
1437

Az Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény
alapján a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke kétévente beszámol a magyar tudo-
mány helyzetérõl az Országgyûlésnek. Jelen
beszámoló a 2001-2002 évek idõszakát öleli
fel. A jogszabályi kötelezettségeknek eleget
téve a beszámoló elkészítését segítették
szakmai háttéranyagaikkal a kutatás-fejlesz-
tésben illetékes minisztériumok és országos
hatáskörû intézmények. A szövegtervezetet
az Akadémia Közgyûlése megvitatta és el-
fogadta, majd az MTA Elnöksége véglege-
sítette.

A beszámoló szerkezetének kialakítása-
kor a készítõk érvényesítették az Ország-
gyûlés bizottságaiban 2003. tavaszán lefoly-
tatott viták során megfogalmazott képviselõi
elvárásokat. Ezek között meghatározó volt,
hogy a konkrét tudományos eredmények,
kutatási tartalmak, ráfordítások és eredmé-
nyek áttekintése kerüljön a beszámoló mel-
lékletébe, míg a fõszöveg a magyar tudomá-
nyos kutatást nemzetközi összehasonlítások
tükrében mutassa be, különös tekintettel a
kutatás-fejlesztés gazdasági hatásaira.

A magyar Országgyûlésben mûködõ pár-
tok képviselõi többször is tanúbizonyságát
adták annak, hogy politikai hovatartozástól
függetlenül elkötelezettek a magyar tudo-
mány mellett. Ezért a magyar tudomány kép-

viselõinek kötelességük, hogy olyan tájékoz-
tatást adjanak számukra a tudomány helyze-
térõl, amelynek valós hatása lehet az ország
elõtt álló két nagy feladat végrehajtásában:
az uniós csatlakozás sikeres végigvitelében
és a magyar gazdasági versenyképesség
megõrzésében, javításában. Ma ugyanis már
jól látható, hogy mindkét jelentõs feladatban
kulcsszerepet játszik a magyar tudomány,
tehát az alapkutatás, a kutatás-fejlesztés, a
felsõfokú oktatás és a kulturális értékõrzés-
értékközvetítés. Ezek révén növekedhet a
Magyarországra tartósan befektetõ multina-
cionális vállalkozások száma, miképp a
hosszú ideje uniós közegben mûködõ tudo-
mányos kutatás, kutatók is nélkülözhetetlen
tényezõi a sikeres csatlakozáshoz szükséges
tudásbázisok és kapcsolati hálók felépíté-
sének.

1. Nemzetközi folyamatok

A magyar gazdaság és kutatás részese azok-
nak a folyamatoknak, amelyek a világ tudo-
mányos életét az elmúlt évtizedben jelle-
mezték. Egyértelmûvé vált a gazdasági ver-
senyképesség és a tudástõke színvonala kö-
zötti szoros összefüggés, aminek jegyében
az Európai Unió minden korábbinál határo-
zottabban fogalmazta meg egy átfogó, uniós
léptékû kutatás-fejlesztési program szüksé-
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gességét. Ennek alapmotívuma az a tény,
hogy míg Európa a GDP 1,93 százalékát
fordítja kutatásra, addig az USA 2,8, Japán
3,1 százalékát. Az európai lemaradás an-
nak ellenére sem csökkent érdemben, hogy
Finnország és fõként Svédország jelentõsen
növelte az elõnyét az USA-hoz viszonyítva,
sõt az egy lakosra jutó K+F ráfordítás terén
Svédország az élre tört.

Ennek az elmaradásnak a leküzdésében
az Európai Kutatási (és Felsõoktatási) Térség
megteremtését tekinti az EU az egyik legfon-
tosabb eszköznek. Az együttmûködési rend-
szer a kutatók Európán belüli mobilitását, az
európai kutatási infrastruktúra fejlesztését és
a kutatási politikák benchmarkingját, azaz a
nemzeti kutatási politikák közötti informá-
ció- és tapasztalatcsere intézményesítését
helyezi a középpontba. Mindennek jegyé-
ben fogalmazódott meg az az uniós ajánlás
is, hogy az EU 2010-re emelje a GDP 3 %-ára
a K+F részesedését.

