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„Az együttműködésekben folytatott kutatás lehetőségeit az eddigieknél sokkal behatóbban 

kellene tanulmányozni, mivel mindeddig ezek képezik az egyetlen látható reménységet a 

tudomány megújhodására, amikor az majd már túl nagyra növekedett egyetlen személy 

számára.” 

Wigner Jenő, Nobel-díjas fizikus
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1 A kutatási terület és a témaválasztás indoklása 

A kutatás-fejlesztés és innováció (KFI) területe hasonló helyzetben van, mint a stratégia 

Mintzberg (Mintzberg 2005) „Stratégiai szafari” könyvében – miként az elefántról, erről a 

területről is mindenki tudni véli, micsoda. Ez részben annak is köszönhető, hogy az 

„innováció” fogalma mind a mai napig nem kellően körülhatárolt (a kérdés önmagában külön 

téma az OECD Oslo kézikönyvének (Oslo 2006) formájában), számtalan esetben pedig 

egyfajta marketing-eszközként tekintenek rá. A témához kapcsolódó kérdéskört vizsgáló 

kutatóként szembesülnöm kellett azzal, hogy még az olyan, egzaktnak tűnő fogalom, mint a 

„kutatási infrastruktúra” és az ahhoz kapcsolódó kérdések sincsenek megfelelően definiálva 

és egyértelműsítve – még kevésbé átfogóan kutatva.   

Néhány éve már a KFI területén tevékenykedek, vezetőként olyan innovatív politikaformáló 

kezdeményezéseket irányítottam, mint a KFI Obszervatórium, amelynek célja volt a tényeken 

alapuló döntéshozatal támogatása. (Ennek keretében készültek KFI Tükör kiadványaink is az 

IKT, a Nők a KFI-ben és a KFI területi jellegzetességei témákban.) E mellett a nemzetközi 

vonatkozásban is fontos „Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv” (NEKIFUT) 

projekt vezetését is elláttam 2011 októberétől. A KFI Obszervatórium és a NEKIFUT projekt 

vezetőjeként széles körű ismeretekre tettem szert a kutatási infrastruktúrák és a hazai KFI 

adatok terén. Ezen felül számos nemzetközi kutatási infrastruktúrában képviseltem 

Magyarországot kormányzati oldalról. 

Fenti tevékenységeimből adódóan számos, a KFI rendszer működését nehezítő tényezővel 

szembesültem a hazai KFI helyzet pontosabb megismerését kutatva. Ezek közül az egyik az 

együttműködések hiánya. A problémára szakpolitikai (policy) oldalról az ún. „triple helix” 

koncepció kísérel meg megoldást nyújtani, amely a felsőoktatás (akadémia)
1
 – vállalkozások 

– kormányzat közötti együttműködések erősítésében látja az innovációs rendszer fejlődésének 

kulcsát. Mindemellett szembeötlő, hogy az együttműködés egyik fő eszköze (potenciális 

motiválója), a kutatási infrastruktúra mennyire nincsen a döntéshozók érdeklődésének 

fókuszában, holott „a kutatási infrastruktúrák lényeges mértékben járulnak hozzá a 

tudományos fejlődéshez és elősegítik az európai gazdaság versenyképességét.” (Science 

Europe 2016 p. 11) 

Nem csak Magyarországon, de világszerte csak mostanában kezdenek el arról tárgyalni 

különböző fórumokon, mi is egyáltalán a „kutatási infrastruktúra” definíciója, hogyan lehet 

esetleg másra is használni a kutatáson kívül, vagy, hogy milyen lehetséges társadalmi-

gazdasági hatásai lehetnek ezeknek. Ehhez kapcsolódóan az is csak formálódóban van, miként 

lehetne az előbbieket mérni, számszerűsíteni és összehasonlíthatóvá tenni, annak érdekében, 

hogy az infrastruktúrák használata is az innovációs rendszer részét alkossa.  

Kutatásom fő kérdései, melyek köré hipotéziseim és téziseim is épülnek, a kutatási 

infrastruktúrák és a vállalkozások kapcsolódási pontjainak azonosítása, tulajdonságaik 

meghatározása körül forognak. Hogyan használják a vállalkozások a kutatási 

infrastruktúrákat? Mely tényezőktől függ, hogy használják-e őket egyáltalán? Lényeges-e, 

hogy a kutatási infrastruktúrákhoz hogyan lehet hozzáférni, akár intézményi (felsőoktatás 

vagy akadémia) oldalon, akár szabályozási (részleges vagy teljes használat lehetősége) 

oldalon? Van-e perspektíva a kutatási infrastruktúrák használatának elősegítésében? 

                                                           
1
 Együttesen akadémiai szektor (academic sector). 
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A kutatási infrastruktúrák kérdéskörének vizsgálata még gyerekcipőben jár, bár jelenleg 

Magyarország több mint 6 milliárd forintot fordít a kutatási infrastruktúrák finanszírozására. 

A hazai infrastruktúrák működtetésének éves becsült összegét a rendelkezésre álló 

(NEKIFUT projekt keretében begyűjtött) adatok alapján az MTA kutatóintézeteknél mintegy 

3 milliárd forintra becsülhetjük. Ha csak a hazai infrastruktúra költségét nézzük, ez a 3 

milliárd forint az MTA intézetek (ahol jellemzően a kapcsolódó alapkutatások folynak) 

finanszírozásának majdnem 20%-ára rúg – tegyük hozzá, hogy ezen összegen felül még 3,2
2
 

milliárd forintot fordítunk nemzetközi kutatási infrastruktúra részvételekre
3
. Természetesen 

nem kérdéses, hogy a tudomány fő feladata az alapkutatások végzése, ugyanakkor tény, a 

ráfordítások hasznosulásának mérése alapvető szakpolitikai érdek, ahogyan ezeknek az 

erőforrásoknak a gazdaságba való bevonódására is vélhetően lenne még tér. (Ld. bővebben a 

2.3 fejezetben) A kutatási infrastruktúrák részben - bár nem mindig nyilvánvaló módon – 

hasznosíthatóak alkalmazott kutatásra vagy akár kísérleti fejlesztésre is. Ennek, azaz a 

gazdasághoz való kapcsolódás lehetőségének vizsgálata az értekezés egyik fő kérdése. Az 

értekezésben sokszor emlegetett „kutatási infrastruktúra együttműködés” alatt éppen ezért 

kutatási infrastruktúra közös használatán alapuló kutatási-fejlesztési és innovációs 

tevékenységet értek vállalkozás és egyetem/MTA kutatóintézet között. 

Értekezésemben igyekszem pontosan megmérni (a szakirodalom által eddig használt 

statisztikákon túlmutatva) a vállalkozások és a kutatás legjelentősebb hazai intézetei, az 

akadémiai kutatóintézetek vállalati kapcsolatait a kutatási infrastruktúrák használatán 

keresztül. Vélhetően az az együttműködés, amelyikben a kutatási infrastruktúra használata 

megjelenik, közelebb áll a tényleges K+F tevékenységhez. Ezen túl az együttműködéseket 

nem egyszerű kétváltozós tényezőként írom le (van/nincs), hanem az együttműködés 

intenzitását is számszerűsítem.  

Az értekezés figyelemfelhívó jelleggel (is) készült. Reményeim szerint a benne foglaltak 

érdemben hozzájárulnak a hazai KFI helyzetkép megismeréséhez és elindítanak egy olyan 

folyamatot, mint amilyen például Magyarország nemzetközi kutatási infrastruktúrákban 

történő részvételéhez kapcsolódott. E területen hosszú éveken át nem volt előrelépés, 

ugyanakkor a kutatói közösséggel együtt ki lehetett alakítani azt a reális és fenntarthatónak 

tűnő tagsági portfóliót, amelyik a kutatásokat is megfelelően támogatja és a gazdaságnak is 

hasznot hoz. Az értekezésben foglaltak megvalósítása ennél jóval nagyobb volumenű munkát 

igényel. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 2016-os NKFI Hivatal adat.  

3
 A tagdíjak: CERN, XFEL, ESS (A kutatási infrastruktúra elnevezések rövidítései a mellékletben kerülnek 

feloldásra.) 
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2 A kutatás menete 

A kutatás során mind primer, mind szekunder kutatást is végeztem, top-down jellegű 

megközelítést alkalmazva. A kutatási témában releváns makroadatok illetve az átfogó 

irodalom folyamatos szűkítésével – végül a személyes interjúkig eljutva – mutatom be a 

kutatási infrastruktúrák együttműködésekben betöltött szerepét. Ezzel a megközelítéssel 

reményeim szerint a kutatási kérdést és annak jelentőségét összefüggéseiben be tudom 

mutatni, éppen a gyakorlati alkalmazhatóságot szem előtt tartva.  

Az értekezésben négy alapvető forrást használok a tézisek megfogalmazásához: 

1. Szakirodalom vizsgálata 

2. Statisztikai források elemzése 

3. Kérdőíves vizsgálat 

4. Kvalitatív interjúk 

A szakirodalom vizsgálatánál, mint azt a kutatási infrastruktúrákat bemutató fejezetben látni 

fogjuk, bizonyos nehézséget okozott, hogy a kutatási infrastruktúrák témaköre csak kevéssé 

kutatott. Számos tulajdonságuk, ismérvük inkább szakpolitikai vonatkozású anyagokban 

jelenik meg (pl. G7, 2015, ESFRI, 2016, Technopolis, 2016, Science Europe 2016). Ezek az 

anyagok túlnyomórészt a „nagy” nemzetközi kutatási infrastruktúrákat vizsgálják, felméréseik 

eredményei is ezekre vonatkoznak. Ráadásul, amint ezek keletkezési ideje is mutatja, 

irodalmuk nem éppen messzire nyúlik vissza. Egyik feladatom volt ezért, hogy a részleges 

információkat egésszé alkotva egy olyan, egységes leírást készítsek a kutatási 

infrastruktúrákról, amelyik eddig sem magyar, sem idegen nyelven nem állt rendelkezésre. 

Hasonló helyzetben voltam a vonatkozó adatok feldolgozásánál is: a rendelkezésre álló 

szekunder adatok nem adnak közvetlenül információt a kutatási infrastruktúrákról. Éppen 

ezért a lehetőségekhez mérten azokat az adatokat választottam ki, amelyek a kutatási 

infrastruktúrák használatát és azok használóit jellemzik – ilyen például a K+F beruházás vagy 

a kutatók száma.  

Az elsődleges következtetések levonásához, irányok megvizsgálásához és a kutatási 

infrastruktúrák nemzeti innovációs rendszerben történő elhelyezéséhez ezek az adatok 

elegendőek. Primer adatokkal is meg kellett erősítenem vagy cáfolnom előzetes 

hipotéziseimet, amelynek legjobb módja a kérdőíves megkeresés volt a vizsgálat tárgyát 

képező körben. A kérdőíves adatfelvétel, melynek módszerét részletesen ismertetem az ötödik 

fejezetben, szinte teljes körűnek tekinthető (313 kutatási infrastruktúra adatai), így a 

szekunder adatokkal együtt már alkalmas volt arra, hogy következtetéseket tudjak levonni. A 

primer adatok jelentőségét az is adja, hogy kifejezetten nemzeti kutatási infrastruktúrákra 

vonatkoznak, amelyeket idáig egyetlen ország sem vizsgált hasonló mélységben. 

