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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság mai ülésén megjelent minden kedves meghívottat és tagot. 

Az egyetem és az ipar kutatás-fejlesztési együttműködésének új módjai 

A mai alkalommal egy olyan témát vettünk napirendre, amelyet a bizottságunk 
tagjaként Felső Gábor is javasolt, de korábban is már több területen voltak ilyen pontok, ahol 
érintkezett a mostani témával, nevezetesen hogy a felsőoktatás és az egyetemi kutatások, ipari 
kutatások hogyan kapcsolódnak össze, a fejlesztési együttműködéseinek milyen módozatai 
vannak. Ennek a témának most a meghívott előadójaként dr. Vajta László dékán urat 
köszöntjük a bizottság ülésén, a Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai karának 
dékánját. Ha van valahol múltja is az ilyen típusú együttműködéseknek, azt hiszem, a 
Műszaki Egyetemmel kapcsolatban ezt méltán el lehet mondani. Dékán úr, én tisztelettel át is 
adnám a szót. 

 

Dr. Vajta László tájékoztatója 

DR. VAJTA LÁSZLÓ dékán (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Meghívott Vendégek! Hölgyeim és Uraim! 
Megmondom őszintén, anélkül, hogy nagyon járatos lennék ennek a bizottságnak a 
munkarendjében, én azzal a reménnyel jöttem ide, hogy talán kevésbé egy előadásról lenne 
szó, hanem sokkal inkább egy olyan konzultációról és interakcióról, aminek mentén 
véleményt tudunk cserélni egy olyan kérdésről, amit a Műszaki Egyetem, de a tágabb-
szűkebb értelemben vett műszaki felsőoktatás minden intézménye stratégiailag fontos 
kérdésként él meg, és nagyon sommásan úgy lehetne megfogalmazni, hogy változott-e, és ha 
igen, akkor hogyan változott a műszaki, természettudományos felsőoktatás szerepe és az ezzel 
a felsőoktatással szemben támasztott elvárások manapság akár világméretekben, akár 
Európában, akár a szokásos szűkítő technikát alkalmazva az újonnan csatlakozott 
országokban, majd utána a visegrádi négyeknél, végül Magyarországon, és csak a 
megmosolyogtatás kedvéért mondom, hogy és a közép-magyarországi régióban, mert végül 
valahol ez a fókuszálás így fejeződik be. 

Talán-talán onnan kezdeném, hogy vannak általánosan fölmerülő problémák, és aztán 
vannak speciális, országcsoportokra, illetve adott esetben Magyarországra vonatkozó 
problémák. 

Az általánosan fölmerülő problémák mindenki számára azért jól ismertek és szinte 
közhelyszerűek: a felgyorsuló gazdaság, a műszaki és alkalmazott kutatások eredményeinek 
minél gyorsabb átvitele a versenyszférába, az ehhez kötődő különböző finanszírozási, 
oktatási, kutatási kihívások, nem utolsó sorban végül az e mögött meghúzódó gazdasági 
teljesítmények. 

Ha egy picikét Európára fókuszálunk, akkor sajnos be kell vallanom, hogy ezeknél a 
mutatóknál, tehát elsősorban a hasznosuló eredményeket, a műszaki felsőoktatás és a 
természettudományos felsőoktatás versenyszférával való kapcsolatait illető területeken 
Európa általában, de ezen belül az egyes régiók különböző mértékben más földrajzi régiókhoz 
képest hátrányban vannak, inkább nem is azt mondom, hogy hátrányban, lemaradásban. 
Ennek nagyon-nagyon sokféle oka van. Vannak társadalmi, szociológiai okai, vannak 
különböző hagyományokban megrögződő okai.  
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Nem pontosan idetartozóan, de egy kicsit a problémát illusztrálandó, mi azzal a 
példával szoktunk élni akár a hallgatóink számára is, és aki véletlenül hallotta már ezt a 
számból, attól elnézést kérek az ismétlésért, hogy amikor azt mondjuk valakinek, hogy 
amerikai álom, akkor ezzel kapcsolatban megjelenik benne valami elképzelés, mindenkiben 
egy picikét más, de az american dream alatt általában önmegvalósítást, a boldogulásra való 
esélyt, a saját magadban való hitet és az azon keresztüli előrejutás lehetőségét érezzük.  

Én próbáltam sokszor megkérdezni kollegákat, hallgatókat, kisebb-nagyobb 
csoportosulásokat, hogy ki mit ért azon, hogy european dream. Az european dreammel azért 
egy picikét bajban vagyunk. Meg kell mondanom, hogy ha most beütnék egyet a Google-ba, 
akkor valószínűleg az első találatok között erre vonatkozó definícióként Martonyi János 
külügyminiszter úrnak jönne le egy definíciója, de őszintén szólva ezen definíció mentén én 
nem vásárolnék részvényt abban a vállalkozásban, ami eszerint működik, mert egy picit a 
francia forradalom eszméi köszönnek ebben vissza, mint szabadság, egyenlőség, testvériség, 
némileg cizelláltabb szavakkal. De miközben ezek nagyon szép dolgok, eközben azért ebből 
kevésbé deriválható le mondjuk az innovációs képesség vagy adott esetben akár a 
gazdasággal való szorosabb kapcsolódás filozófiája. 

De túllépve a filozófiai kérdéseken, Magyarországnak van egy speciális helyzete, és 
ebben a speciális helyzetben a magyar felsőoktatásnak, szűkebb értelemben műszaki 
felsőoktatásnak az én olvasatomban egy nagyon-nagyon fontos szerepe. Ha megnézik a 
Magyarországra történő befektetések történetét mondjuk a rendszerváltás időszaka óta, akkor 
ezen befektetések jellemzően a termelőberuházásokban történnek, és ezek a 
termelőberuházások, amelyek elsősorban mondjuk manapság nagyon sokszor emlegetve az 
autóipar és az autóipar háttérbeszállítói, de akár a szolgáltatási szektorban is igazándiból 
például az IT Services és így tovább, jellemzően a képzettségi szinten a nagyon megbízható, 
nagyon magasan kvalifikált, de nem a kutatás-fejlesztési értelemben magasan kvalifikált 
munkaerőt igénylik.  

Másfelől, ha megvizsgáljuk a magyar befektetések történetét, a különböző gazdasági 
tevékenységek áramlási irányát statisztikailag, akkor azért az emberben menthetetlenül 
megfogalmazódik egyfajta érzés, amit én a győri Audi vezérének tettem föl egyszer 
kérdésnek, hogy ugyan mennyi idő alatt tudjátok ti ezt az üzemet odébb vinni, amire 
természetesen az volt a válasz, hogy miért kérdezek hülyeségeket. Aztán utána egy picikét 
hosszasabban elbeszélgetve megkaptam rá a választ. A válasz egy picivel hosszabb időt 
tartalmazott, mint amennyit én mondjuk vizionáltam magamnak korábban, mondjuk 
Oroszországban a nagyüzemekben tett látogatásaim alkalmával hasonló kérdésekre kapott 
válaszoknál, de messze rövidebb időt jelentett, mint amire gazdaságpolitikát lehetne építeni. 

Ebből a buta gondolatból csak azt szeretném leszármaztatni, hogy nem a 
gyártóbázisokkal, nem a technológiával, nem igazán az ehhez kötődő, önmagában nagyon 
fontos szakemberállománnyal lehet tartósan gazdasági tevékenységet egy adott régióhoz 
kötni, hanem minden tapasztalat azt mutatja, hogy akkor erős ez a kötődés, ha ugyanezekre 
erőteljes innovációs, kutatás-fejlesztési tevékenység is épül. Furcsa dolog, de egyszerűbb egy 
ezerfős üzemet odébb pakolni, mint egy százfős kutatóintézetet, miközben az ezerfős üzem 
beruházási igénye sokkal nagyobb. Most persze a CER-t vegyük ki a képből meg ilyeneket, 
de jellemzően sokkal nagyobb, mint a százfős kutatási kapacitásé. 

Én tehát azt állítom - de nem csak én, azt hiszem, sokan vagyunk, akik ezt állítjuk -, 
hogy a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos és innovációpolitikával kapcsolatos kérdések 
vizsgálata nem és nemcsak azért lényeges, ami mondjuk a kormányprogramban megjelenik és 
önmagában fontos, hogy húszezer magasan hozzáadott értékű munkahely kell hogy 
keletkezzen egy adott időszak végére, hanem azért, mert ezek az ilyen természetűen létrejött 
munkahelyek borzasztó erős kötődést jelentenek azon vállalatok számára, amelyeknek ezek a 
kutatóbázisai létrejönnek, és ezen a nagyon erős bázison várható a további termelő célú 
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befektetések megjelenése az országban. Más szóval élve, nem munkabérekben kell 
versenyeznünk; versenyképes, gazdaságilag stabil, befektetőbarát klímát kell kínálnunk, de ez 
önmagában nem elegendő, mert ezt azért sokan meg tudják csinálni rajtunk kívül, hanem azt, 
amire mi büszkék vagyunk, egy minőségi felsőoktatási és kutatóintézeti hálózat bázisát, az 
ipari alkalmazott kutatás megteremtésének lehetőségét. 

Amiről tehát én itt egy-két gondolatot meg szeretnék osztani önökkel, az nem más, 
mint a kutatás-fejlesztési befektetések befektetésbarát klímájának a megvalósítása, ha úgy 
tetszik, a vállalati kutatás-fejlesztési részlegek inkubációja, hogy ezt az egészen bolondos 
megfogalmazást használjam, és ebben a felsőoktatás szerepéről szeretnék egy-két gondolatot 
elmondani. 

Sok más egyetemhez hasonlóan, és itt az asztalnál ül például a Pannon Egyetem rektor 
ura, aki borzasztó sokat tett az ipari kapcsolatok és az ő intézményének a fejlesztésében, 
egészen egyedülálló szervezési módszerekkel működtette a karát. Sokan vagyunk, akik tehát 
úgy gondoljuk, hogy ez a fajta, az iparral való együttműködés, az ipar számára történő 
szakemberképzés egy új típusú, egyetem és az iparvállalatok közötti együttműködéssel 
valósulhat meg. Ez egy nagy általánosság volt, elnézést kérek érte. 

Amit azonban mindenki, aki az egyetemi kutatási szférában mozog és átlépi 
Hegyeshalomnál a határt, megtapasztal, hogy ez az egész kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos 
befektetési történet egy drámaian bizalmi kérdés, sokkal, de sokkal bizalmibb kérdés, mint 
egy termelési célú beruházás, mert sokkal hosszabb távú döntést igényel a vállalatok részéről, 
mint adott esetben egy termelési célú beruházás. Büszkén állítom, hogy a magyar felsőoktatás 
és kutatóintézeti hálózat professzorai, szakemberei ezt a bizalmat élvezik Európában, de ez 
nem elegendő, ez csak egy egyszerű bázis. Sikeresek vagyunk jól-rosszul az európai uniós 
pályázatokban, elfogadottak vagyunk az európai uniós kutatás-fejlesztési területen. Lehetnénk 
jobbak. Zárójel, az FP6, FP7 átmeneteknél azért nem okvetlenül pozitív jelenségeket éltünk 
meg statisztikai értelemben, de azért nem vagyunk rosszak. Ahol azonban nagyon-nagyon 
gyengék vagyunk, az azokkal a kutatóintézeti szövetségekkel, azokkal az ipari célú 
kutatóhálózatokkal való kapcsolat, amelyek szorosabban állnak a versenyszférához. 
Különböző országokban fel lehet sorolni ezeknek a nevét.  

Több kísérlet volt Magyarországon a Fraunhofer-kutatócsoporthoz való csatlakozással, 
lehetne a különböző francia IDIAP-rendszerekkel való csatlakozást emlegetni, és sok mindent 
lehetne példának fölmondani, de minél közelebb kerülünk az egyetemi kutatástól, 
kutatóintézeti kutatástól az alkalmazott iparközeli kutatáshoz, annál kevésbé jelenik meg az a 
bizalmi tőke, ami egyébként valahol a tudományos szférában fennáll, és én úgy érzem, hogy 
egyre növekszik. Ez mindenképpen egy olyan szektora ugyanis az országnak az én személyes 
véleményem szerint, amelyben az ország elfogadottsága az elmúlt 20 évben pozitív irányban 
változott, és a nyitottság következtében egyre inkább elfogadottá válunk. 