2. Magyar K+F a nemzetközi
összehasonlítások tükrében

Az EU által elérni kívánt cél megközelítése
Magyarország esetében közel háromszoros
növekedést igényelne. A ráfordítások növe-
kedése szükséges, tehát radikális elmaradása
megkérdõjelezné a hazánk pozicionálásában
mindig elsõ helyen használt „tudományos
kiválóság” kifejezés hitelességét.

A tények már ma is aggasztó helyzetet
mutatnak: jelenleg a fontosabb indikátorokat
tekintve Magyarország az EU-átlag 25-65
százalékát éri el. Például: az egy lakosra jutó
K+F ráfordításunk vásárlóerõparitáson szá-
molva (PPP USD) mindössze az EU-átlag 25,9
százaléka; a tízezer lakosra jutó kutatók-fej-
lesztõk számát tekintve az átlag 57 százalé-
kát érjük el, az 1000 aktív keresõre jutó kuta-
tó-fejlesztõ létszám is csak 66,5 százaléka az
Európai Unió átlagának. Amennyiben az EU
eljut 2010-re a jelenlegi  1,93 százalékos GDP

1. ábra • K+F ráfordítás a GDP százalékában
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arányról a 3 százalékos arányra, mi viszont
nem, vagy alig fejlõdünk, úgy lemaradásunk
tovább nõ. Csak a fejletteknél gyorsabb növe-
kedéssel zárkózhatnánk fel az európai cent-
rumhoz!

Ugyancsak az uniós együttmûködésbõl
eredõ kihívást jelent részvételünk a 6. keret-
programban, amihez 2002 decemberében
társult Magyarország. Már az ezt megelõzõ,
2002-ben lezárult 5. keretprogramban is a
magyar költségvetés komoly befizetési
kötelezettséget teljesített. Ez 1999 és 2002
között közel 60 M euró volt, amibõl 27 M
eurót a PHARE, a fennmaradó 33 M eurót
pedig a magyar költségvetés biztosította.
Fontos tényezõ, hogy 2002-ben már nem
kaptunk kedvezményt a befizetésre, ami így
a GDP arányának megfelelõ szintû, 22,58 M
eurós összeg volt – és a most elinduló 6. ke-
retprogramban ez a mérték állandósul.

Mindez még hangsúlyosabbá teszi a
sikeres pályázati szereplés tétjét, hiszen a
kérdés az, Magyarország a tudományos ku-
tatás területén nettó befizetõje vagy ked-
vezményezettje lesz-e az uniós együttmûkö-
désnek? Az 5. keretprogramban 2684 ma-
gyar résztvevõjû pályázatból 614 kapott

támogatást, aminek révén az eddigi adatok
alapján több mint 65 M eurót nyertek vissza
a magyar résztvevõk, tehát pénzügyi érte-
lemben is sikeres volt a magyar részvétel.

Ennél is fontosabb eredmény azonban,
hogy a nemzetközi konzorciumokban meg-
valósuló együttmûködések révén a részt ve-
võ magyar kutatóintézetek, egyetemek, vál-
lalatok európai kapcsolatai kiszélesedtek és
elmélyültek. A további, hasonlóan sikeres
részvételnek két feltétele van: egyfelõl foly-
tatni és erõsíteni kell a hazai intézkedéseket,
melyek a pályázati tanácsadást és a háttértá-
mogató pályázatok kiterjesztését jelentik,
valamint az utófinanszírozású pályázatokhoz
forgóalapot tesznek hozzáférhetõvé a kuta-
tóhelyek számára. Másfelõl elengedhetetlen,
hogy a PHARE keretébõl, illetve késõbb más
forrásokból továbbra is jelentõs részt kapjon
a befizetési kötelezettség részbeni támoga-
tása, hiszen ez lehet a támogatási keret fel-
használásának leginkább távlatos és haté-
kony módja. Ehhez mindenképpen kor-
mányzati intézkedés szükséges!