A fenti módszerek mellett a kvalitatív interjú módszerét is alkalmaztam, mivel alacsony minta 

esetén igazán hatékony. Összesen kilenc interjút készítettem, így ez a feltétel teljesült, 

ráadásul látni fogjuk az interjúk részletes ismertetésénél (5. fejezet), hogy az interjúk a 

vizsgált sokaságot szinte teljesen lefedték. Az interjúk eredményei fontos magyarázó 

tényezőkként szolgálnak a vizsgált jelenségekre, hiszen több olyan elemzési eredmény is 

született a primer adatok feldolgozását követően, amelyeket csak a strukturált interjúk 

eredményeit felhasználva lehetett megfelelően megmagyarázni. 

Az alkalmazott módszerek együttesen lehetővé tették azt, hogy teljes képet adhassak a hazai 

kutatási infrastruktúrák helyzetéről, illetve a vállalkozásokkal való együttműködésük 
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lehetőségeiről. Következtetéseimet és javaslataimat is erre a szilárd alapokon nyugvó 

kutatásra alapozva teszem meg az értekezés záró fejezetében. 

3 A kutatás hipotézisei és tézisei 

A kutatás hipotéziseit az ismertetésre kerülő (részben primer) adatok és a szakirodalom 

felhasználásával állítottam össze. Azokat a fejezetrészeket, melyek a leginkább kapcsolódnak 

az adott hipotézishez, az egyes hipotézisek ismertetésénél külön jelzem. Lényeges, hogy az 

értekezés szerkezetéből adódóan nem különül el élesen a primer és szekunder kutatás. Több 

helyen a szekunder (és esetenként primer) kutatások együttese, bár hipotézist nem alkottam 

belőle, fontos magyarázó tényezőként szolgál, hozzáad a teljes képhez. Ilyen például a 2.1 

vagy a 4.2 fejezet, melyek a kutatási infrastruktúrák helyzetét átfogóan mutatja be. Minden 

hipotézis esetében jelzem, hogy milyen kvalitatív és kvantitatív eredményeket használtam 

igazolásukhoz, vizsgálatukhoz, illetve az értekezésben a legszorosabban kapcsolódó 

alfejezetek számát is jelölöm. 

3.1 A vállalkozások együttműködési lehetőségeit meghatározó tényezők 

Ezek olyan tényezők, amelyek jelentős részben a vállalkozásoktól is függenek, azaz a kutatási 

infrastruktúra működtetőjének bár van ráhatása, de vagy csak részben (pl. kutatói attitűd) 

vagy csak áttételesen (pl. együttműködésre nyitott vállalkozások). A vállalkozásokat 

természetesen messze több tényező befolyásolja az együttműködésekben, azonban ezek 

vizsgálata túlmutat az értekezés keretein (pl. K+F stratégiájuk, termékfejlesztési stratégiájuk, 

humán erőforrás politikájuk (belső vagy külső kutató), K+F tevékenység helye, pénzügyi, 

beszerzési döntések). A hipotézisek kapcsán ezért azokat vizsgáltam, amelyek makroszinten 

befolyásolhatják az együttműködéseket. Ehhez a részhez soroltam a kutatóintézetek 

vállalkozási lehetőségeinek vizsgálatát is. 

H1a. Magyarországon korlátozott azon vállalkozások köre, amelyek potenciálisan 

igénylik a kutatási infrastruktúrákat K+F vagy innovációs tevékenységükhöz. 

A hipotézis alapját kvantitatív oldalról a K+F statisztikák képezik, kvalitatív oldalról pedig az 

interjúalanyok véleménye. Ez a hipotézis megalapozó jellegű az összes többire vonatkozóan, 

hiszen a kutatási infrastruktúrák adatain keresztül a KFI együttműködések lehetőségeinek 

általános lehetőségeire is lehet következtetést levonni. Alapgondolatát és szakirodalmi 

hátterét elsősorban az értekezés 2.1. és 2.2. fejezeteiből merítettem. 

A hipotézis elsősorban azt vizsgálja, hogy egyáltalán mekkora tere van a vállalkozásokkal 

való együttműködésnek a kutatási infrastruktúrákkal, van-e érdemi kereslet szolgáltatásaikra.  

A főbb azonosítható problémák: 

- alacsony számú K+F vállalkozás 

- Akadémia gyenge elismertsége a vállalkozások körében 

- Nincs kellő minőségű K+F kutatás a vállalkozásoknál 

- Pályázatok eltérítő hatása 

- Nagyvállalatok saját eszközökön végeznek K+F-et 
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- A K+F tevékenységet a nagyvállalatok jelentős részben nem Magyarországon végzik 

A fenti problémák egymással összefüggenek és megoldásukat is egységes szerkezetben kell 

kezelni. A vállalkozások alacsony K+F tevékenységét és a nagyvállalatok alacsony K+F 

keresletét kormányzati oldalról a felsőoktatási és akadémiai K+F kínálat egységesítésével, 

könnyebb elérhetőségével lehetne segíteni. Érdemes lehet fontolóra venni, hogy a laborok 

akkreditált laborokként olyan szolgáltatást is tudnának nyújtani, amelyeket most csak piaci 

alapon működő vállalkozásoktól lehet beszerezni.   

T1a: Magyarországon korlátozott azon vállalkozások köre, amelyek 

potenciálisan igénylik a kutatási infrastruktúrákat K+F vagy 

innovációs tevékenységükhöz. 

H1b. A vállalkozások együttműködései az MTA kutatóintézeteivel elsősorban 

alap- és alkalmazott kutatási területre irányulnak, hosszabb távú 

együttműködések keretében. 

Elsősorban kvantitatív módszert (az interjúkat) alkalmaztam ennek a hipotézisnek a 

vizsgálatához, kvalitatív oldalról pedig a H1a. hipotézis adatait egészítettem ki néhány 

kvantitatív adattal. Elméleti kiindulópontját az értekezés 2.3 alfejezete adja. 

A szekunder kutatás adataiból (ld. értekezés 2.3 fejezet), látható, hogy az együttműködések 

száma eleve nem jelentős.  Kérdés, hogy ezek legalább mélyreható K+F együttműködések-e. 

Az interjúk tapasztalatai azt támasztják alá, hogy a jelenlegi gyenge K+F együttműködések 

között csak nagyon kevés olyat találni, ami mélyreható és hosszú távú K+F 

együttműködéseket tenne lehetővé. Ugyanakkor a kísérleti fejlesztések terén viszonylag 

jelentős az aktivitás, bár nagyságrendje messze elmarad az elvárásoktól. Összeszámolva az 

interjúk során említett együttműködő vállalkozási darabszámokat - jóindulatúan átfedést nem 

feltételezve – becslésem szerint országos szinten 150-200 vállalkozás lehet, ami az MTA 

kutatóintézetek kutatási infrastruktúráit igénybe veszi
4
. Ez nagyjából a tizede a K+F-et végző 

vállalkozásoknak, ugyanakkor a felsőoktatással együtt ez a szám némileg magasabb lehet, az 

együttműködésben résztvevő kutatási infrastruktúrák darabszámával összhangban. Míg az 

MTA kutatóintézeteknél ez az érték 30 kutatási infrastruktúrát jelent, a felsőoktatásban több 

mint háromszor annyit, 100-at. Így a felsőoktatásban nagyjából 4-500 vállalkozás jelenhet 

meg potenciális partnerként, ami az MTA kutatóintézetek kapcsolataihoz képest jelentős 

bővülést eredményezne. Az interjúalanyok szavai alapján azonban az is kiderült, hogy olyan 

projekt, amelyben az MTA kutatóintézet valamely felsőoktatási intézménnyel közösen 

nyújtana szolgáltatást kutatási infrastruktúra terén vállalkozásoknak, gyakorlatilag nem 

létezik. Szinergiák kialakításáról tehát sajnos nincs szó, ami az együttműködések gyengeségét 

részben magyarázhatja. 

A megkeresések ugyanakkor meglehetősen egysíkúak: javarészt mérési, esetenként 

tanácsadási feladatokat jelentenek. Összességében az a kép rajzolódik ki, melyben az 

együttműködő partnerek (az MTA kutatóintézeteinél is!) elsősorban olyan kis- és 

középvállalkozások, melyeknek ad-hoc és sürgős problémára kell megoldás. Jellemzően 

                                                           
4
 Ha a korábbi CIS2012 kérdőívben szereplő 6,8%-os együttműködési szintet elfogadjuk a kutatóintézetek és 

innovatív vállalatok között, feltételezve, hogy azok egyben K+F-et végző vállalatok is, amelyek kutatási 
infrastruktúrát is használnak (ami biztosan nem igaz mindegyikre), akkor 106 darab ilyen vállalatot kapunk, így 
ez a becslés igen megengedő. A CIS2014 adatai még ennél is gyengébbek: az innovatív vállalkozások csupán 
2,8%-a működött együtt 2014-ben kutatóintézettel. 
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nincsenek együttműködések, amelyek hosszú távú együttműködést jelentenének, vagy ha 

akadnak is, azok egyetlen intézetet érintenek, hálózatokat nem. Az együttműködésekben 

résztvevő nagyvállalatok köre ugyanakkor erősen korlátozott: az interjúk során összesen 

kevesebb, mint 10 nagyvállalat neve merült fel. A helyzetet nehezíti, hogy a potenciálisan 

együttműködő nagyvállalatok száma is csekély: a vállalkozási kutatóhelyek közül mindössze 

119 darab (a teljes sokaság 7,5%-a) nagyvállalat (KSH 2014). 

T1b: A vállalkozások együttműködései az MTA kutatóintézeteivel 

jellemzően alkalmazott kutatásra és kísérleti fejlesztésekre irányulnak 

projektszerű együttműködések keretében. 

H2a. A kutatási infrastruktúrák vállalkozások által történő használatának arányát 

meghatározza, hogy a kutatási infrastruktúra MTA kutatóintézetben vagy 

felsőoktatásban található-e. 

Ennél a hipotézisnél arra voltam kíváncsi, vajon lényeges szempont-e a vállaklozások kutatási 

infrastruktúra használatában (illetve abban, hogy egyáltalán létrejöjjön az együttműködés) az, 

hogy az adott infrastruktúra milyen típusú intézménynél található. A kutatás elméleti alapját 

itt is az értekezés 2.2, 2.3 alfejezetei adták; a vizsgálathoz kvantitatív (NEKIFUT statisztikák) 

és kvalitatív adatokat (interjúk) is felhasználtam. 

A hipotézis vizsgálatához szükséges volt meghatározni a vállalkozásokkal együttműködő 

kutatási infrastruktúrák arányát (1. táblázat).  