Mindannyian hallottak arról, hogy duális képzés. A duális képzést azonban egyszerűbb 
esetben a szakmunkásképzéshez, tágabb esetben adott esetben mondjuk a BSc-képzés 
speciális elemeihez sorolják, ilyen folyik - ezt mindannyian önök tudják - Kecskeméten 
például a Mercedesszel összefüggésben, de valahol egy picikét a szakmunkásképzés - 
nevezzük üzemmérnöknek talán ezt a szintet - apropóján jelenik meg.  

Én arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez az egész felsőoktatás egy 
piramisrendszer, sőt az oktatás egy piramisrendszer, amiben azonban vannak följebb lévő 
lépcsők. Nem szoktunk beszélni a mesterképzés duális képzéséről, nem szoktunk beszélni a 
PhD-képzés duális képzéséről, sőt vannak olyanok, akik ezt teljesen keresztényietlen 
fölvetésnek látják. A definíció kérdése, hogy mit értünk alatta. 

A BSc-képzés. Itt teljesen egyértelműen a képzés egy része kihelyezve a gyakorlati 
képzőhelyen történik. A mesterképzésnél a gyakorlati képzés már legalább felében az 
eseteknek a vállalat által az egyetemre kihelyezett területen történik. A hegy megy 
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Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez, de nem mindegy, mert a „duális képzésben mire 
képezzük” című kérdésben az egyik esetben a termelő technológia, a másik esetben már a 
kutatás-fejlesztés, harmadik szinten - a PhD - viszont már az alkalmazott irányító kutató-
fejlesztés történik. Az ilyen értelemben vett gyakorlati képzésnek a megvalósítási helyszíne 
tehát csak az egyetemeken létrejövő olyan új típusú képzőhely lehet, amely biztosítja a 
szükséges szakemberellátást. 

Példaként említeném önöknek a mindenki által vagy sokak által ismert Ericsson-
kutatóintézet létrehozásának történetét. Jelenleg 1700 kutatómérnököt foglalkoztat, és a 
második legnagyobb kutatóhelye az Ericsson Worldwide-nak. Az első Svédországban van 
értelemszerűen. Az Ericsson vezetői, érkezzenek azok Svédországból a headquarterből vagy a 
magyar elsőszámú vezetői egyformán megerősítik azt, hogy ez az 1700 fős kutatóintézet 
annak köszönhető, hogy 15 évvel ezelőtt a Műszaki Egyetemen létrejött a high-speed network 
labor. Ez egy olyan, az Ericsson által finanszírozott, Műegyetemen létrejött kutatóhely, amely 
az elmúlt időszakban több mint ötven szabadalmat, nagyjából harmadából hasonló számú 
PhD-fokozatot generált, olyan szakemberek számára, akik jelenleg az Ericsson kutatóintézeti 
hálózatának, döntő többségében a magyarországi kutatóintézetnek a vezetői.  

Ennek a tapasztalatnak meg még egy-két ehhez hasonló tapasztalatnak a mentén 
fogalmazta meg a Műegyetem azt a programhármasát, amely végül az innovációt, a kutatás-
fejlesztést, a szakemberképzést közelebb akarja vinni a versenyszférához, és amit mi úgy 
fogalmaztunk meg szégyentelenül ennek a mai beszélgetésnek a felvezetésében, hogy új 
módszerek. Be kell vallanom, hogy új azért soha nincs a Nap alatt, de hát legalábbis a 
Műegyetemen ezek újak. 

Mi ez a három módszer? Ígérem, most már csak egy-egy mondat, hogy 
kérdezhessenek. 

Alapszinten, a BSc-s szinten ezt a programot úgy nevezik, hogy Demola-program, 
neve demonstrációs labor. Ez egy franchise-hálózat Európában, jelenleg hat-nyolc tagja van. 
Ebben a régióban egyébként mi vagyunk a Central European központja. A Demola-
programnak az a lényege, hogy amennyiben egy vállalatnak kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos 
olyan témája van, amely adott esetben hallgatói, oktatói csapatokkal megvalósítható, akkor a 
Demola-csatornán keresztül megkínálhatja az egyetemet ezzel a programmal. Az egyetem 
megmondja, hogy az a program mennyibe kerül, de nem kell kifizetni. A program 
lebonyolítását követően az eredményekre a vállalat háromhónapos opciós jogot kap, hogy 
meg kívánja-e vásárolni a terméket. Ha meg kívánja vásárolni, akkor az előre rögzített áron 
minden IT-joggal megveszi, és a pénz a hallgatóké. Ha egyébként nem kívánja megvenni, 
akkor a szellemi jog szabadon azé a csapaté, akik egyébként azt létrehozták, és az 
eredménytől függően erre spin-offot alapíthatnak vagy bármilyen más szabadpiaci módon ezt 
értékesíthetik. 

Figyeljék meg ebben a programban a magyar specialitást. A magyar vállalatok 
vezetői… Istenért, vissza ne mondják. Van itt magyar multinacionális cég, részleg elsőszámú 
vezetője az asztalnál? (Elnök: Per pillanat nincs.) Jó. Akkor el merem mondani azt, amit 
szintén egyébként az Audi elnökének mondtam, hogy vajon a döntési kompetenciája kiterjed-
e arra, hogy eldöntse, hogy a menzán káposzta- vagy uborkasalátát adnak-e. Tudom, hogy ez 
borzasztó rosszindulatú, de amit én ebből le akartam vezetni, az sokkal inkább az, hogy igenis 
a magyar vállalatokban van innovációs képesség, van elképzelésük, csak egy nagy baj van, 
ehhez engedélyért New Yorkba, Tokióba, Berlinbe, Frankfurtba, a headquarterhez kell 
fordulni, akik így csinálnak.  

A megfordítottja azonban, hogy figyeljetek ide, van egy eredmény, ami kerül 72 millió 
forintba, viszont itt van ready-made, van rá három hónapotok, hogy kell-e vagy nem, és ha mi 
versenyképesek vagyunk, olcsók vagyunk, és jó, amit csinálunk, akkor azonnal más a helyzet. 
Ezért a vállalatok nagyon pozitívan állnak ehhez a gondolathoz, mert a vállalat vezetőjének 
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egyfajta önmegvalósítását is lehetővé teszi. Mondjuk amikor Finnországban és 
Svédországban csinálják, akkor egy kicsit más a dolog motivációja, de nem ez a lényeg, 
hanem az, hogy a mi tapasztalatunk szerint ez nagyon jól beleillik a magyar nagyvállalatok 
vezetőinek a tagadhatatlanul gúzsban futó problémájába. Másik oldalról pedig azt kell 
mondanom, hogy a hallgatóink csapatmunkát tanulnak, az úgynevezett soft skilleket 
megtanulják, a munkanyelv angol, hiszen a nagyvállalatok jelentős részének elsőszámú 
vezetői idegen nyelven beszélnek, angolul, németül, franciául néha, és nem utolsó sorban ez a 
gyakorlatorientált képzéshez tartozóan tényleg egy olyan problémát vet föl, amely mentén a 
gyerekek - bocsánat, hogy így nevezem őket - azt érzik, hogy ők tényleg fontos dolgon 
dolgoznak. Ezt nem egy oktató találta ki valami eszement, borgőzös pillanatában, hogy 
problémát generáljon nekik, hiszen itt van, elfogadták az opciós szerződést, ha jól csináljuk, 
akkor meg fogják venni nem is kis összegűek ezek, mint ahogy a csapatmunkák is 10-20 fős 
csapatokat jelentenek. 

A programhierarchia második szintje, tehát amikor a Demola fölé léptünk, az az ipari 
campus program. Tulajdonképpen ennél az Ericsson-történetnél elmondtam, hogy miről van 
szó: a Fraunhofer-modellnek egy magyar meghonosítási kísérletéről. Nagyjából harmadából 
egy olyan vegyes finanszírozásról, amely vegyes finanszírozásban egyharmadot projektekből, 
egyharmadot az iparvállalatoktól, már úgy értem, tehát pályázatokból iparvállalatoktól, illetve 
egyharmadot költségvetési forrásokból biztosítunk. Ez a vegyes finanszírozási modell 
egyébként a Fraunhofer-sikertörténetnek a záloga, tehát az egyik legsikeresebb alkalmazott 
kutatás-fejlesztési hálózat, szinte worldwide, bár nagyon hosszú ideig konzervatívan 
Németországban működtek csak, az a Fraunhofer-intézet. Ennek egy oldalága esetleg a 
Fraunhofer-intézetek létrehozása Magyarországon. Ez egy hosszabb történet, főleg azért, mert 
egyszer-kétszer már fiaskóhoz vezetett Magyarországon. Ha kérdeznek rá, szívesen 
elmondom az előtörténetet. 

Végül a harmadik elem a magyar ipari szektornak egy nagyon speciális helyzete, a kis-
, középvállalkozások szerepe. Ez a csapból is folyik Európában, de azért Magyarországon ez 
más történet egy kicsit, pontosan azért az ipariszektor-struktúráért, ami nálunk az elmúlt 20 év 
alatt kialakult. A kis-, középvállalatokkal három nagy baj van: tőkehiányosak, innovációs 
képességük és forrásuk ennek megfelelően csekély, és piachiányosak. Körülbelül ez a három 
hiányzik, különben minden rendben van. 

Azzal, hogy az ipari campus keretében nekünk nagyvállalati kapcsolataink vannak, 
ennek keretében nekünk lehetőségünk van arra, hogy kis-, középvállalatokat felkészítsünk a 
beszállítói szerepre teljes vertikumban, a GOP jellegű - hangsúlyozottan GOP jellegű és nem 
GOP - alkalmazott kutatás-fejlesztéstől egészen a minőségbiztosítási rendszer kialakításáig, a 
menedzsmentképzéstől a potenciális vevői, a nagyvállalattal történő összekapcsolásig, és 
ezzel tulajdonképpen egyidejűleg tudjuk kezelni a piac, a tőkehiány és a tényleges kutatás-
fejlesztés hármasát. A tőkehiányra azonnal rákérdeznének, mert a Műegyetemnek nincs 
pénze. A Műegyetemnek egy van: munkája. Mi ezen kis-, középvállalkozások számára ingyen 
végezzük el a fejlesztéseket, viszont vagy cégtulajdonhányadot kérünk benne, vagy royaltyt. 
Ennek következtében nem is vállalunk el minden megkeresést természetesen, csak olyat, 
amiben hisszük, hogy előbb-utóbb a befektetésünk megtérül. 

Nem állítom, hogy ez egy sima dolog, nem állítom, hogy a hagyományos egyetemi 
professzori gondolkozással teljesen konform, de hát végül azért kaptam azt a megtiszteltetés, 
hogy itt ennyit locsoghatok önöknek, mert új módszerekre kérdeztek. Az új módszer mintegy 
magában hordozza a kudarc veszélyét, tehát egyelőre küszködünk. 

Én nagy örömmel jelentem azonban azt, hogy ezek a gondolatok nagyon pozitív 
fogadtatást kaptak az országos innovációs stratégia megfogalmazásában, ahol sokakkal együtt 
engem is az a megtiszteltetés ért, hogy bekerültem ennek a tanácsadó testületébe ott az NGM 
államtitkársága környékén, és amennyire az ország teherbíró képessége ezt engedi pályázati 
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vagy egyéb konstrukcióban, úgy érzem, hogy a gazdaságirányítás részéről van egyfajta 
elfogadókészség az ilyen jellegű folyamatok segítésére, támogatására.  

Csak itt most megjegyzem, ezt önök sokkal jobban tudják, mint én, azért időnként 
tényleg mostanában meg már korábban is kezdtem megérteni Kafkát, mert azért kiismerni 
magát az embernek abban, hogy mondjuk az NFÜ vagy a MAG Zrt., esetleg az 
irányítóhatóság alatt lévő közreműködő szervezetek döntési mechanizmusai mennyire 
konveniálnak vagy inkább azt mondanám, korrelálnak a kormányzati szándékkal, ezzel 
kapcsolatban időnként belefutunk ellentmondásokba. Meg kell mondanom, hogy a 
rendszerben az a csodálatos, hogy… Néha megadatik nekem, nem túl gyakran, de azért 
kormánytagokkal beszélgetve ezekről a kérdésekről és föltárva bizonyos anomáliákat, 
rutinosan ők teljes egyetértésükről biztosítanak abban, hogy bizony-bizony ez így nincs 
rendben. De hát lehet akármennyire koncentrált ez a döntési folyamat ott a Miniszterelnöki 
Hivatal környékén, még így is azért időnként érzékelek benne disszonanciákat, de az ember 
ne legyen maximalista, az egy rettenetesen fontos dolog, hogy tényleg sok segítséget és 
legalább elvi szinten támogatást érzékelünk. Most nézek Pakucs Jánosra mint Innovációs 
Szövetség, tőle is rengeteg segítséget kaptunk ezeknek a gondolatoknak a 
megfogalmazásában, meg itt most kezdhetném fölsorolni a kormányhivatalok szereplőit, mint 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát és így tovább.  