A 6. keretprogram tematikus prioritásai-
nak érvényesítése (a genomikától az infor-
mációs társadalomig) ugyancsak szükséges

2. ábra • Egy lakosra jutó K+F ráfordítás (összehasonlítható USD), 2001
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a magyar kutatómûhelyek és hálózatok
megerõsítésében. Ezért a hazai K+F ráfordí-
tásokban is javasoljuk olyan prioritások meg-
határozását, amelyek figyelembe veszik e
területek kiemelését, ugyanakkor a magyar
tudományos kapacitás és gazdasági háttér
szempontjait tekintik elsõdlegesnek.

3. A magyar tudomány eredményei

A tudományos teljesítmény számszerûsített
mérése igen nehéz, és sohasem ad teljes
képet a kutatói munka minden vonatkozá-
sáról, mégis, néhány szempontból készülnek
nemzetközi összehasonlítások. Ilyen min-
denekelõtt a tudományos tevékenység alap-
vetõ kifejezési módja, a publikációk mennyi-
sége, idézettsége. E tudománymetriai muta-
tók alapján Magyarország hozzájárulása a
világ tudományához a különféle népességi,
gazdasági és egyéb mutatószámokhoz ké-
pest jóval kedvezõbb. Egyes szakterülete-
ken a világ tudományának legszámottevõbb
nemzetei között biztosít magának helyet.

A magyar tudományos teljesítmények az
alapkutatási mutatók tekintetében, kutatói
létszámokra vetítve jobbak az EU átlagánál.
Magyarország az 1990-1998 közötti idõ-
szakban (jelenleg errõl rendelkezünk adatso-
rokkal) az összes megjelent közlemény szá-
ma szerint, a világ legtermékenyebb orszá-
gainak szûkebb körébe tartozva, a 30. he-
lyezést érte el.

Az egy publikációra jutó idézettség tekin-
tetében helyezésünk még kedvezõbb, Ma-
gyarország a 20. legjobb értékkel dicseked-
het. Ebben a rangsorban megelõzi Görögor-
szágot, Argentínát, a Dél-afrikai Köztársa-
ságot, a Cseh Köztársaságot, Ukrajnát,
Lengyelországot, Brazíliát, Dél-Koreát, Taj-
vant, Kínát, Indiát és Oroszországot. A magyar
tudományos munka hatékonyságát mutatja,
hogy 1 millió USD egyetemi és kutatóintézeti
ráfordításra Magyarországon 107 nemzetközi
publikáció jut, amivel hazánk kutatói közös-
sége világelsõ.

A publikációs aktivitás alapján a termé-
szettudományi területek közötti eloszlás is
tanulságos. A legfeltûnõbb sajátosság a kémia
kiemelkedõ aránya. A kutatási tevékenység
a biotudományok, az orvosbiológiai kuta-
tások, az ideg- és viselkedéstudományok, a
fizika és a matematika területén világátlag
feletti. Ezek közül a fizikában az egy pub-
likációra jutó idézettség értéke is világátlag
feletti. A másik nagy aktivitású terület az
ideg- és viselkedéstudományok, amelyen
Magyarország az elõkelõ 13. helyezést érte
el az egy publikációra jutó idézettség szerinti
rangsorban. A magyar kutatásban ez a két
terület, a fizika és az ideg- és viselkedéstu-
domány mind mennyiségi, mind minõségi
mutatószámait tekintve a legkiemelkedõbb
az elmúlt század utolsó évtizedében. (A tár-
sadalomtudományok többségében ilyen
mérési eredmények nem állnak rendelke-
zésre, a tudományos közösség értékítélete,
a hagyományos irodalmi hivatkozások – pl.
recenzió – érvényesülnek.)

4. A magyar tudomány finanszírozása

A nemzetközi folyamatok tehát kikerülhe-
tetlenül igénylik, hogy az elmúlt évtized hul-
lámzásai után egyértelmû és az eddigieknél
határozottabb növekedést mutató trendet
ösztönözzünk a K+F ráfordítások területén.

Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy mi-
közben a költségvetés nagyobb ráfordítása
is szükséges, elsõdlegesen a vállalkozói
szféra K+F szerepvállalását kell ösztönözni.