1. táblázat Az MTA és a felsőoktatási kutatóintézetek kutatási infrastruktúrái a vállalkozásokkal való 

együttműködés szerint  

Forrás: Saját szerkesztés, NEKIFUT adatbázis alapján 

Vállalkozások általi 

kihasználtság 

Együttműködő 

infrastruktúra (db) 

Nem együttműködő 

infrastruktúra (db) 

Összesen 

(db) 

Együttműködési 

arány 

MTA kutatóintézetek 30 49 79 37,97% 

Felsőoktatási intézetek 102 132 234 43,59% 

Összesen (db) 132 181 313   

 

Az adatokból láthatjuk, hogy az MTA kutatóintézeteknél megtalálható kutatási infrastruktúrák 

alacsonyabb arányban működnek együtt, mint felsőoktatási társaik, ami a szakirodalom 

fényében nem meglepő. Ha ezzel összhangban megvizsgáljuk azt, hogy az együttműködési 

hajlandóság mennyiben függ attól, hogy egy kutatási infrastruktúra felsőoktatásban vagy 

MTA kutatóintézetben található-e, érdekes eredményre jutunk. Nincs ugyanis kapcsolat az 

együttműködés és nem együttműködés ténye között abban a tekintetben, hogy egy kutatási 

infrastruktúra felsőoktatási intézménynél vagy akadémiai kutatóintézetnél található. Az 

eredmény némileg meglepő, hiszen az együttműködés aránya alapján és a kísérleti 

fejlesztések szakirodalomban már korábban bemutatott és felsőoktatásban vélelmezett 

magasabb száma alapján azt vártuk volna, hogy az együttműködést lényegesen befolyásolja a 

kutatási infrastruktúra helye.  
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Megállapíthatjuk, hogy az együttműködés aránya a felsőoktatási intézményekkel magasabb, 

mint akadémiai kutatóintézeti társaiknál. Kérdés, hogy ez az arány hogyan viszonyul a 

kihasználtsághoz? Ehhez először a kutatási infrastruktúrák használatának intenzitását kell 

megvizsgálnunk a két intézménytípusban. Előbb azonban új tézist kell megfogalmaznunk: 

T2a. A kutatási infrastruktúrák vállalkozások által történő 

használatának arányát nem határozza meg, hogy a kutatási 

infrastruktúra MTA kutatóintézetben vagy felsőoktatásban található.  

H2b. A kutatási infrastruktúrák használatának intenzitása eltérő a 

felsőoktatásban és az MTA kutatóintézeteknél. 

Ez az alhipotézis szorosan kapcsolódik a H2a-hoz, ugyanis a vizsgált adatkör nagyon hasonló 

annak adatköreihez, ahogyan irodalmi háttere is. Az intenzitás mutatószámának kiszámítási 

módszere az adatfelvételt megelőzően alakult ki, majd ebből születtek meg a hipotézis 

vizsgálatára alkalmas adatok. Kvantitatív oldalról a kérdőív, kvalitatív oldalról az interjúk 

adatit használtam.  

Az együttműködés intenzitása lényegesen eltér a két vizsgált szereplő (MTA kutatóintézetek 

és felsőoktatás) között (jobban, mint az együttműködés aránya) – meglepő módon az MTA 

kutatóintézetek javára. Azaz, bár az MTA kutatóintézeti kutatási infrastruktúrák arányaiban 

kevésbé együttműködők, ha az együttműködés mégis létrejön, az jelentősebb mértékű 

(intenzívebb) kutatási infrastruktúra használatot eredményez, mint a felsőoktatásban. A 

jelenséget részben magyarázhatnánk azzal, hogy az alapkutatási együttműködések mélyebb 

együttműködést is jelentenek. Ez feltételezne egy intenzív alapkutatási környezetet, ami 

korábban láttuk, hogy nem helytálló. Ráadásul a felsőoktatás a számos együttműködésnek 

köszönhetően (magasabb arány) jól kellene, hogy teljesítsen az alkalmazott kutatások és a 

kísérleti fejlesztések területén. Mi okozza a tehát felsőoktatás lényegesen alacsonyabb 

értékét?  

Az az alaphelyzet, hogy az egyetemeken erősebb az oktatási, mint a kutatási tevékenység, 

eleve meghatározza az együttműködés színvonalát és lehetőségét. Ezzel a helyzettel a 

vállalkozások is tisztában vannak, így ha eredményt kívánnak elérni, akkor a kutatóintézethez 

fordulnak. Az eltérő leterheltség és a szakmai feladatok eltérő struktúrája jól magyarázza a 

különbséget. Az eredmény lényeges: Kutatási kapacitás ugyanis eszerint a kutatóintézeteknél 

van, vagy egyetemi kutatócsoportoknál, azaz olyan helyeken, ahol dedikált szervezet (vagy 

szervezeti egység) végzi a kutatási tevékenységet. A kézenfekvő megoldás tehát a kutatók és 

a vállalkozások összekapcsolása lenne, akár spin-offokon vagy technológiatranszferen 

keresztül. Ennek lehetőségét egy későbbi hipotézisben megvizsgálom, azonban előbb 

fontosnak láttam megvizsgálni, hogy az együttműködés arányából lehet-e következtetést 

levonni az együttműködési intenzitás mértékére. A vizsgált hipotézist elfogadottnak tekintem: 

T2b. A kutatási infrastruktúrák használatának intenzitása eltérő a 

felsőoktatásban és az MTA kutatóintézeteknél. 

H2c. A kutatási infrastruktúrák vállalkozások által történő használatának aránya 

nem függ össze a kutatási infrastruktúra együttműködési intenzitásával. 
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Láttuk, hogy az együttműködési intenzitás és az együttműködési arány eltérő mintázatot 

mutat az MTA kutatóintézetek és a felsőoktatás vonatkozásában. A két adat egymással való 

viszonyát mindenképpen meg kell vizsgálnunk, hiszen fontos tudni, az együttműködési arány 

mutat-e arra vonatkozóan irányt, hogy valamely tudományterületen intenzívebb-e az 

együttműködés vagy sem. Ennek jelentősége elsősorban az, hogy ha van összefüggés, akkor a 

kutatóintézetektől, együttműködéseiket vizsgálva elegendő adatként bekérni az 

együttműködések arányát, azaz az adatszolgáltatás könnyebbsége miatt egyszerűbb lenne a 

válaszadás, illetve akár az becsült adatokból is ki lehet indulni az együttműködések 

értékelésénél (1. ábra).  

 

1. ábra A kutatási infrastruktúrák együttműködés arány és intenzitás szerint  

Forrás: Saját szerkesztés, NEKIFUT adatbázis alapján 

Az intenzitás és arány eltérése elsősorban a műszaki tudományok területén és agrártudományi 

területen látványos. A vizsgálat eredményeként egyértelműen leszögezhetjük, hogy a 

használati arány, mint mutatószám használata nem mutatja meg a valós együttműködési 

intenzitást, különösebben még csak nem is utal rá. Az biztos, hogy az együttműködési 

intenzitás mértéke elmarad az együttműködési aránytól, így az utóbbit önmagában nem lehet a 

kutatási infrastruktúra együttműködések értékelésére érdemben felhasználni, a kutatási 

együttműködések intenzitásának mérése pontosabb értéket ad az együttműködések re 

vonatkozóan.  

Az arány-intenzitás páros eredményeit a vállalkozási oldal tulajdonságaival magyarázhatjuk. 

A két adat közötti különbség azt jelenti, hogy általában igaz az, hogy az együttműködés 

kialakulása (arány) nem jelenti az együttműködés mélyreható jellegének (intenzitás) 

kialakulását. A magasabb arányú együttműködések vélhetően a felsőoktatás vállalkozás-

közelibb, adott esetben személyes kapcsolatainak köszönhetőek, márpedig a nagyobb 

hallgatói rotáció – ami a felsőoktatásban adódik - több kapcsolatot eredményez. Ez a 

szélesebb kapcsolati háló jelentheti azt a különbséget, ami az együttműködési arányban 

javukra felbukkan. A bizalmi szintek kiépülésének ez a lehetősége lényegesen meghatározza a 

kutatási infrastruktúra együttműködéseket. Általában itt is igaz, amit a szakirodalom is 
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alátámaszt: abban bízunk, akit ismerünk (legalábbis Magyarországon). Az intenzitás 

mértékénél már láttuk, hogy a tényleges szakmai teljesítés játszik fontos szerepet, ami a 

jövőbeli együttműködések alapja is lehet az ajánlásokon keresztül. Az interjúk is 

alátámasztják ennek a hálózatépítési módnak a jelentőségét.  

A hipotézis megerősítésre került, az arány további vizsgálatával ezért nem foglalkozom, 

helyette a pontosabb intenzitási mutatót fogom alkalmazni. 

T2c. A kutatási infrastruktúrák vállalkozások által történő 

használatának aránya nem függ össze a kutatási infrastruktúra 

együttműködési intenzitásával. 

H3. Létezik olyan, optimális szintű vállalati-kutatási infrastruktúra 

együttműködési szint, ami a kutatást is megfelelő szinten lehetővé teszi és a 

vállalkozások számára is megfelelő. 

Az alapgondolatot az értekezés 5.7.2 alfejezetében foglaltak adták. Láttuk, hogy lehetséges 

annak meghatározása, milyen mértékű a jelenlegi együttműködések szintje a kutatási 

infrastruktúrák és a vállalkozások között. Kérdés, hogy van-e ennek az együttműködésnek 

olyan optimális szintje, ami lehetővé teszi a magas szintű tudományos működés mellett azt, 

hogy a gazdaság is hasznosíthassa a kutatási infrastruktúrákban rejlő lehetőségeket. A 

vizsgálathoz elsősorban mélyinterjúkat használtam, az 5.7.2 alfejezet eredményeinek 

figyelembe vételével. 

Az optimális együttműködési szint meghatározása a kutatási infrastruktúrák környezetének 

változása okán is lényeges.  Láttuk, hogy az infrastruktúrák „régi modell” szerinti 

finanszírozása nem tartható fenn több ok miatt (pl. kommunikáció, politika), ugyanakkor a 

másik véglet, hogy az alapkutatásra tervezett infrastruktúra használatával szemben is igény a 

vállalkozások általi használat több kárt okozhat, mint hasznot. Amikor meghatározzuk az 

együttműködés optimális szintjét mindig figyelembe kell venni, hogy milyen 

tudományterületen használják az infrastruktúrát. Napjainkban a döntéshozók elsősorban az 

infrastruktúra építési vagy fenntartási költségeit veszik figyelembe, aminek a minél gyorsabb 

gazdasági megtérülését ettől várják és ez irreális igényeket támaszt.  

A hipotézis kiinduló alapját a szakirodalomból hivatkozott kutatási eredmény adta, mely 

szerint a kutatási és a vállalkozási tevékenység közötti egyensúly akkor segíti legjobban az 

innovációt, ha a “közepes” szintű az együttműködés, azaz „az ipar néhány, de nem minden 

akadémiai projektben érintett”. (Banal-Estanol et al. 2015) Az együttműködés ezen szintjét a 

kutatóintézetek szemszögéből vizsgáltam meg. A „közepes” szint, ha ezt 50%-nak 

feltételezzük
5
, nyilvánvalóan meglehetősen sok, hiszen az együttműködések szintjéből látható 

(akár a szekunder akár a primer adatokat nézzük), hogy ez nem reális, még egészen fejlett 

nemzeti innovációs együttműködési rendszerekkel rendelkező országok esetében sem. A 

korábban ismertetett együttműködési adatokat is figyelembe véve nagyjából 20%-osra 

becsültem az együttműködés optimális szintjét a vállalkozásokkal. A becslés alapját 

számszakilag a CIS felmérés eredményei támasztják alá, illetve a korábban látott, K+F 

                                                           
5
 A kutatási infrastruktúra tulajdonosának tevékenységére vetítve, azaz működésének felében üzleti 

tevékenységet végezne ebben az esetben. 
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kutatóhelyek száma: Ezek 20%-a  nagyjából 300 kutatóhelyet tesz ki
6
, ami a fentebb 

bemutatott adatok alapján reálisnak tűnhet. 