Úgyhogy köszönjük, azért jól vagyunk minden ellenkező híreszteléssel szemben, és 
nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a rengeteg mindenféle butaságot meghallgatták tőlem.  

Ha kérdések vannak, boldogan állok rendelkezésre. Elhoztam egy prospektust, amit én 
most kiosztanék, egy nagyon quick and dirty anyag, 24 órával ezelőtt készült, egy-egy 
meghívást kaptunk a svéd-magyar kamara és a holland-magyar kereskedelmi kamara közös 
ülésére ezeknek a programoknak az ismertetésére. Tehát elsősorban vállalatoknak készült az 
ipari campushoz való csatlakozás és finanszírozás lehetőségeiről, de ha nem veszik rossz 
néven, akkor én azt azért egyfajta illusztrációként itt hadd adjam át önöknek, elnök úrnak. 

Nagyon szépen köszönöm. 
 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen, dékán úr. Kérdések, hozzászólások, vélemények? 
(Dr. Friedler Ferenc jelentkezik.) Rektor úr, tessék parancsolni! 

 
DR. FRIEDLER FERENC rektor (Pannon Egyetem): Köszönöm szépen. Először is 

megerősítem annak a fontosságát, amit Vajta dékán úr mondott. Egy egyszerű példával 
illusztrálom. Másfél évvel ezelőtt Székesfehérváron polgármester úrral meglátogattuk a 
legjelentősebb cégeket, amelyek magas hozzáadott értéket képviselnek, és volt olyan cég, 
amely azt mondta, hogy ha nem fog megfelelő számban, megfelelő minőségben szakembert 
biztosítani, akkor Magyarországról áthelyezi a székhelyét és a telephelyét máshová, ami 
egyébként egy termelőüzemnél, ahogy dékán úr mondta, ez pillanatszerű tevékenység tud 
lenni. 

A másik dolog, hogy a sajtóban meg mindenhol azt halljuk, az egyetemek milyen nagy 
bajban vannak, mint ahogy egyébként egy részüknél így is van, és a deficitről meg ilyen 
témákról lehet hallani. De ez nem fog megoldást hozni, ha egyik oldalon az egyetem a saját 
belső problémájával foglalkozik, az ipar meg megfogalmazza az igényeit, és az egyetemek 
nem teljesítik. Tehát ezért tartom fontosnak azt, ami itt az előadásban is elhangzott, hogy a két 
dolgot össze kell hozni, az egyetemi működést és az ipari igényeket közel kell hozni. 

Most ez nyilvánvaló, ennek sokféle modellje lehet. Dékán úr is mondott egy ilyen 
modellt, ami nagyon jól működik a központi régióban, de az mindenképpen fontos, hogy 
bármilyen modellt is követünk, az csak úgy valósulhat meg minőségi alapon, ha a három 
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tevékenységet, az oktatást, a kutatást és az innovációs projekttevékenységet egységben 
kezeljük, és a szervezetünket úgy építjük fel, hogy ezek egymást erősítő módon működjenek. 

Ami a mi felelősségünk most ebben a pillanatban, az az, hogy az egyetemek egy része 
azzal foglalkozik, hogyan tudná a hiányát állami forrásokból, támogatásból kezelni, de van 
néhány intézmény, amely munkával, projektekkel akarja a működését fenntartani. Ilyen a 
Műegyetem, én úgy gondolom, a Pannon Egyetem is, kétharmadban iparból finanszírozott 
projektekből finanszírozza magát. Én azt gondolom, hogy az a mi feladatunk, hogy minden 
olyan intézményt, amely ilyen úton akarja Magyarország fejlesztését szolgálni, támogassuk 
elvi alapon meg gyakorlati módszerekkel. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászóló, kérdések, észrevételek? (Jelzésre:) 

Tessék parancsolni, Vedres András úr! 
 
DR. VEDRES ANDRÁS, a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége elnöke, 

a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára: Köszönöm szépen, elnök úr. Dékán úr bemutatta 
ezt a három módszert, amely biztos eredményeket is hoz. Mi látszik meg az eredményekből? 
Amikor még ez a szó, hogy innováció, ismeretlen volt, meg még a pályázás sem, sőt régió 
sem, mondjuk ’59-től veszek egy kardot, és tízéves szeleteket vágok, és mondjuk az ön 
almamátere legyen példa, a Budapesti Műszaki Egyetem. Azóta van még egy jelzője, de most 
hagyjuk, csak BME. ’59 és ’69 között öt szabadalommal bírt a Műegyetem, ’69 és ’79 között 
száztízzel, ’79 és ’89 között háromszázharminceggyel, ’89 és ’99 között hatvanhárommal. 
Ezek közül mai nap kettő darab érvényes, Fogassy Elemér barátomnak egy rezolvációs 
technológiája és a gammával Baumler Ede és a műegyetemi társak, egy ilyen nagy 
cserkészcsapat, radioaktív-szennyezést mérő műszer, ami tényleg egy siker.  

És akkor ’99-től napjainkig három, amelyek közül egy egy bugyuta megoldás, 
járművek haladásának kijelzése, legalább harminc darab ilyen találmányt ismerek 
Magyarországon, hogy hátul az ablakon, ha lassítok, gyorsítok, ha ezt csinálok, azt csinálok, 
pislog és fények jönnek-mennek. Ez egy érvényes szabadalom a háromból, és nincs más. 
Aztán egy a Bervina Kft.-vel egy szilikon, poliuretán, amely vissza lett vonva és nem 
érvényes, és van még egy, a Polinvent Kft.-vel közösen a Műegyetem, ami egy polikovasav, 
poliizocianát műgyanta. Ennyi.  

Tehát ez egy olyan szegényes bizonyítvány, figyelembe véve sok mindent. Az elmúlt 
ülésen itt volt egy jó példa, hogy az Egyesült Államokban magyar névvel rendelkező 
feltalálók, akik USA-bejelentésben szerepelnek, ott talán előfordulhat műegyemista is, ilyen 
személy összesen száztizennégy van 2000 óta, és ez zömmel a General Electric USA 
szabadalmaiban jelenik meg. Azzal szoktunk jobban teljesíteni, hogy azt mondják a 
műhelyeink, hogy igen, azért mi nagyon zsenik vagyunk és alkotunk, de az nem nyilvánul 
meg mint magyar szellemi termék és tulajdon, hanem valahol valamilyen monopólium 
szabadalmaztatásánál van. Ezt is elfogadom, de íme, az amerikai példa mutat számokat. 

Tehát figyelembe véve mindezt, és hogyha az egyes javaslatát vagy új módszerét 
tekintjük, ahol tulajdonképpen a Demola-programban amennyiben nem igénylik, akkor nem 
jelent meg az eredmény mint szellemi tulajdon, mert nincs a Műegyetem nevén, az előbb 
elmondott három van 1999 óta.  

A kettesnél jó, rendben van, az ipari campusok programjában talán a nagy 
monopóliumoknál jelenik meg valami, de az nem magyar. Hanem mi a magyar? A nekik 
nyújtott adókedvezmény és talán ez a kevés adó, amit fizetnek, és semmi több. A kkv-knál 
pedig nagyon jól tudjuk, hogy gyakorlatilag itt sem jelenik meg semmilyen eredmény. 

Tehát hatalmas nagy bajban vagyunk, ez a gyönyörű műhelyünk, mint a Budapesti 
Műszaki Egyetem, ami 10 év alatt képes volt háromszáznál több szabadalomra, és ha 
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végignézik azt a listát, olyan műszaki megoldások - természetesen az idő miatt már nem 
érvényesek -, amelyek tényleg a technika állását jelentik, amelyek túlszárnyalására a világ 
összes helyein alapot adtak, és ez a Budapesti Műszaki Egyetemtől származik, ma pedig ennyi 
van. Tehát itt valamit nagyon sürgősen tenni kellene, mert ha így megy tovább, sajnos 
Magyarország elveszik. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Dékán úrnak megadjuk a szót, hogy válaszoljon, és akkor egy kicsit 

interaktív lesz a beszélgetésünk. 
 
DR. VAJTA LÁSZLÓ dékán (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar): Nem áll 

módomban vitatkozni ezzel, de azért egy-két dolgot szeretnék megemlíteni, és kizárólag csak 
azért, mert furcsa módon az élet abba a helyzetbe hozott, hogy én mindenféle „kiváló 
feltaláló” meg nem tudom, milyen diliflepnikkel rendelkezem, és elég öreg is vagyok ahhoz, 
hogy abban a bizonyos idősorban, amit ön nagyon helyesen fölvázolt, a Műegyetemhez 
tartozó darabszámok egy nem jelentéktelen részében az én nevem is szerepel. 

Egy személyes dolgot engedjenek meg. Én borzasztó jól éltem a ’80-as években abból, 
hogy példának okáért, de most tényleg csak háttérként, és nem azért, hogy most Vajta László 
vagy ki az ördög mondja ezt, tehát Magyarországon a szövegszerkesztést például a ’80-as 
évek közepén egy olyan berendezés honosította meg, amely után én royaltyt kaptam, nem is 
keveset, pár szabadalomra építően. Az, hogy ezzel párhuzamosan kiképeztünk indulásként 
ezer embert, titkárnőket arra, hogy mi a szövegszerkesztés, ez volt a csírája a dolognak, meg 
ehhez hasonlók, ez most egy technikai részletkérdés.  

A lényeg az, hogy ebben az időben azonban a video-typing már nem volt annyira 
divatos a vasfüggönyön túl. De különböző apropókból, például azért, mert az Adler Triumph 
gyár egy bizonyos NSZK-Szovjetunió-közeledés apropóján a világ egyik legnagyobb erre 
vonatkozó írógépgyárát eladta a Szovjetuniónak, és onnan lehetett behozni csodálatos 
margarétakerekes szerkezeteket, és ez volt a nyomtató, ez alapot adott egy fejlesztésre, és én 
nagyon büszke vagyok rá, mert műszakilag egy briliáns megoldás volt, de hogy 5 méterrel 
egyébként a hegyeshalmi határ után eladhatatlan, abban viszont szintén biztos vagyok. 

Az egészet csak arra akartam elmondani, hogy az akkori szabadalmaztatási 
élénkségnek volt egy nagyon speciális szempontrendszere, ezt a speciális rendszert úgy 
hívták, hogy Városház utcai konzumexport. Hogy ezt a buta mondatot megmagyarázzam. Mi 
abból éltünk a Műegyetemen, hogy az embargót segítettük azoknak a nyugat-európai 
cégeknek megkerülni, amelyeknek egyes termékei embargósak voltak. Nem csak mi csináltuk 
ezt, a KFKI is jó volt ebben. A lényeg az, hogy mi például egy az egyben kompatibilis 
Tektronix display-eket gyártottunk, mert a nagybontású grafikus display-ek embargósak 
voltak. Ezek a display-ek ugyan a büdös életben el nem mentek Németországig, hanem 
azonnal Moszkvába utaztak, de ettől még ez tőkésexport volt, és egyébként félre ne értsék, 
büszke vagyok rá, mert ez a reverse engineering egyébként számos szabadalmazott megoldást 
hozott magával két okból. Egyrészt azért, mert érdemes volt szabadalmaztatni, mert a 
szabadalmi díjakat a tőkésexportból származó devizára lehetett váltani, és ez jól jött a 
Városház utcának, a másik oldalról pedig azért, mert ezzel is lehetett biztosítani a 
hatóságoknak, hogy az ilyen embargós hatóságok ne tudjanak cirkuszolni vele.  