A tárgyalt idõszakban érvényes Társasági
Törvény lehetõvé tette, hogy a K+F költsé-
geket a vállalkozások 100 százalékban elszá-
molhassák költségként, ezen túlmenõen pe-
dig az adózás elõtti eredményüket csökkent-
sék ezen költségek egy, a törvényben meg-
határozott részével. A kedvezményt elsõ-
sorban azok tudták igénybe venni, akik
jelentõsebb összeget (évi 10 millió forintnál
többet) fordítanak kutatás-fejlesztésre saját
nyereségük terhére, saját szervezetükön be-
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lül. A kevésbé tõkeerõs cégek esetében a
mechanizmus nem mûködött (rendszerint
nincs nyereségük, nincs mibõl igénybe ven-
niük a kedvezményt). 2001-ben 630, 2002-

3. ábra • A publikációk százalékos megoszlása (oszlopok) és az egy publikációra jutó
idézettség (körök) Magyarországon és a világon 1990-1998 között – Rövidítések: BIOL:
Biológia (organizmikus & szupraorganizmikus szint); BIOT: Biotudományok (általános, celluláris
és szubcelluláris biológia; genetika); ORVB: Orvosbiológiai kutatás; KLIN1: Klinikai és kísérletes
orvostudomány 1 (általános és belgyógyászat); KLIN2: Klinikai és kísérletes orvostudomány 2
(nem-belgyógyászati szakterületek); IDEG: Ideg- és viselkedéstudományok; KÉM: Kémia;
FIZ: Fizika; FÖLD: Földtudományok és ûrkutatás; MÛSZ: Mûszaki tudományok; MAT: Matematika

Év Ráfordítás A GDP %-ában
milliárd Ft millió (folyó) PPP dollár

1990 33,7 … 1,61
1991 27,1 818,7 1,09
1992 31,6 … 1,08
1993 35,3 … 1,00
1994 40,3 … 0,93
1995 42,3 … 0,75
1996 46,0 618,7 0,63
1997 63,6 732,5 0,74
1998 71,2 741,6 0,70
1999 78,2 794,8 0,68
2000 105,4 998,6 0,82
2001 140,6  1297,9 0,94
2002 171,2 … 1,01

1. táblázat • K+F ráfordítás alakulása 1990-2002

ben 670 vállalkozás jelentett K+F tevékeny-
séget a KSH-nak. Ebbõl a körbõl 2001-ben
430 vállalkozás számolt el adóalap-csökken-
tõ kedvezményt. (Feltehetõen ezen vállal-
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vállalkozásoknál érvényesülõ nyereségadó-
kedvezmények miatt ténylegesen ennél ke-
vesebb. Ebbõl az is látszik, hogy a vállalko-
zások valós K+F költségeiknek csak a felét
vonhatják le adóalapjukból.

A K+F ráfordítások alakulásáról reális ké-
pet az OECD-ben használt vásárlóérték-pari-
táson számolt összehasonlítás kínál: ennek
alapján egy évtized alatt 40 százalékos csök-
kenés történt, s még 2002-ben is csak alig
háromnegyedét értük el az 1990. évi ráfordí-
tási szintnek. Nem jobb a helyzet a GDP-
arányos ráfordítások területén sem, s csak
2002-ben sikerült elérni az 1993. évi egyszá-
zalékos szintet. A K+F beruházások aránya a
legjobb (2001-es) évben 0,76 százalékát tet-
te ki a nemzetgazdaság összberuházásainak,
azt is az informatikai jellegû invesztícióknak
köszönhetõen.

Aggasztó, hogy a K+F szektoronkénti
ráfordítása változatlan, a vállalkozói szféra
aránya egyszer sem érte el az 50 %-ot. A
források tekintetében a költségvetés tartósan
55-60 %-ot biztosít, míg a vállalkozói kör 30-
35 %-ot. Ez rosszabb az EU 35/55 százalékos
arányánál, amiben a költségvetési arányt az
uniós törekvések csökkenteni kívánják.

A vállalkozási szektor K+F tevékenysége
összességében messze nem kielégítõ, és
ezen belül is kedvezõtlen struktúrájú.