Minden interjúalany tudott olyan értéket mondani – egybehangzóan nagyjából 30% körül - 

ami szerintük optimális lenne a vállalkozásokkal való együttműködésekben. A 30%-os érték 

egyébként nagyjából 450
7
 vállalkozási kutatóhelyet jelentene (az össze vállalati kutatóhely 

arányában), akik együttműködnek a kutatási infrastruktúrák területén – ez némileg 

ambiciózusabb szám, de nem elérhetetlen. Az is igaz, hogy ennek érdekében összefogásra van 

szükség a kutatási infrastruktúrák terén. 

T3. Létezik olyan, optimális szintű vállalati-kutatási infrastruktúra 

együttműködési szint, ami a kutatást is megfelelő szinten lehetővé teszi 

és a vállalkozások számára is megfelelő. 

3.2 A kutatási infrastruktúrák együttműködési lehetőségeit befolyásoló tényezők 

A következő hipotézisekben a kutatóintézetek eszközeit vizsgálom az együttműködésekben, 

illetve környezetüket, melyek a kutatási infrastruktúra használatára kihatással lehetnek. Ilyen 

terület a kutatási infrastruktúra fő tudományterülete, a kutatói utánpótlásban és a 

vállalkozások felé történő kapcsolatok kiépítésében kulcsszerepet játszó felsőoktatási 

együttműködések, a finanszírozás módja, amely egyben mutatja a jelenlegi együttműködések 

mintáját is és a kutatási infrastruktúrák vállalkozások által történő használatának árbevételre 

gyakorolt hatása. 

H4. A felsőoktatási kutatás infrastruktúrákat elsősorban a kísérleti 

fejlesztésekhez, míg az MTA intézetek kutatási infrastruktúráit elsősorban alap- és 

alkalmazott kutatásra tudják használni a vállalkozások. 

A hipotézis hasonló a H1b hipotézishez, azonban ez kifejezetten a kutatási infrastruktúra 

együttműködéseket vizsgálja, azt is figyelembe véve, hogy mik az együttműködés jelenlegi 

lehetőségei. Elméleti alapját az értekezés 2.3, 4.8, 4.9, 4.10 alfejezetei adják. Vizsgálatához a 

felmérésben résztvevő kutatási infrastruktúrákról készült leíró statisztikát és az interjúkat 

használtam. 

A vállalkozásokkal való kapcsolat mértékét jelentősen meghatározza a vállalkozásokkal való 

kapcsolat minősége, annak típusai. Az eddigi adatok és a szakirodalom is azt a feltételezést 

sejtetik, hogy az MTA kutatóintézetekben inkább alapkutatás zajlik, míg a felsőoktatásban a 

kísérleti fejlesztések dominálnak. Ez vélhetően a vállalkozások kutatásainak jellegét is 

meghatározza aszerint, hogy adott típusú (alapkutatás/kísérleti fejlesztés) problémával hová 

fordulnak. Az első vizsgált hipotézis ezért feltáró jelleggel azt vizsgálta, hogy az 

együttműködésekben van-e szerepe annak, hogy a kutatási infrastruktúra milyen fajta 

intézetnél található, hozzáférhető. Ennek meghatározására a vizsgált kutatási infrastruktúrák 

között azokat, amelyek egyáltalán nem működik együtt vállalkozásokkal, összevetettem 

azokkal, amelyek együttműködnek a vállalkozásokkal. Ebből a kutatási infrastruktúra 

együttműködések arányát jól meg lehet határozni. Fontos újításként ezt az adatot 

                                                           
6
 A 2015-ös adatok alapján 280 darab. Ha a korábbi évet nézzük, az adat 314 darab; az optimum így valahol 300 

darab környékén található (KSH 2015, KSH 2016).  
7
 A 2015-ös adatokkal számolva 423; 2014-es adatokkal 471 darab kutatóhely (KSH 2015, KSH 2016). 
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felsőoktatási, illetve MTA kutatóintézeti kutatási infrastruktúrákra vetítve meghatározható, 

hogy az egyes területeken mekkora az együttműködési arány. 

A kutatási infrastruktúrák tudományterületi megoszlása a felsőoktatás és az MTA 

kutatóintézetek között erre a kérdésre (a 10. táblázat adatait is megtekintve) látványos választ 

ad. A természettudományos (azaz erősen az alapkutatáshoz kötődő) kutatási infrastruktúrák 

száma átlagosan 8 darab MTA kutatóintézetenként, illetve az itt található kutatási 

infrastruktúrák majdnem 84%-a természettudományos területhez köthető, szemben a 

felsőoktatás 38%-os eredményével (2.ábra). 

 

2. ábra A kutatási infrastruktúrák aránya tudományterületenként intézettípusok szerint  

Forrás: Saját szerkesztés, NEKIFUT adatbázis alapján 

Megállapíthatjuk, hogy az alapkutatáshoz kapcsolódó kutatási infrastruktúrák találhatók meg 

túlnyomó részben az MTA intézeteknél (a 79 MTA kutatási infrastruktúrából mindössze 13 

nem természettudományi), míg a felsőoktatásban az alkalmazott kutatáshoz és kísérleti 

fejlesztéshez kapcsolódó kutatási infrastruktúrák is jelen vannak. Ne feledjük, hogy az MTA 

kutatási infrastruktúrák ezt a magas arányt mindössze 8 kutatóintézettel érik el! A többi 

tudományterületen az abszolút értékeket szem előtt tartva kell értelmezni az adatokat, hiszen a 

kutatási infrastruktúrák darabszáma jelentősen eltér a területenként.  

T4. A felsőoktatási kutatás infrastruktúrákat elsősorban a kísérleti 

fejlesztésekhez, míg az MTA intézetek kutatási infrastruktúráit 

elsősorban alap- és alkalmazott kutatásra tudják használni a 

vállalkozások. 

H5. A kutatási infrastruktúrák együttműködési lehetőségeiben meghatározó 

szerepe van a tudományterületnek. 

Ez a hipotézis némileg eltér a többitől. Tulajdonképpen azt az ismert állítást igazolom 

adatokkal is, hogy a kutatási infrastruktúrák tudományterületenként eltérő tulajdonságokkal 

rendelkeznek és ez a vállalkozásokkal való együttműködésüket is befolyásolja. Elméleti 

alapját az értekezés 4.4 fejezete adja. Ezt a különbséget számszerűen idáig nem vizsgálták. A 

hipotézis igazolására kvantitatív módszert alkalmazok a kérdőív adatai alapján, kvalitatív 
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módszer alkalmazása, mivel a szakirodalomban ismert jelenségről van szó, nem látszott 

indokoltnak. 

A tézis empirikus alátámasztást ad arra, hogy az egyes tudományterületeken más és más az 

együttműködés lehetősége. Természetesen az adatok a jelenlegi együttműködési szinteket 

vizsgálják. A tudományterületi eltérés tekintetében a felsőoktatási kutatási infrastruktúrák 

adatait tudjuk figyelembe venni, mivel, mint láttuk, az MTA kutatóintézetek kizárólag a 

természettudomány terén érintettek. Itt szerencsére jelentős számú, 234 darab kutatási 

infrastruktúra adatait vizsgálhatjuk. A tudományterületenkénti különbség jelentőségét az 

együttműködésekben korábban láttuk, most azt vizsgáljuk meg, hogy az együttműködés 

tényét meghatározza-e a tudományterület.  

Grafikonon ábrázolva (3. ábra) az adatokat látható, hogy a kutatási infrastruktúra 

együttműködés meglétének vagy hiányának fontos ismérve a kutatási infrastruktúra 

tudományterülete.  

 

3. ábra A felsőoktatási kutatási infrastruktúrák tudományterületenként az együttműködés arányában 

Forrás: Saját szerkesztés, NEKIFUT adatbázis alapján 

A kapcsolódó khi-négyzet próba is megerősíti, hogy szoros összefüggés van a 

tudományterület és a vállalkozásokkal való együttműködés között. A vizsgálatok 

alátámasztják, hogy az együttműködés megléte vagy nem megléte összefügg a 

tudományterülettel, így azt az állítást, mely szerint más és más lehetőségek vannak az 

együttműködésre tudományterületenként, igazoltnak tekinthetjük. Ez a tudománypolitika 

számára is fontos következtetést jelent: Nem lehet minden kutatási infrastruktúrát egyformán 

értékelni, bizonyos tudományterületi differenciálására szükség van a megfelelő értékeléshez. 

T5. A kutatási infrastruktúrák együttműködési lehetőségeiben 

meghatározó szerepe van a tudományterületnek. A kutatási 

infrastruktúrák vállalkozásokkal való együttműködésének szintjét 

tudományterületenként kell meghatározni és értékelni.  
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H6. A kutatási infrastruktúrák használata a felsőoktatási-akadémiai 

együttműködések lényeges eleme. 

A H6 hipotézis esetében azt a kérdést vizsgáltam meg, hogy a „Triple Helix”-ben egy 

szereplőkként kezelt felsőoktatási és akadémiai szereplők mennyiben működnek együtt a 

gyakorlatban, illetve ez az együttműködés látható-e a kutatási infrastruktúrák közös 

használatában akár vállalkozások felé. Az értekezés 3. fejezete adta a kérdés elméleti hátterét, 

melynek megválaszolása a szakpolitika oldaláról igen lényeges: Mennyiben lehet arra 

számítani, hogy a felsőoktatás és az akadémia egy szereplőként működik a vállalkozások felé? 

A kérdést kvantitatív oldalról a kérdőív leíró statisztikáival valamint kvalitatív oldalról az 

interjúkkal vizsgáltam meg (2. táblázat). 

2. táblázat A partnertípus-említés gyakorisága szerinti együttműködés az MTA és a felsőoktatási 

intézmények vonatkozásában  

Forrás:Saját szerkesztés, NEKIFUT adatbázis alapján 

  Felsőoktatás MTA 

Vállalkozás 162 24 

Felsőoktatás 118 144 

MTA 147 70 

Nincs együttműködés 63 18 

 

A felsőoktatás és az MTA kutatóintézetek közötti együttműködés igen erősnek tűnik. 

Vélhetően mindkét félnek előnyös, ha egymás kutatási infrastruktúráit használva 

szolgáltatnak vállalkozásoknak vagy végeznek oktatást, a kutatói utánpótlást biztosítandó.  