Nem akarom én leszólni a ’70-es, ’80-as évek műszaki fejlesztését, részese voltam, 
abban az időben még esetleg dolgoztam is valamit, és nagyon-nagyon büszke vagyok az 
ottani eredményekre. Az, ami ma az autóiparban rutinszerű, az éberségellenőrzők meg 
akármi, annak egy világszabadalmát a ’70-es évek végéről két kollegámmal én jegyzem. 
Tehát nincs ezzel az ég egy felől semmi probléma, az elmondottak igazak, és ezt csak azért 
mondtam el, hogy valamennyire ismerem belülről ennek a történéseit. 
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Szégyenteljes a magyar szabadalmaztatás aktivitása. Én nem merek nyilatkozni más 
intézmények nevében; a Budapesti Műszaki Egyetem nevében elfogadom a kritikát, így van, 
teljesen így van. Azt kell mondanom, hogy körülbelül 3-4 évvel ezelőtt kezdtünk el 
foglalkozni ennek a kérdéskörnek is a feldolgozásával. Itt most óvatosan nézek a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala képviselőire. Az egész országban komoly erőfeszítések történnek 
a hivatal részéről is, hogy ennek a finanszírozási, költség-, nemzetközi egyezményes okait és 
minden egyebet látótérbe hozzanak.  

Óvatosan jegyzem meg, hogy azoknak a projekteknek a mentén, amiket most ezen 
programok keretében elindítottunk, azért pár eredménnyel tudunk büszkélkedni. Tehát 
pontosan azokhoz a számokhoz képest, amit elmondott, és amelyek sajnos igazak és 
problémásak, még akkor is, ha sok mindent lehet magyarázni róla, hogy miért így van, azért a 
Műegyetem bejegyzett huszonkét darab szabadalmat az elmúlt két év folyamán ezeknek a 
tevékenységeknek a melléktermékeként. Most az Ericsson-féle szabadalmakat, ilyesmiket ne 
jegyezzük, azok rögtön a vállalatok alatt születnek meg, ez a campusnak egyébként egy 
érdekes mellékhatása. De az is igaz, hogy ezekről nem tudjuk, hogy hány lesz megadva. Tehát 
ezek pontosan az átfutási idők miatt egyelőre csak bejegyzett szabadalmak. 

Azért a kkv-programok apropóján meg kell jegyeznünk, hogy pillanatnyilag már öt 
kkv-t segítettünk el olyan szintig, hogy már tőkebefektetők a föltőkésítését értelmesnek látják. 
Eddig körülbelül olyan 1,5 milliárd forint áramlott a kkv-kba, ami nem túl sok pénz, de ha azt 
mondjuk, hogy öt kkv-ra osztjuk ezt szét, akkor azért ez már valamiféle előrelépés lehetőségét 
adja, és ez nem pályázati forrás, ezek már szőrös szívű kapitalisták, akik a pénzüket 
odarakják.  

De ezzel együtt azt kell mondanom, hogy nagyon az első lépéseknél tartunk, és 
gondolom, itt is azért ülünk együtt és beszélgetünk erről a kérdésről, mert a zárómondatával a 
hozzászólónak egyetértek. Baj van ezzel a kérdéssel Magyarországon, baj van ezzel a 
kérdéssel a Műszaki Egyetemen, nem vagyok erről hivatott nyilatkozni, de baj van ezzel a 
kutatóintézeteknél, baj van ezzel más intézményeknél, adott esetben a vállalatoknál. Tehát 
nem szeretném, ha úgy értelmezte volna bárki, hogy a Műegyetem nevében én azzal jöttem 
ide, hogy meg tudom mondani a frankót. Nem, nem tudom megmondani. Kísérletezgetünk, 
küzdünk vele, és próbáljuk valamilyen mértékben a mai időkhöz illeszteni a folyamatainkat.  

És teljesen igaz, ami elhangzott mind az idősorát illetően, mind pedig a számokat 
illetően. Egyetlenegy valami, mint oly sok minden más, különböző időszakokban bizonyos 
mértékben a szám nem pontosan azt mutatja, de a helyzet ettől még ugyanolyan drámai. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pakucs János, tessék parancsolni! 
 
DR. PAKUCS JÁNOS, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke: 

Köszönöm szépen. Három rövid gondolatot a legutolsó témával kapcsolatban.  
Egyetértve azzal, amit Vedres András úr mondott, én mégis azt tapasztalom pontosan 

a Műegyetemen az elmúlt hónapokban, hogy több tucat szabadalommal találkoztam. Nem 
vizsgáltam a szabadalmak tulajdonosát meg a feltalálókhoz a viszonyokat, de valahol az volt 
az érzésem, hogy nincs a dolog valahogy rendezett állapotban a Műegyetemen, hogy ki mié, 
kinek a tulajdona, milyen kötelező tulajdonhányadok vannak, amit egyébként 
szellemitulajdon-védelmi szabályzatnak vagy szabálynak vagy rendnek neveznek. Ez az egész 
rendszer valamikor a ’90-es években alakult ki, annak előtte nagyon kőkemény rendszer volt, 
minden a vállalaté és vannak feltalálók. Ez valahogy azóta a szabadosság beérkezésével 
megszűnt, fellazult. Én nem látom - lehet, hogy van -, nincs ennek olyan szigorúan 
szabályozott rendje ma az egyetemen, ahol ezeket számba lehetne venni, regisztrálni lehetne, 
és pontosan lehetne tudni, mi az egyetem hányada tulajdoni értelemben, mekkora a másik, és 
így milyen üzleti értéket is képvisel mindez. Így gondolom, lehet, hogy tévedek benne, de a 



 14 

személyes tapasztalataim az elmúlt hónapokban erre utaltak. Tehát én azt gondolnám, hogy 
ezt valahol szervezeten belül is rendezni kell.  

Az egy más kérdés, hogy az érdekeltségek, adózások ellentmondanak a 
szabadalmaztatásnak és ennek az egész feltalálói rendszernek. A mi cégünk ’95-ben 
harminchét szabadalom tulajdonosa volt és így lett bejelentve; tíz éve egyet sem jelentünk be, 
mert senkinek nem volt benne érdeke, senki nem tette hozzá azt a többletmunkát, hogy ahhoz 
a magas műszaki szellemi alkotáshoz, ami egyébként a munka során létrejött, hozzátegyék a 
10 vagy 20 százalékot, ami éppen találmányi bejelentés szintre hozná azt a műszaki alkotást, 
mert egyébként egy megbízást teljesítettünk, és még hozzá kell tenni 20 százaléknyi munkát, 
hogy azt kicsinosítva, igénypontokkal, szabadalmi ügyvivők bevonásával megtörténjék, mert 
ennek a hasznát nem érezte sem a feltaláló, sem a cég, mert nem tudtuk realizálni az ebből 
adódó esetleges többletjövedelmet. 

A második gondolatom. Lakásfelújításban vagyok otthon éppen, hogy személyes 
dolgot mondjak, ezt senkinek nem kívánom, és ez egy óriási selejtezéssel kezdődik, és 
kezembe akadtak itt a régi papírok, amiket selejtezek, mert tömegével gyűjtöttem. A ’80-as 
években műszaki fejlesztési konferenciákat szerveztünk, és ’90-ben szerveztük az első 
innovációs konferenciát Magyarországon, amiben akkor közreműködtem, és selejtezés 
közben elolvastam ezeket az állásfoglalásokat, nyilatkozatokat, konferenciapapírokat. 
Megdöbbentő azonosságot találtam a jelenlegi problémáinkkal. Akkor, ’91-ben közösen 
készítettünk egy innovatív politikát is.  

Megdöbbentő azonosságot találtam, hogy kutatás-fejlesztés, oktatás, ipar közötti 
kapcsolat nem működik, a kutatás, az oktatás, a gazdaság közötti kapcsolatot rendbe kell 
tenni, befektetők megjelennek, a befektetők arról beszélnek, hogy tele vannak pénzzel, nincs 
ötlet, a szabadalmazók meg a kutatók azt mondják, hogy tele vagyunk ötlettel, de nincs pénz. 
Szóval ez a probléma, ami a befektetők, a vállalatok és a kutatók között van, fennállt ezelőtt 
20-25 évvel, és sajnálatos módon a kiváló előadásból ez derült ki, hogy ezek a mai napig is 
fennálló kérdések. Ismétlünk, ismétlünk dolgokat, mindenki mindennel egyetért, és eközben 
nem nagyon változnak a dolgok sajnálatos módon. Reméljük, hogy azért ez változni fog. 

A harmadik gondolat egy konkrét kérdés, a campusprogramhoz kapcsolnám, ami 
tulajdonképpen egy nagyon szépen megfogalmazott lehetőség, ehhez hasonló programokat 
másképpen, máshol fogalmaztak meg inkubációként, sok minden másként. Van ennek 
azonban egy nagyon érzékeny pontja. Az az érzékeny pontja, amit említettél az előadásban is, 
hogy megnézitek, hogy abba a bizonyos ötletbe, ami a vállalkozótól vagy kkv-tól érkezik, 
érdemes-e belefektetni a munkát, mert ha érdemes, akkor belefektetetik a munkát térítés 
nélkül annak reményében, hogy az majd meg fog térülni royalty vagy éppen licencdíj vagy 
valamilyen formájában, mert ez az a pont, ami a döntő ebben a kérdésben, amit egyébként 
kockázatelemzésnek is hívhatunk, hogy milyen tapasztalat, milyen szakmai háttér, hogy áll-e 
rendelkezésre megfelelő szakmai háttér ahhoz, hogy ezek a döntések megtörténjenek. Amikor 
megkeres tíz kkv vagy tíz feltaláló, és egyre azt mondjátok, hogy ezt igen, a kilencre pedig azt 
mondjátok, hogy nem, vagy kettőre igen és nyolcra nem. Tehát egy jelentős, nagyon fontos 
értékelési és döntési pont van akkor, amikor az ember befektet, mert a munka is befektetés, 
nem csak a pénz. Hogy megtörténik-e ez és hogy történik meg, ez a legérzékenyebb pontja az 
egész inkubációnak, az egész támogatásnak, az egész indulótőke-alapoknak, Jeremie és egyéb 
alapoknak, amik most nagy kínálattal vannak az elmúlt fél évben, óriási kínálattal a magyar 
piacon, mégis projekthiányban szenvednek, pontosabban jó projekt hiányában szenvednek a 
befektetők. Tehát a kérdésem az, hogy van-e ilyen valamilyem tapasztalat vagy szakmai 
háttér a jó döntésekhez, mert a jó döntéseken múlik a dolog, a többi már végrehajtás kérdése. 

Köszönöm. 
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DR. VAJTA LÁSZLÓ dékán (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar): Nagyon 
szépen köszönöm. Akkor az első megjegyzésedre, kedves János, azt mondanám, hogy a 
Műegyetem készített most új szellemitulajdon-kezelési szabályzatot, dominanciát adott a 
feltalálók érdekeltségének, a képviseletének, és próbálja azt a szellemiséget követni, ami 
persze a közszférában problémás. Az egyetemnek az ilyen jellegű folyamatokban az 
elsőrendű érdeke nem pénzügyi. Tehát én szégyellem kimondani néhány vezetőtársam 
mellett, de én nem abban látom a kibontakozást, hogy a Műegyetem majd abból gazdagszik 
meg, ami ezen szabadalmak royaltyje vagy akármije; a Műegyetemnek az az érdeke, hogy a 
goodwillje javul, és egyre jobb minőségű egyetem lesz, mert minél több szabadalom, minél 
több sikeres történet kerül ki az egyetem falai közül, mint ahogy a publikáció se üzleti kérdés, 
hanem goodwill és önmegvalósítás kérdése. 

A helyzet az, hogy ez picit ellentmond az államháztartási törvénynek. Tehát minket 
törvény kötelez a szellemi vagyon értékelésére. A közszférában költségvetésért felelős 
személyként azt mondom, hogy a legjobb, ha minden nullértékű, mert akkor azt nem lehet 
elherdálni. A másik oldalról pedig természetesen a valós értékelés az alapja annak, hogy 
befektetőkkel vagy adott esetben tovább finanszírozókkal az ember tárgyalni tudjon. Ez 
nagyon messzire vezető, az egyetemek önköltség-számítási problémájáig elvezető zűrös ügy, 
és ez is az a kategória, amiről egyébként 20 éve beszélünk, csak nem tudunk egyről a kettőre 
jutni vele. 