2002-ben a vállalkozások saját K+F
ráfordítása 51,837 Mrd Ft volt, ami nem érte

4. ábra • K+F ráfordítás alakulása szektorok szerint (%)

kozásoknál ért el a K+F ráfordítás olyan mér-
téket, hogy megérte az adóalap-csökkentõ
kedvezmény igénybevételének adminiszt-
rációja.) Mindez arra utal, hogy nagyon ala-
csony a kutatást és fejlesztést végzõ vállal-
kozások aránya, akkor is, ha csak a kettõs
könyvvezetést végzõ társas vállalkozások
180 ezres számához viszonyítjuk.

Az állam feladata, hogy mind a külföldi,
mind a hazai tõke számára olyan ösztönzõket
alakítson ki, amelyek jelentõsen növelik az
ilyen célú a ráfordításokat. Azonban az eddig
alkalmazott eszközök összhatása a K+F-hez
szükséges források megteremtése szempont-
jából csekély. A 2002. évben az állami költség-
vetésbõl K+F-re fordított 100 Mrd Ft-ból
kevesebb, mint 10 milliárd került a vállalkozá-
sokhoz. A KMÛFA pályázati támogatás fele,
az NKFP pályázatok keretében megítélt támo-
gatás 20 százaléka jutott a vállalkozásoknak.
A saját K+F ráfordítások közvetlen költségei-
nek kétszeres elszámolását lehetõvé tevõ
adóalap-csökkentõ kedvezmény forrásnöve-
lõ hatása a teljes vállalkozási szektorban keve-
sebb, mint 5 Mrd Ft. Ebbõl kevesebb, mint 1
Mrd jut a kis- és közepes vállalkozásokra.

A vállalkozások teljes saját K+F ráfordítása
2001-2002-ben kereken 50 Mrd Ft volt. Az
adóalap-csökkentéshez elszámolt közvetlen
költség 2001-ben csak 26,7 Mrd Ft. A forrás-
többlet így a szabályzók szerint 26,7x0,18
=4,806 Mrd Ft volna, azonban a külföldi nagy-
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el a nemzetgazdaság összes K+F ráfordítá-
sának (171,171 Mrd Ft) 30 százalékát. A vál-
lalkozások ráfordítása mindössze 3,8 %-kal –
az inflációnál kisebb mértékben – haladta
meg az elõzõ évit, tehát reálértékben csök-
kent. A nemzetgazdaság összes K+F ráfordí-
tásán belül szignifikánsan csökkent a kísérleti
fejlesztés aránya (38,9 %-ról 36,6 %-ra). Fi-
gyelmeztetõ jel, hogy 2002-ben több mint
16 százalékkal visszaesett a vállalkozási szek-
tor K+F beruházásainak értéke.

A vállalkozási szektor összes K+F ráfordí-
tásának közel 80 %-a a külföldi tulajdonú
vállalkozásoknál kerül felhasználásra. A teljes
többségi hazai tulajdonú vállalkozási szektor
– amely létszám, árbevétel és a létrehozott
jövedelem alapján még mindig a gazdaság
felénél nagyobb hányadát képviseli – több
mint 20 ezer Mrd Ft nettó árbevételébõl
mintegy 10 Mrd Ft-ot fordít K+F-re, vagyis a
nettó árbevétel 0,05 százalékát. A magyar
gazdaság ilyen polarizáltsága (a hazai és

5. ábra • A K+F ráfordítások alakulása reálértéken (1990 = 100 %)

6. ábra • A K+F ráfordítások alakulása 1995 és 2002 között (millió forint)
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külföldi tulajdonú vállalkozások K+F aktivitá-
sának különbözõsége) a versenyképesség
és tartós növekedés súlyos korlátjaként érté-
kelhetõ.