Az adatok alapján a felsőoktatásban található kutatási infrastruktúrák üzemidejét nagyobb 

mértékben használják hallgatók, így az oktatásban a kutatási infrastruktúráknak nagyobb 

szerepe van, mint kutatóintézeti társaiknak. Az is igaz ugyanakkor, hogy a teljes kihasználtság 

terén már nem teljesítenek jól a felsőoktatási intézmények. A két intézmény infrastruktúráinak 

kihasználtsága közötti különbség oka nyilván az infrastruktúrák elérhetősége, de olyan 

tényezők is szerepet játszanak, mint a hozzáértés hiánya vagy akár a műszerek „féltése”. 

Probléma ugyanakkor a hallgatók hiánya is. Az együttműködés motivációját az akadémiai 

kutatóknál éppen a hallgatók elérése jelenti. 

Mindemellett a kutatási infrastruktúrák minősége nem egyértelműen jobb az akadémiai 

kutatóintézeteknél, így az akadémia előnye inkább a rendelkezésre állás magasabb szintjében 

nyilvánul meg a PhD. hallgatók képzése terén is. A hallgatók alacsony létszámán és 

viszonylag gyenge minőségén azonban nem segítenek önmagukban az infrastruktúrák – a 

felsőoktatásban megjelent új kutatási infrastruktúrák nem hoztak lényeges előrelépést a 

hallgatók színvonalában. A kutatási infrastruktúrák csak a hozzájuk értő és megfelelő 

tudományos ismeretekkel rendelkező oktatókkal egységesen tudnak érdemi eredményt hozni e 

téren is. 

A felsőoktatási oldalon problémaként merült fel, hogy az akadémiai infrastruktúrákat 

elsősorban doktori képzésben használják, emellett pedig általános az emberhiány, versengés 

van az MTA és az egyetemek között a jó emberekért. Sokszor azt érzik, hogy az egyetem 

kineveli az embereket és mikor „termőre fordulnának”, akkor elviszik őket az MTA-s 
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kollégák. Ugyanakkor, ha nem marad elég kutató, PhD.-s a felsőoktatásban, akkor nem lesz 

megfelelő szintű felsőoktatási képzés. Megoldás lehetne, hogy az akadémikus menjen 

egyetemre oktatni – de ez nem fizet kellően és eléggé fáradságos is. Ezen felül az oktatás 

nincs finanszírozva. Az akadémia „nem tolong” a BsC., MsC. képzéseken csak a PhD.-n. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy kutatási infrastruktúrához kapcsolódó 

együttműködések a felsőoktatási és az akadémiai terület között vegyes képet mutatnak. 

Egyfelől megjelenik a hallgatókért versengés, a PhD. képzések felsőoktatási monopóliumának 

problematikája, az akadémiai oktatók kutatói utánpótlás-fókuszáltsága (azaz a PhD. képzések 

preferálása), de olykor még személyes vagy szakmai ellentétek is - márpedig főleg 

természettudományos téren, ahol eleve kevés a hallgató ez könnyen belátható, hogy 

összességében negatív következményekkel jár. A kutatási infrastruktúrák használata pedig a 

képzésben elsődleges fontosságú lenne. A „trained for research” és a „trained through 

research” közötti különbség is éppen ez: Míg az előbbinél a képzésnek nem feltétlenül része a 

kutatás, az utóbbinál a képzés a kutatáson keresztül történik, ami számos területen egyben a 

rendelkezésre álló kutatási infrastruktúrák használatát is jelenti. Ennek eredményeként pedig  

az a hallgató fog kutatni, vagy vállalkozásból a kutatási infrastruktúrát és annak eredményeit 

használni, aki korábban már megismerte azt. Az együttműködés alapjai a fenti problémák 

ellenére erősek: A kutatási infrastruktúrák használatához kapcsolódva az interjúalanyok a 

felsőoktatási együttműködések mértékét nagyjából 30%-osra becsülték az összes kutatási 

infrastruktúra együttműködések között. 

T6. A kutatási infrastruktúrák használata a felsőoktatási-akadémiai 

együttműködések lényeges eleme. 

H7. A kutatási infrastruktúrák együttműködési intenzitása összhangban van az 

azokat üzemeltető intézet vállalkozási árbevételével. A magasabb kutatási 

infrastruktúra használati intenzitás megjelenik az árbevételben is. 

A finanszírozás kérdésköre a kutatási infrastruktúrák egyik olyan területe, ami motiválja az 

őket működtető intézeteket arra, hogy külső, vállalkozási bevételekhez jussanak, különféle 

együttműködéseken keresztül. Elméleti alapját az értekezés 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 fejezetei 

tartalmazzák. A hipotézis vizsgálatánál arra voltam kíváncsi, hogy a kutatási infrastruktúra 

használatának van-e látható eredménye az azokat működtető, fenntartó intézményeknél – 

ezzel próbáltam megerősíteni vagy megcáfolni azt, hogy a vállalkozások felé érdemes-e 

finanszírozási okokból is minél inkább elérhetővé tenni a kutatási infrastruktúrákat.  

A NEKIFUT felmérés adatai alapján képet kaphatunk arról, hogy várhatóan mekkora a külső 

finanszírozás (elsősorban a vállalkozások) szerepe a kutatási infrastruktúrák esetében. Ez az 

adat megmutathatja az együttműködések típusait és azok megoszlását is a vizsgált területeken 

(MTA kutatóintézetek és felsőoktatás).  

A vállalkozási árbevétel pontosabb vizsgálatát teszi lehetővé, hogy módom nyílt az MTA 

kutatóintézeti hálózatának adatai vizsgálatára, melyet az MTA bocsájtott rendelkezésemre. 

Mivel kutatási céllal használom ezeket, anonim módon kezelem őket.
8
A vállalkozási 

árbevételt minden esetben összevetettem az együttműködési intenzitással, megvizsgálandó, 

hogy az intenzívebb kutatási infrastruktúra-használat együtt jár-e a vállalkozási árbevétellel. 

                                                           
8
 Az MTA 2015. évi beszámolójában az adatkörök jelentős része megtalálható. 
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Előbbi adat részét képezi a nem-kutatási bevétel is (mivel korábban úgy tapasztaltam, ez az 

elszámolásban nem feltétlenül különül el egységesen intézményenként).  

Vállalkozási árbevétel =
kutatási árbevétel + nem kutatási árbevétel

teljes árbevétel
 

 (A teljes bevételnek nem része a költségvetési támogatás összege.) 

A kutatóintézetenkénti kutatási infrastruktúra használati intenzitást kutatóintézetenkénti 

bontásban a kutatási infrastruktúra intenzitásokat átlagolva számoltam ki, azaz: 

Kutatóintézeti kutatási infrastruktúra intenzitás =
EII (1) + EII (2) + EII(n) 

n
 

(EII= Együttműködő kutatási infrastruktúra együttműködési intenzitása) 

A vizsgált intézetek közül (a fentebb ismertetett elvek mentén) kivettem azokat, amelyek 

egyáltalán nem vettek részt vállalkozási együttműködésekben, illetve amelyekről nem állt 

rendelkezésre kutatási infrastruktúra intenzitási mutató. Az eredmény a 4. ábrán látható. 

 

4. ábra Az MTA kutatóintézetek árbevétele és kutatási infrastruktúráik együttműködési intenzitása 

Forrás: Saját szerkesztés, NEKIFUT adatbázis alapján 

A grafikonon jól látható, hogy az együttműködési intenzitás értéke szorosan együtt mozog az 

árbevétellel. Ezt korreláció-számítással is megerősíthetjük, a korreláció mértéke magas: 

P=0,930010595, azaz az MTA kutatóintézetek árbevétele és a kutatási infrastruktúráik között 

lineáris kapcsolat van. A korreláció önmagában nem jelenti azt, hogy adott jelenség 

magyarázatát is megtaláltuk, de ebben az esetben talán nem túl merész azt kijelenteni, hogy a 

kutatási infrastruktúra használat intenzitásának köze van az árbevételhez, méghozzá pozitív 

módon, amennyiben növeli azt.  

A kutatási infrastruktúrák költségeinek és bevételeinek ismerete alapvető lenne minden 

intézménynél. Ez egyben várhatóan azt is eredményezné, hogy bizonyos 

költségracionalizálásokra, megtakarítási lehetőségekre is fény derüljön – a tudatosabb 

gazdálkodás jobb lehetőségeket biztosítana valamennyi intézet teljes működésére. A kutatási 

infrastruktúrák jövőbeli értékelésénél (célozzon az akár tudományos akár vállalkozási 

teljesítmény értékelést) alapvető lenne ennek az adatnak az ismerete.  
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T7. A kutatási infrastruktúrák együttműködési intenzitása 

összhangban van az azokat üzemeltető intézet vállalkozási 

árbevételével. A magasabb kutatási infrastruktúra használati 

intenzitás megjelenik az árbevételben is. 

3.3 A kutatási infrastruktúra együttműködések lehetséges formái, befolyásoló tényezői 

Az értekezés eddigi hipotézisei megvizsgálták egyrészt vállalkozási másrészt kutatóintézeti 

oldalról a lehetséges kutatási infrastruktúrát érintő együttműködések természetét. A következő 

hipotézisekben az együttműködés módjait kísérlem megvizsgálni, három kulcstényezőn 

keresztül: A hozzáférés kutatási infrastruktúrához való módja szerint, a spin-offok és a 

technológiatranszfer lehetőségeit megvizsgálva, illetve a kutatói attitűdöt a vállalkozási 

együttműködések vonatkozásában bemutatva. 

H8. A kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférés jellemző módja a vállalkozások 

számára részleges hozzáférés biztosítása.  

A hazai kutatási infrastruktúrák túlnyomórészt egyhelyszínű és helyi hozzáférést biztosítanak. 

Ez már önmagában sem könnyíti meg használatukat, melyet tovább bonyolít a 

teljes/részleges/zárt hozzáférés kérdésköre. Kérdésként vetődött fel, hogy vajon ha létrejön a 

kutatási infrastruktúra használatára együttműködés, akkor milyen feltételekkel, hogyan tudják 

azt használni a vállalkozások. Ezt a hipotézist a felmérés eredményként beérkezett válaszok 

kvalitatív elemzésével, szövegelemzéssel, illetve interjúkkal vizsgáltam. 

A vállalkozásokkal való együttműködés egyik közvetlen mutatója az, hogy a kutatási 

infrastruktúrákhoz milyen a hozzáférés módja. Korában láttuk a három fő típust (teljes, 

részleges, zárt), amelyek közül előzetes feltételezésem szerint a részleges hozzáférés a 

jellemző mód, azaz, a kutatóintézetek kutatói a vállalkozási kutatókkal közösen végeznek 

kutatási tevékenységet. A feltételezés mögött az a gondolat húzódik, hogy a vizsgált kutatási 

infrastruktúrák minden esetben „nyitottak”, azaz a hozzáférés külső felhasználók számára 

szabályozott keretek között biztosított. Ez a nyitottság az ESFRI egyik alapelve is, illetve a 

korábban bemutatott „Open Innovation” koncepcióban a tudástranszfer egyik kulcselemét 

képezi. Ha a nyitottság részlegesen megvan a meglévő együttműködéseknél, akkor valódi tér 

van a vállalkozások és a kutatóintézetek közötti tudástranszferre és a szakpolitika feladata 

ennek erősítése lehet.  