Hogy milyen nehéz adott esetben egy egyetemi vezető döntése, csak egy példával 
hadd illusztráljam. Amikor mondjuk egy vállalat odajön, és egy hallgatónak fölkínál egy 
témát, akkor az egyik olvasatban amikor én ezt engedélyezem, nagyszerű lépést teszek, mert a 
hallgató gyakorlati problémán dolgozhat és javítja a képzését, de van egy másik olvasat, az 
állami tulajdonú eszközöket ingyen, térítésmentesen, munkaerővel biztosítom egy vállalatnak, 
amely utána viszi az eredményt. Némi túlzással ugyanaz a tényállás, ahogy ezt jogászok 
mondanák, az egyik esetben durva megszegése az államháztartási törvénynek, a másik 
esetben ugyanezzel a tényállással egy parádés, új oktatási, innovációs előrehaladási stratégia.  

Amit én kérhetek itt mindenkitől, az az, hogy higgyék el, az egyetemeken elsöprő 
többségben - nem állítom, hogy 100 százalékig, mert az hazugság lenne - tisztességes, kutatni, 
oktatni, tanítani szerető emberek dolgoznak, nem is hülyék, és ezért én egyet tudok kérni, ha 
ezzel nem lépem túl a kompetenciát. Mindenhol, ahol módjukban áll, ott hirdessék azt, hogy 
nem bűn a magyar egyetemeket hagyni saját hatáskörükben dönteni kutatás-fejlesztési és 
gazdálkodási tevékenységről, mert nem fogják ellopni. A Műegyetemet az elmúlt 230 évben 
nem sikerült ellopni, nem valószínű, hogy pont most fogjuk megtenni. Viszont rettenetes 
nehézségeket okoz. 

A költségvetési megszorításnak se örülünk, de úgy mondanám, hogy ezt még el tudjuk 
fogadni ésszerű mértékben, mert ismerjük az ország gazdasági helyzetét. Az, hogy ennek az 
indokolása az legyen - most elnézést, nem így hangzik, de mégiscsak valamilyen érzetet vált 
ki -, mert az egyetemek megbízhatatlanok, elherdálják a pénzt, meg mit tudom én, mi az 
ördög történik, erre egyszerűen azt kell mondanom, hogy ez még politikai szempontból sem 
indokolható fölvetés, mert egyszerűen káros. De hát ez most csak egy műsoron kívüli 
megjegyzés volt. 

A második észrevételed most a lakásfelújításon túlmutatóan arra vonatkozott, hogy 20 
év óta ugyanazt mondjuk. Csak mosolyogva jegyzem meg, én 1973-ban írtam egy TDK-
dolgozatot, amivel első díjat nyertem, nagyon büszke vagyok rá, „A műszaki fejlesztés 
szerepe a szocialista tervgazdaságban” volt a címe. A dologban az a vicces, hogy eltekintve 
bizonyos adjusttól, ami a bevezetésben és a végén jelenik meg, szerintem még arra is igaz az, 
hogy pontosan ugyanaz van benne leírva, mint a ’80-as, ’90-es anyagban, amin persze az 
ember kesernyésen mosolyog, mert ebben semmi sikerélmény nincs, de hát ez van. 



 16 

A harmadiknak fölvetett kérdésed a tapasztalatok. Na, ez egy kardinális kérdés. Tehát 
itt sokkal inkább Felső Gáborra tudnék nézni például. A Műegyetem volt az egyik az elsők 
között, talán az első, amely például állami kockázatitőke-befektetővel szerződést kötött a 
Műegyetemen lévő szellemi termékek hasznosításával kapcsolatos döntésekre és az ehhez 
kötődő szakértői tevékenység folytatására. Azért mondtam csak Gábort, mert speciel ő a 
Műegyetemnek az egyik képviselője abban a döntési bizottságban, ami a befektetési 
döntéseket meghozza közösen a MFB Invest képviselőivel. 

De az igazsághoz hozzátartozik, hogy mintegy tizenhat különböző kockázatitőke-
vállalkozással van most már együttműködési szerződésünk megfelelő titoktartási és egyéb 
védelmekkel, amelyek segítenek nekünk - mert az ő pénzükről van szó, azért ez egy nagyon 
lényeges motivációs elem - azoknak a döntéseknek a meghozásában, amelyek utána nekünk 
segítenek abban, hogy ebbe milyen energiát, milyen munkát fektessünk be. Azt kell 
mondanom, hogy azért mintegy húsz-harminc embert képzéssel is ellátunk, vizsgáztattuk őket 
ilyen jellegű üzletiterv-készítéssel, kockázatelemzéssel kapcsolatban, különböző szakterületek 
tiszta tekintetű mérnökeit, akik persze ettől nem lesznek gyakorlottak, de legalábbis kis 
lépésekkel elkezdünk menni ebbe az irányba.  

Kardinális pontjára tapintottál rá, János, ennek a kérdésnek, mert iszonyatos rizikó van 
benne, és egy költségvetési szervnek a vezetője nem igazán van feljogosítva, hogy 
tőzsdézzen. Ez nem pontosan az, de hát ez is az a határterület, amelynél nehéz eldönteni, hogy 
mit szabad és mit nem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, Révai András! 
 
RÉVAI ANDRÁS, a Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség elnöke: 

Egy gyors kérdésem lenne. A regionális innovációs ügynökségeket és az ügynökséghálózatot 
sorozatban keresik meg a kkv-k különböző ötletekkel, javaslatokkal, fejlesztési 
elképzelésekkel. Nagyon érdekes ez a kkv-program, amit említett és a problémahalmaz, amit 
a kkv-kal kapcsolatban fölsorolt, azzal is egyetértek. Több ilyen kockázatitőke-alap van, hogy 
pénzt kínálnak. Gondoltatok úgy erre a kkv-programra, mint ahova valamilyen előszűrés után 
szervezetten küldhetünk potenciális cégeket? 

 
DR. VAJTA LÁSZLÓ dékán (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar): 

Egyértelműen, nagy örömmel vesszük. Ha szabad erre egy mondatot mondani. Néha értek 
minket csalódások, például a kamarák ezzel kapcsolatos aktivitása. Mi arra számítottunk, 
amikor leültünk a kamarákkal tárgyalni, hogy az lesz a gondunk, hogy ezerszámra küldik 
hozzánk azokat a vállalkozásokat, amelyek beszállítók akarnak lenni, nincs pénzük, nincs 
megfelelő kapacitásuk k+f-re, elképzeléseik vannak, és így tovább. Valahogy nem sikerült 
náluk megfelelő áttörést elérni. Érdekes módon inkább a nagyvállalatok közvetítik hozzánk 
azokat, akik náluk kopogtatnak, majd elszomorodottan elsomfordálnak. Nem tudom, volt-e 
valaki önök közül például ilyen beszállítói konferencián, amit egy nagyvállalat szervezett. Az 
úgy történik, hogy a nagyvállalat kiáll, elmondja, hogy mi kell neki, a beszállítók 
meghallgatják, majd szomorúan elmennek. Praktikusan ugyanaz, mint a „közbeszerzésen 
indulhatok-e” című kérdés, ha végignézi az ember a listát, akkor kiderül, hogy ezért vagy 
azért vagy amazért, de nem.  

Úgyhogy teljes welcome, és nagy köszönettel vesszük, mert úgy érezzük, hogy sokkal 
több potenciál van ebben, mint amit pillanatnyilag meg tudunk ragadni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha megengedi a tisztelt bizottság… (Jelentkezések.) Nem tudom, 

a sorrend ki volt. Dézsi professzor úr, aztán Spaller Endre. 
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DR. DÉZSI ISTVÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora: Én alapjában véve 
mindig elnézést szoktam kérni, mert már olyan sokszor - hogy mondjam - eltelik az idő, amit 
az ember fölelevenít. Más kérdés, hogy nem történik semmi. Ez utóbbit szeretném aláhúzni, 
de jegyezzük ismét meg, már 22 éve is ugyanezen problémákról beszéltünk és sok mindenről. 
Akkor egy picit optimistább voltam, de most viszont mondjuk esetleg több tapasztalattal 
rendelkezik az ember.  

Először is én azt mondanám, hogy az a tevékenység, ami itt az ország fejlődése 
szempontjából lényeges, elnézést, nem kap elég támogatást. Hogy milyen támogatás, az egy 
másik kérdés. Több. Először is én azt mondanám, hogy a szellemi színvonala ennek az 
országnak, én nem akarok most dicséretbe belemenni semmiképpen, de nem alábbvaló 
mondjuk, mint a többié. Ez egy lényeges dolog. Az van, hogy ennek ellenére mégis, nem 
szívesen mondom, de lemaradunk. Tehát ebből valahogy ki kellene jutni. 

Hogy mondjam, már annyit beszél az ember, hogy a végén azt mondja, hogy ó, hát én 
nem vagyok szakértő, mert nem tudtam ezt megjavítani, de a következőt látom én. Lehet ezzel 
vitatkozni. Azt látom, hogy alapjában véve nincs meg a fedezet itt nálunk arra, hogy a 
fejlődés meglegyen. Nem szellemileg, szellemileg mindenki mondja, hogy persze, fejlődni 
kell, de egyrészt nincs meg az eszközállomány. Például itt van ez, és ez nem jó arra, hogy 
kávét igyanak mondjuk magas szinten, de hát ez egy kicsit butaságnak hangzik. Egyszerűen 
nincs meg a megfelelő felszereltsége Magyarországnak arra, hogy komolyan versenyképes 
legyen a külföldi fejlesztésekkel, nincs meg. Nincsenek berendezéseink.  

Azt mondják ilyenkor, hogy pályázzanak. Itt a másik probléma. Itt volna az, hogy 
majd megnézzük, hogy milyenek vagytok, mit tudtok. Egy bonyolult dolog ám a pályázat. 
Először is az a kérdés, hogy mire pályázzon, és mennyi pénz van ott, amire éppen pályázik az 
ember. Én azt mondom, hivatkoznék a színvonalra, nem az a probléma, hogy itt nem nyerik 
meg a pályázatot, mert rossz pályázatot adtak be vagy valami, hanem nem volt annyi pénzt. 
Ilyenkor persze akkor még bonyolódik a dolog tovább. Van egy bizonyos lobbirendszer. 
Persze mindenütt így van ez szerintem a világon alapjában véve. Persze most arról is, hogy mi 
van mögötte, lehetne hosszú előadást tartani, pszichológia, és a többi, és a többi. De tény az, 
hogy én úgy látom, hogy persze, ha kevés a pénz, akkor a lobbikapcsolatok jobban 
számítanak. Tehát itt én valamit azért látok. Ez az egyik. 

A másik pedig, azt mondják, hogy írjatok olyan pályázatot, amit aztán elfogadnak, 
mert akkor látszik, hogy most ti szellemileg alacsony színvonalon vagytok vagy magasan. 
Pillanatnyilag ez a helyzet. Mi van akkor, hogyha a száz pályázatból elfogadnak hármat? Ez 
jelent valamit? Ez semmit nem jelent, de ez nem támogatás, ezt maximum díjnak lehet 
nevezni, de az egy egészen más dolog. Szerintem nincs meg a megfelelő támogatás, és hiába 
hivatkoznak arra, hogy na de van köztük, aki korszakalkotó ötletekkel rendelkezik, van olyan, 
különösen például most előjött az, hogy aki kimegy Amerikába meg Ausztráliába meg 
mondjuk Németországba is - most már Spanyolországból is, mert ott meg már nincs hely -, 
akkor pályázzon ide. Kétségtelen, hogy az ottani eszközszínvonal és a többi magasak, többet 
tud elsajátítani az illető, és sokkal jobb olyan értelemben az áttekintése annak, aki találkozott 
azzal a műszerrel, ami mondjuk nekünk drága, de ott ő találkozott vele. Ezzel itt pályázik, 
elnyeri a pályázatot, és aztán itt van a megfelelő színvonalú ember, aki majd aztán csinálja a 
fejlődést. Most pillanatnyilag ez a helyzet. De reméljük, hogy fogja csinálni. Most nem 
akarok itt más szavakat használni. 