Nemzetközi összehasonlításban, évti-
zedes távlatban áttekintve tehát a folyama-
tokat, a magyar tudomány feltételrendszerét
kifejezõ indikátorok egyre nagyobb problé-
mákat mutatnak a legfontosabb területeken.
Ilyen a K+F ráfordítás a GDP százalékában, a
K+F ráfordítás összesen, az egy kutatóra-fej-
lesztõre jutó K+F ráfordítás, a kutatók száma
és a vállalkozói szektor a K+F finanszírozá-
sában, végrehajtásában történõ részvétele.
Az uniós tagországokon kívül a régióban
Szlovénia, Csehország és Észtország mutatói
is jobbak Magyarországénál. Az OECD-
országok közül 1 % alatti GDP-ráfordítási
arányt Portugália, Lengyelország, Szlovákia,
Görögország, Törökország és Mexikó mutat.
A Magyarországgal azonos méretû Portugáliá-
ban az egy lakosra jutó K+F ráfordítás 145,3
PPP USD, nálunk 127,4 USD, míg az EU-átlag
490,8 USD volt 2001-ben.

Mindez óhatatlanul kihat a tudományos
teljesítményre is. Az évtized közepén az
OECD-tagországok közül csak Spanyolorszá-
got elõztük meg a szabadalmi bejelentések
számát tekintve. Megjegyzendõ ugyanak-
kor, hogy a szabadalmi területen új helyzetet
hozott 2002-es csatlakozásunk az Európai
Szabadalmi Egyezményhez.

Összességében annak fontosságát hang-
súlyozzuk, hogy nézzünk szembe együtt a
tényekkel: a magyar tudományt – hagyomá-
nyai, az egyes kutatók, mûhelyek tudomá-
nyos produktuma alapján – a világ élvonalá-
ba tartozóként tartja számon a közvélemény
és a döntéshozók is. Eközben a magyar K+F
nemzetközi versenyképességéhez szüksé-
ges ráfordítási dinamika a gazdaság erõsödé-
sének idõszakában is elmaradt a várttól. Így
a tudományos kutatás legfontosabb input
indikátorai, vagyis a feltételrendszert jellem-
zõ adatok alapján a reális kép más: Magyaror-

szág az EU jelenlegi K+F sereghajtóival
mérhetõ össze csupán.

5. A K+F szféra jellemzõi Magyarországon

A fentebb jelzett tudományos eredmények
értékét növeli, hogy olyan feltételrendszer
közepette valósultak meg, amelyek egyre
inkább megnehezítik a magyar kutatás-fej-
lesztés versenyképességének megtartását.

Mindenekelõtt szembetûnõ tényezõ a
kutatóintézményekben foglalkoztatottak
összlétszámának drasztikus, közel 20 száza-
lékos visszaesése 1991 és 2002 között (29
ezerrõl 23,6 ezerre). A kutató-fejlesztõk szá-
ma kisebb arányban csökkent, különösen az
évtized közepén, elsõsorban pedig a vállalati
szférában. 2002-re némileg újra megerõsö-
dött a kutatói közösség, összlétszáma azon-
ban még mindig megegyezik az 1991-es,
14-15 ezres szinttel. A kutatás-fejlesztési ka-
pacitások szûk keresztmetszetének egyik
legfontosabb tényezõje ma már a kutatói
létszám elégtelensége.

Az aktív keresõkre jutó kutató-fejlesztõ
létszám az OECD-országok között Magyaror-
szágon a legalacsonyabbak közé tartozik:
csak Görögországban, Portugáliában és
Olaszországban rosszabb az arány. Az abszo

Év Kutatók, fejlesztõk

1991 14 471
1992 12 311
1993 11 818
1994 11 752
1995 10 499
1996 10 408
1997 11 154
1998 11 731
1999 12 579
2000 14 406
2001 14 666
2002 14 936

2. táblázat • A kutatói-fejlesztõi létszám
alakulása
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lút számokat (a kapacitást) nézve Portugália
és Görögország is megelõzi Magyarországot.
Visszatérõ probléma a kapacitáshiány min-
den sikeres hazai kutatóhelyen: az esetek
többségében az egyes projektek (pályáza-
tok) minõségi és határidõre történõ teljesíté-
se lényegesen több munkaerõt igényelne.
Ugyancsak nagyobb létszámot, illetve a hu-

mán erõforrások koncentrációját igényelné
egy-egy kiemelten fontos állami kutatási
megbízás gyors teljesítése. A hálózatosodás,
az egyes kutatóhelyek együttmûködése (ld.
az Európai Kutatási Térség koncepcióját)
csak részben segít ezen a problémán.