A kutatási infrastruktúrák hozzáférési lehetőségei a NEKIFUT kérdőív alapján az 5. ábrán 

látható módon alakultak. 
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5. ábra A kutatási infrastruktúrák az igénybevétel módja és intézményük szerint (darab) 

Forrás: Saját szerkesztés, NEKIFUT adatbázis alapján 

Látható, hogy a virtuális igénybe vétel (azaz a távoli hozzáférés) lehetősége nem elterjedt: A 

kutatási infrastruktúrák ilyen hozzáférésének lehetősége intézménytípustól függetlenül 15-

20%-os arányban lehetséges. Érdekes, hogy a kutatási infrastruktúrák (az adatokat 

megtekintve) hozzáférése attól sem függ, hogy több telephelyen vagy egy telephelyen 

helyezkednek-e. A fentiek a kutatási infrastruktúra lehetséges használati módját mutatják, a 

tényleges használat gyakorlata azonban a mélyinterjúkból derült ki. 

Az interjúk eredményeiből látszik, hogy az együttműködések jellemzően a mérésekre 

koncentrálódnak, ahol igazán nincs is szükség arra, hogy a vállalkozás kutatói (ha vannak 

ilyenek) végezzék el azokat. Bizonyos területeken bár megjelenik a nyitottság, messze nem 

olyan szinten, ahogyan az szükséges lenne ahhoz, hogy erre már most építeni lehessen érdemi 

tudástranszfer együttműködéseket. Azt viszont látni kell, hogy ez nem kizárólag a 

kutatóintézetek hibája: Számos esetben az eszköz használatához nincsen meg a vállalkozások 

oldalán a szükséges ismeret, illetve az igény sem arra, hogy ők maguk végezzék a szükséges 

méréseket – az eredmény a fontos: „igen vagy nem”. Ennek kapcsán az a kérdés is felvetődik, 

hogy a társadalmi-gazdasági hatásokban sokszor hangsúlyozott előny, miszerint a 

vállalkozások hozzáférnek a kutatási adatokhoz, valódi előny-e. Vélhetően a vállalkozásokat 

csak azok az adatok érdeklik ugyanis, amelyeket számukra (adott projektre) állítottak elő. 

T8: A kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférés jellemző módja a 

vállalkozások számára az általuk adott projekthez kapcsolódó 

feldolgozott adatok átadása. 

H9a. Az MTA kutatóintézetek vállalkozásokkal való együttműködésében a spin-

offok nem töltenek be érdemi szerepet, a technológia transzfer nincs kialakulva..  

A kérdés megalapozását az értekezés 3. fejezete adja, amelyben ezt a kérdéskört járom körül. 

A hipotézis vizsgálatánál arra voltam kíváncsi, hogy az együttműködésekre általában javasolt 

módszerek, a technológiatranszfer és a spin-offok lehetőségei milyenek a kutatási 

infrastruktúra együttműködésekben. A kérdést kvantitatív adatokkal nem vizsgáltam, azonban 

kvalitatív oldalról az interjúk segítségével átfogó képet tudtam alkotni. 

A szakirodalom alapján a vállalati együttműködés kézenfekvő formája lenne a kutatóintézeti 

spin-offok létrehozása, hiszen így az intézeti kutatók használják a kutatási infrastruktúrát, 
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egyben pedig vállalkoznak is. A vállalkozási tevékenységükkel erősebben bekapcsolódnak a 

hazai KFI szereplők közé, végeredményben erősebb technológia-transzfert lehetővé téve, 

illetve azt megalapozva. A szakirodalomból viszont azt is látni hogy érdemes ezt a kérdést 

óvatosan kezelni. Ha megvizsgáljuk, mi a helyzet a spin-offok és technológiatranszfer 

témakörében az akadémiai kutatóintézeteknél, sajnos, azt tapasztaljuk, hogy az óvatosság nem 

alaptalan.  

 

A spin-offok létrehozása nem tűnik jó megoldásnak, elsősorban azért nem, mert láthatóan 

amelyik kutató vállalkozni kíván, az már most is ezt teszi, azaz várhatóan a spin-offok újabb 

hullámának generálása nem oldaná meg azt, hogy a vállalkozások jobban kihasználják a 

kutatási infrastruktúrákat. A kutatói attitűdön ettől függetlenül érdemes lehet változtatni. Az is 

igaz, hogy intézményes keretek között jobban kezelhetőbb ez a kérdés, így a 

technológiatranszfert, mint megoldást is megvizsgáltam a mélyinterjúk során. A szakirodalom 

szerint egy technológiai transzfer iroda egységesen összefoghatná az intézményi kínálatot és 

egy „single point of contact” lehetne. Bizonyos intézetekben működik ez a funkció, részben 

sikeresen. Máshol ennek éppen az ellenkezője igaz, ugyanakkor felmerül egy stratégiai TTI 

létrehozásának igénye. Ezt a tevékenységet ugyanakkor professzionális szinten kellene űzni. 

Ennek előfeltétele lenne, hogy a TTO-nak legyen rálátása a kutatóintézet tevékenységére.  

 

Az interjúk alapján a technológiatranszfer megítélése legalábbis vegyes. Egyfelől többen 

számoltak be sikerekről, részsikerekről, másfelől sokszor teljes kudarcba fulladt a 

technológia-transzfer. Az a vélemény, mely szerint a teljes akadémiai kutatóhálózat tud 

érdemi volument kibocsájtani olyan licensziákból, szolgáltatásokból, ami a technológia 

transzfert segítené, meglátásom szerint jó megoldást jelenthetne. Látjuk azonban, hogy erre a 

jelenlegi MTA köztestületi működési keretei nem alkalmasak, elsősorban kapacitáshiány 

miatt. A technológia transzferre ugyanakkor valamilyen formában – annak problémái ellenére 

– szükség van.  

T9a. Az MTA kutatóintézetek vállalkozásokkal való 

együttműködésében a spin-offok nem töltenek be érdemi szerepet, a 

technológia transzfer nincs kialakulva. 

H9b. A vállalkozásokkal való együttműködés hatékonyságát és lehetőségeit 

nagyban meghatározza a kutatói attitűd és a menedzsment szemléletmód hiánya. 

A rendelkezésre álló szakirodalomban a kutatói attitűdöt elsősorban az értekezés 3.3. 

fejezetében vizsgálom, de a kérdés megjelenik a 3. fejezet egészében is. Úgy vélem, hogy az 

együttműködések és a bizalom kérdéskörének egyik jó indikátora az, hogy az együttműködés 

lehetőségéhez hogyan viszonyulnak az abban érintett személyek. Ennek vizsgálata kvantitatív 

oldalról volt lehetséges, így az interjúk alapján vizsgáltam meg, helytállók-e a szakirodalom 

általános együttműködésekkel kapcsolatos megállapításai a kutatási infrastruktúrákat érintő 

együttműködésekkel kapcsolatban is. 

A kutatói attitűd vizsgálata külön hipotézist jelent, mivel kulcsfontosságú – láthattuk, hogy 

jelentős mértékben ezen állnak vagy buknak az együttműködések. Kutatói attitűd alatt itt 

általában a vállalkozásokhoz való viszonyulást, nyitottságot értem. Másképp feltéve a kérdést: 

Milyen a K+F kínálati oldala kutatóintézeti oldalon? Az interjúalanyok jelentős része az MTA 

kutatóintézeteit képviseli, így véleményük a jövőbeli együttműködési lehetőségeket is 

meghatározza. 
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Az interjúalanyok egy része szerint a kutatóknak eleve nincsen érzéke a hasznosításra és 

különösebb motivációja sem. Összességében az látszik, hogy a vállalkozási tevékenység 

inkább tűrt (elviselt), mintsem támogatott tevékenység: Amíg vannak pályázatok, addig 

azokat preferálják (a szakirodalommal összhangban), a vállalkozásokkal való együttműködés 

inkább csak résztevékenység. Kutatói oldalról érthető a hozzáállás, viszont az is látszik, hogy 

így nem lesz érdemi változás a vállalkozási együttműködések terén. Mindenképpen szükséges 

lenne a technológiatranszfer tevékenység jelenlegi, meglehetősen darabos képének 

összeillesztése.  

 

A kutatási infrastruktúrák terén akár az ESFRI akár az ESF vagy a Technopolis anyagait 

(ESFRI 2016, ESF 2013, Technopolis 2015) vizsgálva mindenhol alapvetésként jelenik meg, 

hogy egy kutatási infrastruktúra működtetésének egyik alapja a megfelelő menedzsment, azaz 

olyan, nem feltétlenül tudományos vezető(k) megléte, aki(k) szakértői szinten kezelik a 

pénzügyi, jogi, üzemeltetési stb. kérdéseket. Láttuk, hogy jelenleg ez jelentős részben 

tudományos munkatársak feladata. 

 

A megfelelő menedzsment struktúra kialakítását azonban az Akadémiai kutatóintézetek 

kutatás-orientált működése jelenleg nem teszi lehetővé, pedig bizonyos, nem kifejezetten 

tudományos területeken érdemes lenne megfontolni a szakmai szereplők bevonását. A 

probléma ismét csak túlmutat a kutatási infrastruktúrák vállalkozások által történő 

használhatóságán, de annak egyik lényeges elemét képezi. 

 

T9b. A vállalkozásokkal való együttműködés hatékonyságát és 

lehetőségeit nagyban meghatározza a kutatói attitűd és a menedzsment 

szemléletmód hiánya. 

4 A kutatás eredményei, következtetések 

A téziseket elfogadva azonosíthatjuk azokat a kulcstényezőket, melyek érdemben 

befolyásolják a kutatási infrastruktúrák vállalkozások általi használatát és ezen keresztül 

általában a hazai innovációs rendszer működésében is fontos szerepet játszhatnak. 

Számszerűen alátámasztottam azt a nagyjából ismert tényt, hogy „kevés” a KFI vállalkozások 

száma Magyarországon; ezen túl azt is bemutattam, hogy ezek közül mekkorára becsülhető 

azok száma, akik érdemben használhatják a kutatási infrastruktúrákat, azaz olyan K+F 

tevékenységet végezhetnek, melyben ezek az eszközök szerepet játszhatnak. A kutatási 

infrastruktúrák „piaca” nem túl jelentős: Láttuk, hogy legfeljebb 4-500 vállalkozásról 

beszélhetünk. Azt is láttuk, hogy a K+F tevékenységek terén jelentős nagyvállalatok csak igen 

kis mértékben igénylik ezek használatát, érdemi bővülés ezek számában nem igazán várható. 

Még ha eseti jelleggel valamelyik nagyvállalat idetelepítené K+F központját, akkor is több 

mint valószínű, hogy nem az átlagosan 20 éves kutatási infrastruktúra parkra épít majd, 

hanem hozza saját kutatási infrastruktúráját. Ilyen együttműködés ettől függetlenül lehetséges, 

hiszen vannak olyan csúcstechnológiájú kutatási infrastruktúrák, melyek ezt lehetővé teszik, 

de ettől nagyságrendi változás nem fog bekövetkezni a kutatási infrastruktúrák használatában 

és a kutatások jellegében.  