De én azt gondolnám, és ezt már olyan sokszor hangoztattam, hogy mondjam, nincs 
sok előrehaladás az ügyben, tehát biztos nem jól mondom. Tehát én azt mondanám, hogy át 
kellene nézni ténylegesen, hogy milyen támogatás, feltételrendszer kell ahhoz, hogy azok, 
akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, ami a fejlesztés, innováció, kezdve az alapkutatástól 
és a végén a piac… Persze a piac a leglényegesebb, persze arra ugrik mindenki, ott kiváló 
eszközöket kell alkalmazni az innovációnál, jobbakat, elnézést kérek, mint Amerika vagy 
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Németország, hogy megelőzzük. Egy kicsit túlzás, amit mondok, de azért mégiscsak oda be 
kell fektetni ahhoz, hogy az menjen. Jó példa erre, hogy a programfejlesztés Magyarországon 
még megy, de az egy szellemi tevékenység. De a számítógép-előállítás. Hol van 
Magyarország attól, hogy mi a piacra kilépnénk mondjuk laptoppal? De hát mondjuk már 
megszűnt az az intézmény, ahova küldenének, szóval ilyenről szó sincs, bár annak idején még 
a ’70-es években arról volt szó, hogy itt létesítettünk is egy számítógépgyárat meg még CD-
ket is akartunk csinálni a KFKI-ban. Hát idejutottunk a tervvel. Akkor azt mondták, hogy ha 
mi nem igyekszünk, akkor Dél-Korea úgy lehagy bennünket, mint annak a rendje. Ezt már 
mondtam egyszer, azt hiszem. Ő egy államtitkár volt, úgy kirúgták a minisztériumból egy hét 
alatt, pedig jól látta. Tehát hol vagyunk most mondjuk számítógépiparban mondjuk Dél-
Koreához képest? Hol vagyunk?  

Elnézést, itt az ember beszél, de valahogy szakértőkkel kellene meghatározni azt, hogy 
milyen feltételrendszer kell ahhoz, hogy itt a kutatásban, az innovációban résztvevő emberek 
egyrészt megfelelő színvonalon tudhassanak dolgozni, de ezt a szakértőknek kellene 
megmondani. Ez nem politikai, a politikai dolog majd utána jön, de a szakértőknek kellene 
megmondani. Azt kellene összehívni, így, így, így, tudjuk mi ezt csinálni, vagy nem, akkor 
mondjuk meg, hogy majd mi leszünk Mongólia valamikor.  

Hogy mondjam, látni lehet a dolgot, és már régóta látjuk, de dolgozni kellene ahhoz, 
hogy a feltételrendszert a szakemberek… Persze én most nem akarom leértékelni a mostani, 
olyan értelemben lévő szakembereket, akik részt vesznek bizonyos dolgokon, de valahogy 
nem teljes a dolog. Van nálunk húszezer kutatóember foglalkoztatva. Nagyon kevés az egy 
főre jutó, a lakosságszámra jutó, tehát azt sem mondhatjuk, hogy túlzásban vannak az 
emberek, akik ezzel foglalkoznak, de kell, hogy azoknak a megfelelő tevékenységi köre 
megfelelő színvonalon rendelkezésre álljon. Ezt meg kellene csinálni, különben itt mindig 
összejövünk, beszélünk, majd remélünk. Én nem tudom már, hogy 10 év múlva is, de 
ugyanaz lesz, amit most is beszélünk, ugyanaz. 

Tehát ebben kellene most tényleg egy olyat, hogy ezt tekintsük át, milyen a színvonal. 
Ha utána azt állapítjuk meg, hogy nem tudjuk megcsinálni, az egy nagyon kellemetlen dolog, 
de remélem, hogy mégiscsak lehet valamit csinálni. Elnézést ezért a sok beszédért. 

 
ELNÖK: Spaller Endre! 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm a szót. Ha azon gondolkodunk, hogy a 

nyitott laboratóriumok és az egyetemi eszközök használata vajon elherdálás vagy innovatív 
oktatási módszer, ennek a megítéléséhez az előző bizottsági ülésen itt voltak nagyon nagy 
cégek a GE-től kezdve elég sokan, és ők pontosan ugyanebben gondolkodnak, hogy a saját 
laboratóriumokat megnyitják kutatók és kis-, közepes vállalkozások előtt. Tehát ha ez 
elherdálás, akkor ők is ebben gondolkodnak, és azt gondolom, az elherdálásból piszkosul meg 
fognak gazdagodni. Ez az egyik, csak azért, mert pont a legutóbb történt. 

A másik. Van egy nagyon fontos dolog, ez az együttműködés, mert én azt látom, hogy 
nagyon sok kis- és közepes vállalkozásnak van egy nagyon jó ötlete, ámde azt gyakorlatilag 
nem ő fogja gyártani, nem ő fogja magát a terméket kitalálni, nem ő fogja azt a piacot 
megtalálni, ahol ezt el lehet adni. Ő mindezekből egy icipici szeletet tud hozzátenni ehhez, 
leginkább azt, hogy van egy ötlete, és gyakorlatilag szinte semmi más.  

Ugyanakkor ahhoz, hogy komoly kutatási programot valamire rá lehessen építeni, kell 
egy műszaki alap ahhoz a termékhez. Tehát itt le kell írni, hogy ez hogy fog működni, még ha 
nincs is egy próbatermék, de azért valami ötlet, azon túl, hogy hogy nézzen ki, egy műszaki 
tartalom kell, és nagyon fontos, hogy kell egy piackutatás mögé, hogy egyáltalán lesz élő 
ember, aki azt az adott terméket meg fogja venni, úgy, hogy még egyszer mondom, nincs 
hozzá legyártva maga a próbatermék. Ez egy akkora befektetést igényel ahhoz, hogy 
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egyáltalán a komoly kutatóintézetek nekiálljanak dolgozni egy adott ötleten, hogy ezt magyar 
kis- és közepes vállalkozás az életben nem fogja hozzátenni, mert alultőkésített, amiről 
beszélünk. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyik szempont, ahhoz, hogy az ötletből 
termék legyen, biztos, hogy valamifajta segítség kell.  

Hogy milyen típusú segítség kell? Azt látom, hogy akár tetszik nekünk vagy sem, de 
Közép-Kelet-Európában élünk, és itt minden ilyesmi valamifajta állami segítséggel szokott 
megvalósulni, vagy nem szokott megvalósulni. Szerintem az egyik ilyen állami segítség az 
maga, hogy ezeket a kvázi állami eszközöket, amiket most az egyetem birtokol és használ, 
hadd használják ezek a kis- és közepes vállalkozások vagy valahogy férjenek hozzá, és 
szerintem elégedjünk meg azzal, hogy ha ott létrejön valamifajta szabadalom, és valamifajta 
bevételük nekik lesz, amit az iparra tudnak fordítani, az nekünk szerintem bőven jó, és az a 
gazdaságot előre fogja vinni, és szerintem az egyetem életét is előre fogja vinni. Ez az én 
véleményem, tehát szerintem ez egy nagyon jó irány, amit ön fölvázolt, ez szerintem teljesen 
egyértelmű. 

Ugyanakkor kérdezném inkább, hogy vannak-e olyan nemzetközi modellek, 
amelyeket önök másolnak, vagy esetleg úgy gondolják, hogy másolhatnának, és mit tudunk 
mi ebben segíteni akár mint törvényhozók, akár mint képviselők. 

 
DR. VAJTA LÁSZLÓ dékán (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar): Ez egy 

nagyon konkrét kérdés volt. Természetesen mindenre van nemzetközi modell és az 
ellenkezőjére. A Demola-programmal kapcsolatban emlegettem, hogy ez egy franchise-
rendszer, olyan mértékig, hogy ennek mi a működtetésében bizonyos fajta jogdíjakat fizetünk, 
de egészen pontosan szólva egy egyszeri összeggel váltottuk meg mind a márkanév, mind a 
szerződéses konstrukciók, a szerződésminták, amik uniós joggal harmonizáltak, meg ehhez 
hasonló dolgok alkalmazhatóságát. Tehát ebben a vonatkozásban vannak már olyan 
projektjeink, amelyek, kihasználva a Demola franchise-rendszer hálózatát, úgy működnek 
együtt, hogy vannak benne litván, finn meg svéd meg a BME hallgatói, ettől a munka nyelve 
angol. Tagadhatatlan, hogy ezek jellemzően informatikai természetű fejlesztések.  

De hogy példát mondjak, például a Demolára szabadult rá a Canon, mert rájött arra, 
hogy a hallgatók önmagukban is az állandóan változó másolástechnika, digitális 
nyomdatechnika mellett olyanfajta alkalmazásokat tudnak az irodatechnikához kínálni, mint 
amilyen egyébként mondjuk mindenki számára köztudott, a mobiltelefonoknál az application 
store-ok formájában. Ezért például berendeztek egy komplett digitális nyomdát a 
Műegyetemnek ebben a laborjában. Ezt nem is említettem. Csak úgy mondom, hogy erre az 
egész sztorira mi egy önálló labort építettünk, egy régi üzemcsarnokot teljesen felújítottunk 
mindenféle dolgokkal, valami 200 millió forintunk belement, de úgy érzem, hogy 
mindenképpen megérte, mert ér annyit, mint bármilyen k+f labor a képzés, a szakember, a 
kutatás szempontjából. 

Ami az ipari campust illeti, illetve a kkv-programot, a kkv-programnak ebben a 
formában nincs pandanja, a nyugat-európai modellekben ugyanis ebbe a duális kapcsolatba, 
hogy kkv és egyetem, jellemzően beépül egy harmadik, a tech-transfer tőkebefektető. Ennek 
Magyarországon nincs igazán meg az intézményi, vagy ha úgy tetszik, befektetési kultúrája, 
tehát ez a bilaterális kapcsolat, ahol az egyetem bizonyos értelemben kockáztat és közvetlenül 
a kkv-val működik együtt, biztos van, de én legalábbis erre modellt nem találtam, ez jól-
rosszul a magyar specialitásokhoz illeszkedő, nevezzük, akár kényszermegoldásnak is. 

Az ipari campus ilyen, olyan, amolyan fantázianéven fut. A külföldi egyetemek 
példája általában az, hogy önálló jogi személyiséggel hoznak létre az egyetem környezetében 
egy ilyen campusstruktúrát megvalósító valamilyen vállalkozást. Jómagam hányatott életem 
során egy ilyen intézet alapításában vettem részt Németországban, azóta is működik, úgy 
hívják, hogy Forschungszentrum Informatik, ez a karlsruhei egyetem mellett működő, Land 
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Baden-Würtemberggel közösen megalapított GmbH, aminek a létrehozásánál átmenetileg én 
ott vitézkedtem.  

De az a helyzet, hogy az a dodonai megoldás, amiben mi spekulálunk, hogy tudniillik 
egyetemi szervezeti egység, de leválasztott gazdálkodással, és elkülönített, átlátható 
gazdálkodással elszámolva a vállalati támogatással, de ugyanakkor nem önálló jogi 
személyiség, mondjuk a magyar speciális felsőoktatási törvényhez és államháztartási 
törvényhez illeszkedő konstrukcióként lett kitalálva, nem kizárva azt, hogy az ilyen módon 
létrejövő intézmény vagy intézmények egy idő után, ha sikeresnek bizonyulnak, önállóvá 
válhatnak egyfajta ipari kutatóintézeti konstrukciót létrehozva, de ez messze a jövő. Tehát van 
is meg nincs is. 

Mit tudnak segíteni? Rengeteget. Mindennél fontosabb az, hogy elfogadást nyerjen az, 
hogy így vagy úgy, de az egyetemek akár különböző utakon járva is, de valójában valamiféle 
makrocél érdekében szakemberellátáson keresztül befektetésösztönzést akarnak megvalósítani 
a műszaki területen, és ami ehhez igazándiból szükséges, az elsősorban nem pénz. Elnézést, 
most Pakucs Jánosra nézek. Még akkor, amikor létezett az NKITT, például az NKITT előtt is, 
és ez azért nem egy régi történet, de nem tegnapi történet, amiről beszélek, ezt alá is 
támasztja, ezek az egész iparicampus-létesítéssel kapcsolatos koncepcionális elemek az 
NKITT egyik utolsó ülésén már egyszer támogatást nyertek, Pakucs János volt egyébként az 
előterjesztő. 

A helyzet az, hogy egy apróságot hadd mondjak. Minden államigazgatás bornírt, de 
azért ennek vannak fokozatai. Tehát például amikor a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egy 
egyetemi vezetőt tetemre hív azért, hogy egy egyetemi hallgatókból álló, spin-offként induló 
vállalkozás első időszakában miért ad neki oda két irodát úgy, hogy nem vágja meg őt a piaci 
áron lévő bérleti díjakért, amiért egyébként nyugodtan elköltözhet a város másik végére, ez 
olyan értelmű túlhajtása az állami vagyonnal való gazdálkodás eszméjének, ami 
kontraproduktív, mert ugyanezt a két irodát én oda tudom adni két közalkalmazottnak, akik 
semmit nem csinálnak, és akkor tökéletesen törvényesen járok el. Ha viszont tiszta tekintetű 
gyerekeknek odaadom, hogy a cégeteket akkor működtessétek itt két évig, akkor pedig elvileg 
és gyakorlatilag megszegem az Áht.-t.  