Ilyen körülmények között még inkább
megbecsülendõ a kiemelkedõ magyar tudo-

7. ábra • A kutató-fejlesztõ helyeken dolgozók létszáma az összes
(nemzetgazdasági) foglalkoztatott százalékában

8. ábra • 1000 aktív foglalkoztatottra jutó kutató (fõ). Az adatok az 1997-2000 közötti
helyzetet tükrözik. (Forrás: Eurostat, KSH)
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mányos mûhelyek és tudósok nemzetközi
szinten is elismert teljesítménye, részvételük
a tudományos világ legmagasabbra értékelt
központjaiban és meghatározó jelentõségû
nemzetközi tudományos szervezeteiben.
Mindez alátámasztja, hogy bizonyított telje-
sítményhez kérjük a folytatást lehetõvé tevõ
financiális feltételrendszert!

Ma már felelõs politikusok és a gazdasági
élet vezetõinek megnyilatkozásai is mutat-
ják, hogy a tudásnak, a kutatás-fejlesztésnek
és az ezeken alapuló képzésnek a közvetlen
gazdasági szerepét egyre szélesebb körben
ismerik fel. Ezért a magyar költségvetés és
gazdasági szabályozás megalkotóinak is ki-
kerülhetetlen felelõssége felismerni: nincs
magyar gazdasági versenyképesség, tõke-
vonzás és a mûködõ tõke stabilizálódása
anélkül, hogy az új innovációs centrumok, a
vállalati K+F, és a mindezt lehetõvé tevõ hát-
térkutatási és oktatási rendszer mûködési
feltételei lényegesen javuljanak!

6. A kutatás hazai tendenciái

2001-ben indult meg a hazai kutatás-finanszí-
rozásban jelentõs szerepet játszó Nemzeti
Kutatási és Fejlesztési Programok pályázati
rendszere, a Széchenyi-terv részeként. Eb-
ben öt kiemelt prioritás (az életminõség javí-
tása, információs és kommunikációs techno-
lógiák, környezetvédelmi és anyagtudomá-
nyi kutatások, agrárgazdasági és biotechno-
lógiai kutatások, a nemzeti örökség és a je-
lenkori társadalmi kihívások kutatása) köré
csoportosítva, a vállalkozói körrel is konzor-
ciális együttmûködéséket (és ezzel együtt
saját forrást) megkövetelve jutott jelentõs
többletforráshoz a magyar tudomány (a saját
forrás és külsõ kapcsolatok területén kivételt
képezett az 5. alprogram).

A meghirdetés óta lezajlott két pályázati
forduló a magyar kutatói szféra jelentõs ré-
szét megmozgatta. 2001-ben 124 konzorci-
umba tömörülve több mint 700 szervezet
kapott a pályázatok teljes futamidejére (2–

4 év) összesen mintegy 20 Mrd Ft támoga-
tást. A második pályázati körben (ahol újdon-
ságot jelentett az 1/b alprogram, a társadalom-
egészségügyi kutatások és a 3/b alprogram,
az ökológiai kutatások nevesítése) 77 projekt
kapott 10 Mrd Ft támogatást. A pályázati
rendszer sajátossága, hogy minden korábbinál
jelentõsebb támogatást nyújt (az 1-4 alprog-
ram alsó határa 100 MFt), ezért igen komoly
bírálati és ellenõrzési rendszer épült ki. A
hasznosulás megítéléséhez még rövid idõ telt
el, a megmozgatott kutatói aktivitás és a szé-
leskörû kapcsolatépítés azonban kétségkívül
új fejleményt jelent. A kormányváltás után
zavart okozott, hogy hosszú idõn át késett a
kormányzati döntés a program folytatásáról.