Ez utóbbi jelenleg meglehetősen egyöntetű: A rendelkezésre álló kutatási infrastruktúra 

jellegétől függetlenül a csúcstechnológiai kutatási infrastruktúrát éppúgy, mint a még éppen 
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használható mérőműszert jellemzően kísérleti fejlesztésekre és mérésekre használják, a 

hosszú távú, közös alapkutatási projektek inkább kivételt képeznek e szabály alól. Ezen a 

téren nem várható érdemi változás, a fentiekben is vázolt felvevőpiac hiánya nem tesz 

lehetővé mélyreható K+F együttműködéseket. Az a koncepció, hogy a nagyvállalatok majd 

hosszú távú alap és alkalmazott kutatásokra használják a kutatási infrastruktúrákat nem tűnik 

életképesnek. Ezért érdemesebb azt a kérdést megvizsgálni, mi motiválja a vállalkozásokat 

általában a kutatási infrastruktúrák használatára? Láthattuk, hogy a vállalkozások kutatási 

infrastruktúra használatának aránya nem függ az intézmény típusától, az abszolút értékeket és 

a tudományterületi diverzifikációt is figyelembe véve láthattuk, hogy a felsőoktatásban 

szélesebb körű azon infrastruktúrák köre, melyből a vállalkozások választhatnak. 

A használat minősége (amit az intenzitással jellemeztem) viszont már éles eltérést mutat: Igaz 

ugyan, hogy a felsőoktatásban nagyobb számú kutatási infrastruktúra és így több 

együttműködés is van, ahol minőségi és gyors K+F eredményekre van szükség, ott a 

kutatóintézeti kutatási infrastruktúrák használata előtérbe kerül. Általában úgy tűnik, hogy a 

rendelkezésre állás magasabb szintű szolgáltatást tesz lehetővé, ha kutatóintézeti kutatási 

infrastruktúrához kapcsolódik, ami egyben a gyorsabb reakcióidővel is együtt jár, hiszen itt az 

oktatási tevékenységtől, amely nem szüneteltethető venne el időt az együttműködés, szemben 

a kutatási tevékenységgel, amely számos esetben átütemezhető.  

A kutatási infrastruktúrák szolgáltatásait potenciálisan használó vállalkozások körének 

bővülése a jelenlegi struktúrában nem várható. Ráadásul láthattuk, hogy a meglévő 

vállalkozási együttműködések felé is töredezettek a szolgáltatások, azaz intézményenkénti, 

kutatási infrastruktúránkénti, inkább eseti, semmint tudatos együttműködések ezek. 

Optimizmusra ad okot ugyanakkor, hogy a kutatóintézeti vezetők a kutatási infrastruktúrák 

vállalkozások általi használatának optimális szintjét aránylag magas arányban határozták meg, 

így vélhetően a menedzsment oldaláról megvan az a nyitottság, ami a vállalkozások és a 

kutatási infrastruktúrák összekapcsolásához szükséges.  

Figyelembe kell venni azt is, hogy az együttműködésre nem mindenhol egyformán van 

lehetőség: Láthattuk, hogy tudományterületenként igen eltérő jellegzetességekkel 

rendelkeznek a kutatási infrastruktúrák, ami a vállalkozások általi használati lehetőségeiket is 

korlátozza. Ott, ahol a tudományterület közelebb áll az alkalmazott kutatásokhoz és a kísérleti 

fejlesztésekhez, nagyobb az együttműködés lehetősége – ezt sikerült adatokkal alátámasztva 

is bemutatnom, definiálva ugyanakkor a kutatási infrastruktúrák használatának elvárható és 

jelenlegi mértékét is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalkozási együttműködésekben 

is elsősorban azokkal a kutatási infrastruktúrákkal kell számolni, amelyek egyáltalán lehetővé 

teszik az együttműködést és például társadalomtudományi téren nem feltétlenül érdemes nagy 

elvárásokat támasztani policy szinten sem ezek felé. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a 

társadalmi hatásokat ne kellene számon kérni rajtuk! Viszont élesen el kell különíteni a 

társadalmi-gazdasági hatásokat azok két összetevőjére, mivel gazdasági hatásuk is számos 

esetben korlátozott és nagyon áttételes. Ezzel elkerülhető, hogy olyan „hajánál előrángatott” 

érveléseket legyen kénytelen mind az adatot szolgáltató, mind az adatot adó olvasni, 

amelyekről mindkét oldal tudja, hogy nem fedik a valóságot. Fontos azt is megjegyezni, hogy 

a természettudományi kutatási infrastruktúrák esetében is léteznek olyanok, amelyek csak 

alapkutatásra alkalmasak – végül is erre lettek építve – másra nem. Ennek nagyon konkrét 

példája a CERN egyik kísérlete, ahol az eredmények gyakorlati hasznosíthatósága jelenlegi 

ismereteink szerint nagyjából a lehetetlennel határos: A Higgs-mező és Higgs-bozon 

vizsgálata még nem alkalmas semmilyen gyakorlati hasznosíthatóságra (a távoli jövőben 

persze ez nem kizárt). Ezeknél a kutatási infrastruktúráknál a gazdasági hatás mégis 
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értelmezhető, ahogyan korábban láttuk, pl. építésekkel, üzemeltetéssel, stb., illetve a 

kapcsolódó fejlesztések licensziáin keresztül.  

Ehhez az is szükséges, hogy meglegyen a megfelelő kutatói utánpótlás, illetve minél több 

olyan hallgató legyen, aki tudatában van annak, hogy milyen kutatási infrastruktúrák állnak 

rendelkezésre az egyetemeken és a kutatóintézeteknél. A kutatói utánpótlás és a minőségi 

felsőoktatás fontosságát nem részletezném különösebben. Annak fontosságát viszont e mellett 

lényeges hangsúlyozni, hogy a „trained through research” koncepció hosszú távú hatásai a 

vállalkozások KFI tevékenységében is megmutatkozhatnak. Fontos lenne, hogy az a kör, aki 

ilyen jellegű képzésben (ami a kutatási infrastruktúra használatával történő képzést jelenti) 

minél szélesebb legyen, mert ez középtávon is sokat segíthet a kutatási infrastruktúra-intenzív 

vállalkozási projektek számának bővülésében. 

A kutatási infrastruktúrák finanszírozási adatai is megerősítik a vállalkozásokkal való 

együttműködési arány hasonló szintjét a kutatóintézeteknél és a felsőoktatásban. A 

finanszírozás egyéb forrásai szinte ugyanolyanok a két vizsgált intézménytípusnál, ami azt 

jelentheti, hogy a kutatási infrastruktúrák működtetésének pénzügyi modellje nagyon hasonló 

attól függetlenül, hogy milyen típusú intézménynél találhatóak. Figyelemreméltó ugyanakkor, 

hogy a kutatási infrastruktúrák használata úgy tűnik, nagyon is kifizetődő: A vállalkozások 

általi használat növekedésével együtt jár az intézetek árbevételének növekedése is, ami azt 

jelenti, hogy a kutatási infrastruktúrák érdemben hozzájárulnak a külső bevételek 

növekedéséhez. Leegyszerűsítve úgy is mondhatjuk, hogy megéri a kutatási infrastruktúrát 

vállalkozásokkal együttműködésben használni. 

Az, hogy ez az együttműködés hogyan történik, jelentős részben a vállalkozások és a 

kutatóintézetek közös döntése. Nyilván amikor egy vállalkozás csak gyors, felületes 

együttműködésre törekszik (pl. mérés), elegendő számára, ha csak a végeredményt kapja meg 

a projektben. Ekkor mindkét fél számára ez a leghatékonyabb megoldás. Az ilyen hozzáférés 

viszont nem tesz lehetővé még érdemi technológia-transzfert sem, nemhogy tudástranszfert. 

Jelenleg sajnos a kutatási infrastruktúrák vállalkozások általi használata jellemzően egy 

kólaautomata szintjét éri el: megadják az inputot és kijön az eredmény.  Hosszabb távú, 

mélyreható K+F együttműködésekhez viszont legalább a részleges együttműködés lenne 

célszerű. (A teljes hozzáférés sok esetben láttuk, hogy nem gazdaságos, időigényes, stb.) Ez 

tudná megalapozni azt, hogy tudástranszfer jöjjön létre a vállalkozások és a kutatóintézetek 

között a kutatási infrastruktúra használaton keresztül. Természetesen itt is mindkét fél 

közreműködése szükséges: A kutatóknak nyitottnak kell lenniük a tudás átadásra, ahogyan a 

vállalkozási oldalnak a tudás átvételére és hasznosítására.  

A kutatási infrastruktúrák használatára létrejövő spin-offok elméletileg választ adhatnánk arra 

a kérdésre, hogy a kutatási eredmények miként csatornázódjanak be a vállalkozások felé. 

Ugyanígy azt is megoldanák, hogy legyen egy jól körülhatárolható vállalkozási kör, aki a 

kutatási infrastruktúrát hosszútávon használja, teret nyitva ezáltal a mélyreható 

együttműködéseknek is. A spin-offok eddigi tapasztalatai azonban ezt az elméletet nem 

támogatják. Egyfelől külföldön is ott működnek igazán jól, ahol innovációs „magtérségek” 

vannak, másfelől itthoni tapasztalataik, akár általánosan, akár a kutatási infrastruktúrákra 

épülve vizsgáljuk őket, meglehetősen lehangolóak. Ennek egyik fő oka általában a felvevő 

oldali piac hiánya volt, így hiába jó a termék (a spin-off számos esetben egy terméket 

jelentett!), ha nincsen rá kereslet, elhal a kezdeményezés – ahogyan ez az esetek jelentős 

százalékában meg is történt. Azt is tegyük hozzá, hogy a jól működő termékekre vagy az 

intézetek működtetnek (igaz, ez igen ritka) spin-offot, vagy, ami még gyakoribb, a kutatók – 

az intézet kutatási infrastruktúráját használva – saját maguk folytatnak vállalkozási 
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tevékenységet. A kutatóintézeteknél éppen ezért inkább a technológiatranszfer lehetőségek 

merülnek fel érdemi megoldásként, amelynek kezdeményei jól-rosszul, de működnek, igaz, a 

bővülésnek és a működés javításának még bőségesen lenne tere. 

Nem lehet elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy a kutatási infrastruktúra kínálati oldala 

némileg ambivalens az együttműködés motivációját illetően. A kutatók általában kutatni 

akarnak, ez a kutatóintézetek és kutatási infrastruktúráik kifejezett célja is, számos esetben ez 

Alapító Okiratok szintjén is lefektetésre került
9
. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy az a 

tendencia, hogy a kutatás önmagáért fontos, már sehol a világon, így Magyarországon sem 

tartható álláspont. Ez a finanszírozás korlátos voltával együtt arra kényszeríti a kutatási 

infrastruktúrákat üzemeltető intézményeket, hogy a finanszírozás alternatív forrásai felé 

erősebben nyissanak. Egyik ilyen forrást a pályázatok jelentik, melyek, mivel általában 

tudományos eredményt kell hozzájuk prezentálni, a kényelmesebb, könnyebb utat jelentik a 

vállalkozásokkal való együttműködéshez képest. A pályázatok eltérítő hatása számos esetben 

kézzelfogható, így lehetséges, hogy van olyan kutatási infrastruktúra, amely bár használható 

lenne vállalkozások által, azok előtt nem is ismert, hozzáférést ugyanis semmilyen formában 

nem kaphatnak. A másik forrás-lehetőséget a vállalkozásokkal való együttműködés jelentheti. 