Tehát nem tudok mást mondani, mint azt, hogy a gazdálkodási autonómia nem azért 
fontos… És most olyat mondok, amiért a Rektori Konferencia valószínűleg azonnal ki fog 
rúgni. Nekem semmi bajom a kancellári rendszerrel a félreértések elkerülése végett, legyen 
egy jó gazdálkodási irányítása egy olyan intézménynek, ami milliárdokat kezel. De ez ne 
bizalmatlansági alapokra épüljön, hanem azzal a céllal, hogy ezek az emberek tudják, hogy 
mit csinál, és akkor legyen a kancellár egy gazdasági segítség, legyen olyan, mint az orvos-
igazgató mellett a gazdasági igazgató. De sajnos elsősorban a filmsorozatokra tudok 
hivatkozni, mint Schwarzwaldklinik, a magyar példák nem okvetlenül ilyen pozitívak. Ha 
ebben segítenek, valahogy menjen át.  

Most formálódik ez a kancellártörténet, 2015. január pillanatnyilag az elképzelés. 
Nagyon okos gondolatokat hallottam én a múltkor, beszélgettem Klinghammer államtitkár 
úrral. Tehát az például egy nagyszerű gondolat, hogy a leendő kancellárok számára egy 
képzés induljon. Ez az egyetem egy fura világ, ha akarom, vállalkozás, ha akarom, 
költségvetés, ha akarom, oktatási intézmény. Itt okos, exhibicionista, individualista emberek 
dolgoznak, ahogy ezt mondani szoktuk. Akkor tudnak, hogy is mondják, jól dolgozni és jó 
tevékenységet végrehajtani, ha szakmai segítséget, kontrollt, de nem bizalmatlanságra épülő 
ellenőrzést kapnak. Tudom, hogy ez általánosság volt. De hát az az igazság, hogy ami a 
felsőoktatás körül zajlik nagyon sok vonatkozásban jó szándékokkal és koncepcionálisan 
helyes fölvetések mentén, igazándiból nagyon sok vonatkozásban ezzel az egyre jobban 
befeszülő bizalmatlansággal van kikövezve. Most nem akarok olyan példákig elmenni, ami 
nyilván nem ennek a bizottságnak az érdekköre, mint a rektorválasztások környéki utóbbi 
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időben megjelent gondok. Én nem ismerem a személyeket, nekem igazándiból secko jedno, 
hogy ki a debreceni rektor vagy kit neveznek ki Miskolcon, de egy elv kezd el megsérülni, 
amikor nem fogadjuk el, mert ez azt jelenti, hogy nem hisszük azt, hogy a szenátus tudja azt, 
hogy mit akar. Innentől kezdve akkor alapvetőbb a kérdés, el kell csapni az egészet. Tehát 
akkor vagy gyökerében kell belenyúlni, vagy mégiscsak el kell fogadni azt, hogy ez 
valamilyen mértékig tudja, hogy mit akar.  

De nem ismerem a részleteket, tehát inkább csak illusztrációként mondtam, ami 
mentén én azt a kérést tudom itt n-szer hangsúlyozni, hogy ha egyáltalában van bizalom a 
magyar felsőoktatásban dolgozó személyekben, akkor azt az üzenetet vigyék el magukkal 
erről az ülésről, ha szabad ilyet kérnem önöktől, hogy mi elfogadunk minden szakmai 
segítséget, gazdálkodási támogatást, okos tanácsokat, nagyon sok mindent, de ez egy bizalmi 
alapra épüljön, és nem pedig egy megregulázás szándékával. Nincs olyan nagyon rajtuk mit 
megregulázni. De persze lehet, hogy ezt mindenki így gondolja a saját területén. 

 
ELNÖK: Köszönöm, dékán úr. Ha megengedi a tisztelt bizottság, nekem is lenne 

néhány észrevételem, illetve kérdésem is. 
Nyilván nem ide tartozik egyébként valóban az egyetemek dolga, ebbe nem is akarok 

olyan nagyon belemenni, de azért azt szeretném megjegyezni, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémiánál, ahol elvileg a magyar tudomány legkiválóbbjai foglalnak helyet, és ha 
helytállók az információm, akkor legutóbb pontosan valami kutatóhely kijelölése apropóján 
derült ki, hogy nagyon elbaltázták az egészet, és elég komoly átépítésekre és nem tudom, mire 
volt szükség.  

Ezt csak arra akarom mondani, hogy hihetetlenül nehéz arra a kérdésre jó választ adni, 
amit Dézsi professzor mindig felvet, hogy szakértő legyen, csak én mindig bajban vagyok 
azzal, hogy adott helyre, adott területre aktuálisan ki a jó szakértő, mert mindig mindennek az 
ellenkezőjére is találunk sajnálatos módon példát, és ezért óhatatlanul ez bizony komoly 
zavarokat tud okozni a rendszerben.  

Ugyanez igaz egyébként nagyon sok esetben arra is, hogy mi minősül ténylegesen 
innovációnak, kutatásnak, feltalálásnak, és így tovább. Ha emlékeim nem csalnak, a ’80-as 
években volt egy szenzációs bejelentés a világon, hogy hidegfúzió Amerikában. (Spaller 
Endre távozik az ülésről.) Pillanatok alatt Magyarországon is volt egy ilyen bejelentés, a 
debreceni Atommagkutató Intézethez kötődött, és a mostani bejelentője emlékeim szerint 
akadémikus is volt. Tehát ezt csak arra mondom, hogy hihetetlenül megbonyolítja a képet az, 
hogy akkor honnan szedjük a szakértőt. És akkor arra, Kapolyi volt az ipari miniszter, azonnal 
ugrott is a magyar állam, hogy a szabadalmi rendszerből kivegye a részét, és így tovább, és 
így tovább.  

Tehát voltak azért érdekes anomáliák égen és földön, és ebből a szempontból érdemes 
azért valóban azt is látni, hogy a számok önmagukban nagyon félrevezető eredményeket is 
tudnak hozni. Van egy ilyen mondás, hogy van a kis hazugság, van a nagy hazugság, meg van 
a statisztika. A statisztika nem jelenti azt, hogy az hazugság lenne, a statisztika csak annyit 
jelent, hogy attól függően, hogy hogyan veszem, milyen kérdések mentén az adatokat, annak 
megfelelő következtetésre tudok kilyukadni a végén. Tehát ha ma azt mondjuk, hogy 
mondjuk az egyetemek rangsora szempontjából mindenféle szempontokat veszünk alapul, és 
lesz egy rangsorom, akkor tudnunk kell azt, hogy e mögött vannak teljesen abnormális 
szempontrendszerek is. Csak azért, mert valahol egy egyetemen volt egy Nobel-díjas 30 vagy 
50 évvel ezelőtt, az még mindig számít, de valljuk be őszintén, aktuálisan az adott intézmény 
minőségét, képzési színvonalát, kutatási kapacitását végképp nem tudja jelezni, de van ilyen 
kutató. Mint ahogy manapság az is benne van, hogy hányan lájkolják az adott egyetemi 
honlapot. Tehát hihetetlen, de teljesen abnormális mérőadatok is lehetnek, amiből, ha akarom, 
egy újság aztán kihozza a rangsort, és azt mondom, hogy borzasztó helyen állunk, és 
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mondhatom azt is, hogy ha ezen fura mérőszámokat lehántjuk, akkor meg nagyon jól állunk. 
Tehát nagyon-nagyon érdekes következtetések lehetnek. Ilyen értelemben az, hogy mi a 
szabadalmi bejegyzés konkrétan egyetemhez kötődően vagy akár az egyetem által generáltan, 
nem ugyanaz lesz, és szerintem ezek fontos dolgok. 

Amit viszont a gazdálkodási autonómiával kapcsolatban mondott dékán úr, azzal 
maximálisan egyetértek, az helyes. De azt hiszem, azt ne gondoljuk, hogy minden esetben az 
egyetemi, főiskolai szenátusok a bölcsek kövével felruházott emberek. Nagyon kiváló 
biológus lehet ott, matematikus, irodalomprofesszor, vagy nem tudom, ki, de nem biztos, 
hogy a mindenkori döntés helyénvaló. Ma is küszködünk ezzel, a Nyíregyházi Főiskolán 
akkora beruházásokat csináltak, anélkül, hogy felmérték volna előre, hogy mekkora a 
lehetséges ténylegesen betöltött kapacitásuk, aztán ott áll az egész üresen. Borzasztó. És 
komoly, a külvilág által is komolynak mondott emberek felelős döntése volt. 

Tehát ezt csak arra mondom, hogy bizony vannak sajnos az életből vett példák, 
amelyek pro és kontra igazak. 

De ha visszatérünk arra a témára, amiből indultunk, én azt hiszem, 
magánvéleményként tudom ezt mondani, hogy szerintem a hallgatóknak ez a fajta bevonása 
nagyon előremutató dolog, mert ma van arra példa, hogy úgynevezett klaszterszerződéseket 
kötnek egyetemek ipari vállalatokkal, de ezek az aktuális, adott időszak körüli fejlesztési, 
kutatási dolgaira vonatkoznak, és nincs benne az, hogy 5-10-20, nem tudom, hány év múlva 
mi minden nőhet ki belőle. Tehát ebből a szempontból a Műszaki Egyetemnek ezt a 
programját, elképzeléseit - illetve most már gyakorlat, nem is elképzelés -, megmondom 
őszintén, nagyon tetszetősnek találom.  

Én tudom azt a Debreceni Egyetemről jőve, hogy ott számtalan klaszterszerződése van 
az egyetemnek, de a hallgatóknak ez a volumenű bevonása a kutatásba, a gyakorlati innovatív 
tevékenységbe nincs benne, az egy más logikára épül. Nem állítom, hogy rossz, csak más.  

Viszont van egy konkrét kérdésem, amiben kíváncsi lennék a dékán úr véleményére is. 
Ahogyan az egyetemekkel kapcsolatban volt az a kérdés, hogy elherdálása a nemzeti 
vagyonnak, ha ilyen célokat veszek, vagy éppen egy innovatív, előremutató dolog. Ugyanez a 
kérdés jön elő, hogy magasabb vezetői beosztást betöltő egyetemi emberek - rektor, 
rektorhelyettes, dékánok és így tovább - legyenek-e, lehetnek-e gazdasági társaságokban, 
magáncégeknél tisztségviselők, amelyek nem állami tulajdonúak természetesen, vagy ne 
legyenek.  

Egyik verzió: önmagában olyan felelősségteljes munka egy ekkora intézménynek 
ilyen-olyan vezetői tisztsége, hogy nem fér bele az időbe. A másik megközelítés: élőbb és 
hatékonyabb lehetne mondjuk a kapcsolat az ipari szektorral. Nem tudom, most szeretnék erre 
mindenkitől is egyfajta választ kapni, már csak azért is, mert ennek nagyon-nagyon komoly 
aktualitása az, hogy a parlament elé beterjesztettek egy oktatással kapcsolatos vegyes 
felvágott törvénytervezetet az EMMI részéről, és abban többek között szerepel egy ilyen. 
Nekem elsőre tetszetős a dolog, megmondom őszintén, több érvet tudok felhozni mellette, 
mint ellene, de több szem többet lát, ezért szívesen veszem, hogyha itt a bizottságban is erre 
van valami észrevétel. 

Még egy dolgot hadd említsek, ez már egy kicsit inkább filozofikus jellegű, de nagyon 
sokszor elhangzott, hogy nem történt semmi a ’80-as, ’70-es, nem tudom, hány évek óta. 
Szerintem mindig van, minden korban minden embernek van ilyen érzése. Általában ez úgy 
szokott történni, amióta világ a világ, ha megnézzük a különböző korszakokból fennmaradt 
ilyen emlékeket, vagy az van, hogy változatlan minden, vagy régen sokkal jobb volt. 
Aranykor, ezüstkor, vaskor, mindig vannak ilyen szép dolgok.  