Mivel a Nemzeti Fejlesztési Terv az uniós
csatlakozás utáni idõszak legfontosabb állami
fejlesztési kerete, kiemelt jelentõségû, hogy
ebben a K+F milyen hangsúlyt kap. Örven-
detes, hogy a készítõk megkeresték az Aka-
démiát, és más szakértõi csatornákon a ma-
gyar tudomány több reprezentánsa is részt
vett a dokumentum kidolgozásában. A NFT-n
belül a K+F fontos indikátorként jelenik meg,
az öt operatív program közül a Gazdasági
Versenyképesség Operatív Program egyik
prioritásaként. Gondot okozhat azonban,
hogy a túl sok prioritást megfogalmazó kon-
cepcióban ez önmagában nem ad elégséges
súlyt a tudománynak, különösen úgy, hogy
abban lényegében a technológia-politikára
fókuszáló felfogás jelenik meg.

A kormányváltással összefüggésben
megváltozott a tudománypolitika kormány-
zati pozíciója is. Közel egy évig nem mûkö-
dött a Tudomány és Technológia-politikai
Kollégium – a kutatás-fejlesztés pozícióinak
javítása szempontjából az ilyen zavarok hát-
ráltató tényezõk, amelyeket a hosszú távra,
kormányzati ciklusokon átívelõ tudomány-
politikai konszenzussal lehet kiküszöbölni.
A döntéshozók rendszeres kapcsolattartása
a magyar tudomány autonómiáival segíthet
ennek a folyamatosságnak a kialakításában.
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7. Akadémiai szerepvállalás

A Magyar Tudományos Akadémia, mint a
magyar tudomány országos köztestülete,
kezdeményezõ szerepet játszott a magyar
tudomány feltételrendszerének javításban,
illetve a tudományos tevékenység társadal-
mi-gazdasági hasznosulásának segítésében. A
2002-ben megválasztott akadémiai vezetés
kiemelt feladatának vallotta és tartja a tudo-
mány értékelvû társadalmi szerepvállalásá-
nak erõsítését és a magyar tudásbázis célirá-
nyos mûködtetését az ország elõtt álló felada-
tok teljesítésében. Széleskörû kormányzati
megállapodások keretében szerveztünk cél-
zott kutatásokat, melyek az agrárgazdaság,
a környezetvédelem, az információs társada-
lom fejlesztése, a népegészségügy, a ka-
tasztrófa-elhárítás területén segítették a dön-
téshozatalt. Az Akadémia vezetõi, támasz-
kodva a magyar tudományt övezõ közmeg-
becsülésre, elsõként álltak ki nyilvános állás-
foglalással az ország uniós csatlakozása mel-
lett a népszavazást megelõzõ idõszakban.

Ugyancsak az Akadémia társadalmi sze-
repvállalását demonstrálja a regionális
akadémiai központok fejlesztése. A regiona-

litás hazai kibontakoztatásában ugyanis
kiemelt fontosságú a szellemi központok
kisugárzása, amit a regionális Akadémiai Bi-
zottságok aktív közremûködésével segí-
tünk. Ennek a határon átnyúló együttmûkö-
dések területén is nagy jelentõsége lesz, amit
kiegészít, hogy az Akadémia folytatta aktív
tevékenységét a határon túli magyar tudo-
mányossággal való kapcsolatok ápolásában.

Az MTA szakmai közremûködésével
indult útjára a Mindentudás Egyeteme elõ-
adássorozat, amely példátlanul széles mé-
diajelenlétet biztosít a magyar tudomány
legkiválóbb képviselõi számára, ezzel hoz-
zájárulva a tudás, a tanulás presztízsének
erõsítéséhez. Nemzetközi szinten is kiemelt
jelentõséget kap Magyarország tudásköz-
pontúság melletti elkötelezettségének fel-
mutatása: a Knowledge and Society címmel
szervezett World Science Forum, melynek
elõkészítésében együttmûködünk a kor-
mányzattal, hazánkat a világ szellemi közvé-
leménye figyelmének elõterébe helyezheti.

Mindezen kezdeményezések az Akadé-
miának a tudásalapú társadalom és az értékori-
entált közszellem mellett megfogalmazott el-
kötelezettségének jegyében valósulnak meg.
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