Itt azonban számos esetben az együttműködés tudományos tartalma csekély: A leggyakoribb, 

pusztán méréssel járó együttműködések nem hordoznak különösebben újszerű kutatási 

lehetőségeket. Márpedig ezek fontossága első helyen áll a kutatók szemében, éppen ezért 

lehetséges, hogy a „nyugodt kutatás” feltételeit biztosítandó, a piaci hasznosítás lehetősége 

még ott sem merül fel bennük jellemzően, ahol arra mód lenne (vagy nem vallják be, az 

adminisztrációt megelőzendő). A kutatók tehát az együttműködéseket nem preferálják, 

aminek eredményeként a külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy „elefántcsont-tornyukból” 

nem kívánnak kilépni. Ez még tovább nehezíti, hogy a kutatóintézeti és az akadémiai 

szervezeti keretek sem segítik a vállalkozási tevékenységet – súlyosbítva mindezt a 

jogszabályi környezettel.  

5 Javaslatok 

A fenti helyzetkép megoldására egy újfajta működési modellt alakítottam ki, amely számos 

szereplő bevonásával érdemben aktivizálhatja és növelheti a K+F-re keresletet támasztó 

vállalkozások körét, ahogyan a kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények K+F kínálatát is. 

Kutatásom fontos elemének tartom, hogy úgy vélem, sikerült megtalálnom a nemzeti 

innovációs rendszer jobb működtetésének egyik kulcselemét, a kutatási infrastruktúrákat, 

melyek azáltal, hogy a közös együttműködésre teret adnak a vállalkozásoknak és az 

akadémiai/felsőoktatási szektornak, kiemelt jelentőséggel bírnak. Szerepük erősítéséhez a 

jelenlegi KFI szektor működését némileg át kellene alakítani, erősítve a menedzsment- és 

projektalapú szemléletmódot valamint növelni a kutatási infrastruktúrák használatában 

potenciálisan résztvevők körét. Ennek érdekében a következő lépéseket lenne érdemes 

megtenni: 

a. A kutatási infrastruktúrák szolgáltatásait egységesen kellene kezelni az akadémiai és 

felsőoktatási oldalon. A széles szolgáltatás-portfólió teszi lehetővé azt, hogy a 

vállalkozások ne infrastruktúrát, hanem szolgáltatást tudjanak választani. Ennek 

leggyorsabb megvalósítási módja az, hogy a felsőoktatási technológia-transzfer irodák 

tevékenységét erősítik a kutatóintézeti kutatási infrastruktúrák. Így létrejöhetnek olyan 

                                                           
9
 Ld. az MTA kutatóintézetek bármelyikének Alapító Okiratát. 



23 
 

tudományos „hub”-ok, ahol a vállalkozások egykapus jelleggel kerülhetnek 

kapcsolatba a kutatási infrastruktúrákkal. Lényeges, hogy ezek a „hub”-ok nem 

intézményekhez kötődnének, hanem tématerülethez (pl. biotechnológia, járműgyártás 

stb.). A „hub”-okban résztvevők között lehetséges, sőt kívánatos is az átfedés, az 

„értékesebb” területekért való versengést elkerülendő az intézeteknél. A tudományos 

„hub” az általa létrehozott/birtokolt licenszek, technológiák rövid leírását nyomon 

követhető formában (pl. regisztrációhoz kötötten) nyilvánosságra hozná. Optimális 

esetben ezeket – bizonyos idő elteltével (amikor már látszik, hogy a hasznosításra nem 

jelentkezik sem a kutató sem az intézmény) - ingyen a vállalkozások rendelkezésére 

bocsájtja. Itt számos lehetőség merül fel arra, hogy ebben a kutató vagy kutatóintézet 

érdekelt legyen: ilyen lehet, hogy a licensz felhasználása esetén a kutatóintézet vagy 

kutató bizonyos (inkább jelképes) részesedéshez jut a fejlesztés eredményéből (ezt 

jogilag elég erősen alá kell támasztani), vagy az, hogy a licensz nyilvános ugyan, de 

bizonyos kulcselemek hiányoznak belőle ahhoz, hogy teljesen használható legyen. Az 

ingyenesség kulcsfontosságú elem, amit az is indokol, hogy végeredményben 

államilag finanszírozott kutatók és kutatóhelyek birtokában lévő licenszekről 

beszélünk – azaz a gazdaság részéről jogos elvárás, hogy a megismerésért külön ne 

fizessenek.  

 

b. A vállalkozás oldali keresletet tovább élénkítendő fontos, hogy erősödjön a kutatási 

infrastruktúrák potenciális felhasználóinak köre. Ez azzal jár, hogy még a felsőoktatási 

képzés során minden hallgatót meg kell ismertetni a kutatási infrastruktúrák 

lehetőségeivel, lehetőség szerint nem csak azok tudományos, de gazdasági 

hasznosságát is bemutatva. Ehhez, ahol csak lehetséges a kutatási infrastruktúrát 

használni kell a felsőoktatásban is, illetve a kutatóintézeti kutatóknak a BsC., MsC. 

képzéseken a mostaninál nagyobb részben részt kell venniük oktatóként, nem csak a 

PhD. képzéseken. Ennek alapfeltétele lenne az is, hogy az oktatási tevékenységük 

valamilyen formában finanszírozásra kerüljön.  

 

c. A kutatási infrastruktúrák jobb működését nagyban elősegítené, ha a 

kutatóintézetekben létrejönne egy külön a kutatási infrastruktúrák működtetésével, 

fejlesztésével, használatával kapcsolatos feladatokért felelős egység. Láthattuk, hogy 

mekkora költségről beszélünk ezek esetében, ahogyan azt is, hogy ez a költség milyen 

kevéssé van csak kontrollálva. Ilyen szervezeti egység minden kutatási infrastruktúrát 

üzemeltető intézménynél szükséges lenne, amelyek aztán kérésre adatot tudnának 

szolgáltatni a működésükről. 

 

d. A vállalkozások kutatási infrastruktúra használatát nagyban segítené, ha a kialakuló 

felsőoktatási-ipar együttműködésekben a kutatási infrastruktúrák a nyílt 

laboratóriumok szerepkörében hangsúlyosan megjelennének. Lényeges lenne az is, 

hogy ez ne csak mérésekben nyilvánuljon meg, hanem olyan közös projektek jöjjenek 

létre, melyek lehetővé teszik a tudástranszfert a vállalkozások és a kutatóintézetek 

között.  

A kutatás eredményeinek számos további gyakorlati felhasználási módja van. Ezek közül az 

egyik a kutatóintézetek és a felsőoktatás kapcsolódó területei tevékenységeinek 

összehangolása és egymáshoz közelítése. Ezt magától egyik résztvevő sem fogja megtenni, 

így erre vonatkozó külső, állami szabályozás nélkül a koncepció nem fog működni. 

Időszerűsége pedig lenne, hiszen 2016 folyamán olyan jelentős pályázati forrásokat allokált 

az állam a felsőoktatási-ipari egyetemi együttműködések projektekbe, melyek lehetővé teszi 
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azt, hogy a német Fraunhofer vagy Max Planck intézetek mintájára Magyarországon is 

létrejöhessenek az alkalmazott kutatóintézetek. Ehhez azonban szükséges lenne a 

felsőoktatási intézmények (mint a vállalkozások elsődleges kapcsolódási pontjainak) 

portfóliójának erősítésére, bővítésére, hogy a vállalkozások felé minél szélesebb körű 

megoldási lehetőségeket tudjanak kínálni. Érdemes lenne a vállalkozások körében egy 

országos felmérést is elvégezni olyan konkrét kérdésekre választ kutatva, melyek a javasoltak 

kialakítását célozzák. Vajon mekkora lenne a kereslet az ingyen licenszekre? Milyen 

feltételek mellett vennék ezeket igénybe a vállalkozások? Milyen egyéb segítségre lenne 

szükségük az igénybevételhez? 

A kutatási infrastruktúrák felsőoktatásba történő teljes integrálása ugyanakkor nem lenne 

szerencsés, hiszen láttuk, hogy a kutatás élesen elkülönül az oktatástól – éppen az a 

„versenyelőnye” veszne el a kutatóintézeteknek, ami lehetővé tesz az intenzívebb 

együttműködéseket: a magasabb szintű rendelkezésre állás. Ráadásul a két meglehetősen 

eltérő kultúra találkozása komoly kihívást jelentene bármelyik, akár szervezetfejlesztéssel 

foglalkozó felsőoktatási intézet számára. Fontos lenne a releváns kutatóintézetek és a 

felsőoktatási intézetek közötti rivalizálás minimalizálása, aminek egyik eleme lehet a 

kapcsolódó feladatoknak egy kellő jogkörrel felruházott menedzsment felelősségi körrel 

rendelkező szervezeti egységhez helyezése, amely szorosan együttműködik a tudományos 

területekkel – ez lehet például az egyetemi kancellária is.  

Bármilyen átalakítást ugyanakkor meg kell, hogy előzzön annak előzetes felmérése, pontosan 

milyen lehetőségek vannak a kutatási infrastruktúra együttműködésekre, át kell tekinteni a 

szolgáltatási portfóliót, meg kell vizsgálni a kihasználtságot, a vállalkozások általi használat 

értékét és mértékét, azonosítani a kapcsolódó költségeket és természetesen definiálni a 

tudományos hasznosíthatóságot is. Ennek egyik kezdeti eleme az értekezésben bemutatott 

intenzitási mutató vagy akár a vállalkozási árbevétel vizsgálata. Olyan elemeket is át kellene 

tekinteni, mint a kutatási infrastruktúra menedzsment szervezete (ha van ilyen), ahol nincs, ki 

kellene alakítani. A tudományos oldalon át kell tekinteni, milyen kutatások zajlanak adott 

infrastruktúrákon – államigazgatási oldalról ennek egységes szerkezetben történő felmérése és 

az eredmények értékelése fontos tennivaló. 

Ahol lehetséges, a kutatási infrastruktúrák gazdasági és társadalmi hatásait is minél szélesebb 

kör felé meg kell jeleníteni tudatos kommunikációin keresztül – ez abban is jelentős segítséget 

nyújthat, hogy a tudományos pálya iráni érdeklődést felkeltse, ami szintén nem utolsó 

szempont. A kutatási infrastruktúrákra olyan egységekként kell tekinteni, amelyek szerves 

részei a hazai és az európai innovációs rendszernek, egyfajta „hálóként” szolgálnak a rendszer 

különböző szereplőinek, legyenek azok kutatók, hallgatók, vállalkozások számára. A bennük 

rejlő lehetőségek kiaknázása a KFI szektor szereplőinek közös felelőssége.  
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