Én sokkal inkább azt hiszem és azt gondolom, hogy hihetetlenül felgyorsult a világ, és 
azok a fajta megoldások, amiben esetleg hajlamosak vagyunk gondolkodni, hogy dolgozzuk 
ki ennek a mechanizmusát, az eljárásrendjét, a szabályrendszerét, satöbbi, satöbbi, mire ezek 
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elkészülnek, minden jó szándék mellett a világ túllépett rajtunk. Van egy ilyen érzésem. Saját 
hétköznapi életéből is mindenki tud erre rengeteg példát.  

Én még emlékszem, hogy a ’90-es évek legelején az akkori mobiltelefon egy 
koffernagyságú nem tudom, mi volt. Ma már úgy kell keresni sokszor az embernek a 
zsebében, hogy hol van, annyira kis mütyür lett. De az, hogy mi a jó fejlesztési, beruházási 
irány, emlékszem, egy időben, szintén a ’80-as években fiatalok körében a walkman hódított, 
azt gondolták sokan az akkori gyártókapacitásnál, hogy ez a jövő útja, minél kisebbre. Aztán 
közben kiderült, hogy van egy másik vonulat a digitális technikával, nem kell hozzá 
mágnesszalag, semmi az égvilágon, az bizonyult a nyerőnek.  

Tehát van ebben egy olyan kiélezett verseny is, hogy ember legyen a talpán, aki meg 
tudja azt mondani, hogy aktuálisan hogyan lehet ezt jól összerakni úgy, hogy ha úgy tetszik, a 
kutatásnak minden szegmensére érvényes legyen. Ebbe biológiától kezdve minden 
beleértendő. Úgyhogy nem tudjuk pontosan, hogy máshol mit csinálnak.  

És ugyancsak kérdés számomra az, hogy mit kezdjünk az olyan eredményekkel, ami 
nem önálló vagy nem újdonság, tehát világi értelemben szabadalmi szinten nem tudjuk 
megjeleníteni, mert máshol ezt már kitalálták, de tőlünk függetlenül, anélkül, hogy lenne 
komolyabb együttműködés, helyben is meg tudják csinálni. Azzal mi a helyzet vajon? 
Mondok egy konkrét példát. Azt tudom, hogy a NASA környékén kitaláltak valamilyen 
műanyagot, nem tudom, hihetetlenül erős, hőtűrő, mindenféle szuper tulajdonsága van. Ezt 
Magyarországon is megcsinálták a NASA-tól függetlenül, kis mennyiségben van. Azt 
mondják az építészek, hogy ha ezt ipari méretekben lehetne előállítani, akkor építészeti 
szempontból például határ a csillagos ég, mert nem tudom én, tízezer emeletes házakat is 
lehetne építeni, csak mondtam valamit, ad absurdum, vagy a hídépítésben és nem tudom, 
miben. Azt mondják a biokémiával foglalkozók, hogy ez az anyag kiválóan segítené például a 
protézisműtéteket, mert sokkal jobb a természetes szöveteknek a megtapadási képessége. 
Tehát ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy ilyen esetben ez minek minősül: hazai új 
feltalálás, jóllehet szabadalmi szempontból érvénytelen, avagy plágium, lopás, nem tudom, mi 
a jó szó erre.  

Azt látjuk egyébként, hogy amióta a világban az ipari forradalomnak nevezett valami 
elindult, az első eredményeket az utánuk jövők pillanatok alatt szó szerint átveszik, vagy 
ellopják, megveszik, milyen módon, most legyen más kérdés, átveszik, és azon továbblépnek. 
Ma meg már ott tartunk, hogy ember legyen a talpán, aki azt meg tudja mondani, hányadik 
lépcsőfoknál állunk, mert olyan sokszínű és olyan gyors ütemben mozdul a dolog.  

Én erre szeretnék egy választ kapni, ha lehetséges, hogy használ-e az ipari 
kapcsolatoknak, a fejlesztéseknek az, ha egyetemi, főiskolai vezetők szerepet tudnak vállalni 
cégeknél is különböző tisztségekben, leginkább felügyelőbizottsági vonalon, vagy hátrányára 
válik az intézménynek, mert időt köt le, és nem tudom, micsoda. 

 
DR. VAJTA LÁSZLÓ dékán (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar): Először 

leszögezve igen, természetesen kollektív testület is tud hülyeséget dönteni, tehát magától 
értetődik, hogy a szenátusok nem hurcolják a bölcsek kövét. Én csak anélkül, hogy ismerném 
a vidéki főiskolák, egyetemek vonatkozó döntéseit, a PPP-programban mint motiváció, csak a 
feleségemre tudok utalni, aki amikor meglátja, hogy egyet fizet, kettőt kap, akkor sokkal 
fogékonyabb a vásárlásokkal kapcsolatban, és hát azért ez a PPP-program klasszikusan az 
egyet fizet, kettőt kap, illetve egyet kap és a felét fizeti - ez majdnem ugyanaz - történetben 
volt. Mindannyian tudjuk saját magánéletünkből, és azért a szenátusban is emberek ülnek, 
hogy sokkal könnyebb valamilyen beruházással, vásárlással kapcsolatban döntést hozni, ha 
valaki azt mondja, hogy kifizeti helyettem a felét. Ez úgy jótékonyan szokott hatni a vásárlási 
kedvre. Ez persze nem menti azt, amikor felelős döntéshozók ennek mentén, ha úgy tetszik, 
bizonyos értelemben pazarló döntéseket hoznak, hiszen az a másik fél is végül az adófizető 
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polgárok pénze, és ezt komolyan gondolom, nem demagógiának, de azért valami árnyalatnyi 
kis… Igen, a szenátusok hozhatnak téves döntést. 

Ami a vezetőknek a vállalkozásokban történő szerepvállalását illeti, ezzel 
kapcsolatban én is csak a magánvéleményemet tudom elmondani. Semmiféle értelmét nem 
látom a tiltásnak. Tehát ha most mérleget húzok e között, ebbe beleértendő akár még a saját 
vállalkozásainak a kérdése is, mert én meglehetősen farizeus megoldásnak tartom azt, hogy 
mondjuk enyém a General Motors, de amikor én leszek mondjuk egy egyetemnek valamilyen 
vezetője, akkor átmenetileg szüneteltetem a tulajdonosi jog gyakorlását, de hát azért hülye 
nem vagyok, tehát nyilván olyannak engedményezem a tulajdonosi jog gyakorlását, akinek 
este megmondom, hogy papa, kirúglak, ha nem azt csinálod, amit mondok. Tehát az egész 
egy picikét mesterkélt dolog. 

Én tudom persze, hogy a törvényeket nem lehet olyan módon megírni, hogy a 
gazember pusztuljon, és a becsületest meg hagyjuk békén, azért ennél kevésbé fekete-fehér a 
történet, de az egyetemek vonatkozásában, vagy ha úgy tetszik, a kutatás-fejlesztési szféra 
vonatkozásában én több előnyét látom annak, hogy ha vállalatok és egyetemek kapcsolatban 
vannak egymással, mint amennyi hátrányát látom.  

Láttam én már sok mindent, nem akarom én az egyetemeket védeni, belföldön, 
külföldön, dolgoztam én sok helyen egyetemi szférában. Azt kell mondanom, hogy 
igazándiból ezekkel a szabályokkal azt a célt, amitől egyébként a törvényalkotó meg akarja 
kímélni valószínűleg ezeket az intézményeket, tehát a visszaélésektől, igazándiból jó 
hatásfokkal nem lehet megóvni. Tehát tipikusan én egy olyanfajta szabályozásnak látom, ami 
sokkal inkább - hogy is mondjam csak - jól hangzik, mint aminek gyakorlati haszna lenne. 
Megkockáztatom óvatosan, hogy inkább gyakorlati szempontból véve akár káros is lehet. A 
vállalatok nem hülyék. Olyat fognak felügyelőbizottsági tagságra vagy adott esetben 
igazgatótanácsi tagságra fölkérni, akitől hasznot remélnek. A vállalat méretétől függően, de 
valahol előbb-utóbb a tulajdonosok felé el kell számolni, hogy okoztam-e kárt.  

Tisztelettel jelentem, az, hogy az egyetemeket kifosszák, ezeknek a cégeknek nem áll 
igazándiból a stratégiájában, és ennek megfelelően kevéssé áll az is, hogy egy 
felügyelőbizottsági tagságon keresztül megfizetett vezető felhasználásával jussanak ilyen 
értelemben anyagi előnyökhöz. Nem mondom, hogy nem képzelhető el, nem mondom, hogy 
nem fordulhat elő ilyen, de a tiltás szerintem többet árt, mint használ, pontosan annak a 
témának a mentén, amiről ma itt már szót váltottunk. De hát ez csak magánvélemény 
természetesen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd kérdezzem, van-e még bárkinek kérdése vagy 

észrevétele. (Dr. Dézsi István jelentkezik.) Professzor úr! 
 
DR. DÉZSI ISTVÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora: Én csak röviden azt 

javasolnám, hogy van egy program, esetleg a kutatás, innovációs feltételrendszerről, amiben 
benne van az anyagi támogatás és a többi, mondjuk egy minisztériumi állásfoglalást 
meghallanánk éppen a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjétől, hogy mire alapozódik a 
feltételrendszerük és mit vesznek figyelembe. Ez csak egy javaslat, hogyha ezt esetleg meg 
lehetne tenni, mert nyilván gyakorlatilag ez egy fontos dolog. 

 
ELNÖK: Pakucs elnök úr? 
 
DR. PAKUCS JÁNOS, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke: Csak egy 

mondat, a kérdéshez szólnék hozzá. Általában a szabályok azért születnek, mert az esetek 5 
százalékában visszaélések történnek, vagy a helyzettel való csalások történnek, vagy 
különböző nem kívánatos események bekövetkeznek. Ezért jönnek létre a bürokratikus 
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szabályok, a szigorú ellenőrzések, a szigorú szigorítások, és a 90 vagy 95 százalékot büntetjük 
azért, mert körülbelül 5 százaléknál kimutatható valami visszaélés. Helytelen dolognak tartok 
mindenféle bürokratikus megkötést.  

Tehát én messze azt támogatom, hogy nem bürokratikus, adminisztratív szabályokkal 
kell korlátozni adott esetben az egyetemi munkatársaknak, vezetőknek a gazdasági 
társaságban való részvételét, hanem sokkal inkább tartalmi dolgokkal, mint ahogy a 
pályázatoknál is azt mondtuk, hogy tele van hibával, holott 1 százaléka volt, ami úgynevezett 
visszaélés volt, 98 százaléka helyénvaló volt, de a 2 százalékról beszél mindenki, és ezért 
szigorú szabályokat hozunk. Tehát röviden, a szabályok büntetik a 90-95 százalékot, a 
tisztességes és helyesen gondolkozó embereket azért, hogy az 5 százalékot megfékezzék. 
Egyébként nem tudják az 5 százalékot megfékezni, mert mindenen túllépnek. Tehát a magam 
részéről támogatom az adminisztratív szabályok és szigorítások eltörlését. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak pontosításként, eddig ez egy szabályozatlan terület 

volt, nem volt ilyen szabály, hogy most szabad vagy nem szabad. Legtöbb esetben az 
egyetemek döntéshozó testületei inkább óvatosak voltak, és azt mondták, hogy inkább ne 
legyen, hogy ne kelljen ezekkel igazából ilyen hosszasan foglalkozni. Most bejön egy olyan 
paragrafusmódosítás, ami egész egyszerűen lehetővé tenné. Én személy szerint ezt tudom 
támogatni, és örömmel hallom, hogy itt hasonló véleményeket hallok úgyszintén, úgyhogy 
köszönöm szépen, ez most egy nagyon akut dolog lesz az elkövetkezendő egy-két évben, 
amikor ilyen ügyeket tárgyalunk. 

Köszönöm szépen minden kedves megjelentnek az ülésen való részvételét, köszönöm 
szépen dékán úrnak, hogy el tudott jönni. 

 
DR. VAJTA LÁSZLÓ dékán (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar): Én 

köszönöm, hogy itt lehettem. 
 
ELNÖK: És köszönöm szépen azokat a prezentatív gondolatokat is, amelyek 

szerintem megfontolást érdemlőek, de egyéb intézményben is, ha lehet, akkor érdemes, hogy 
kövessék. Köszönjük szépen még egyszer. 
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