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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), az eseti bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésen megjelent kedves résztvevőket, vendégeinket. 
Köszöntöm Cséfalvay Zoltán államtitkár urat. Meghívtuk Klinghammer államtitkár urat is, 
aki késni fog, mert 9 órától még miniszteri értekezlet van az EMMI-ben, és nem tudja 
pontosan kiszámolni, hogy az meddig tart, továbbá köszöntöm Csuzdi Szonja 
főosztályvezető-helyettes asszonyt a Nemzeti Innovációs Hivatal részéről. 

A mai bizottsági ülésen olyan témákat vettünk napirendre, amely a jövőt illetően 
egyáltalán nem közömbös. Az egyik egy rövid távú, ha szabad így fogalmaznom, vagyis a 
2014. évi költségvetésre, a K+F-re, valamint az innovációra vonatkozó részek hogyan állnak 
össze abból a szempontból, hogy ez egyúttal már egy belépő a hosszabb távú, nagyobb 
horizontú szakaszba, amit Horizont 2020-nak nevezünk. Ez egy uniós fejlesztési ciklus a 
kutatás és az innováció területén, ez ügyben kértük az államtitkár urat, hogy mind a két 
témában, melyek össze is kapcsolódnak, legyen a segítségünkre, hogy kicsit közelebbről és 
alaposabban körüljárjuk a témát. 

A tisztelt bizottság egyetért-e a napirenddel? Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta a 
napirendet. 

 

Tájékoztató a 2014. évi költségvetésben a K+F+I-re előirányzott 
pénzeszközökről; Horizont 2020 – tájékozató a 2014-2020 uniós fejlesztési ciklus 
kutatást és innovációt finanszírozó programjáról 

 
Tisztelettel felkérem az államtitkár urat, hogy az adott témákban legyen kedves, 

osszon meg velünk néhány gondolatébresztő információt, utána természetesen mód nyílik a 
kérdésekre, felvetésekre is. Azért, hogy kalkulálni tudjunk, a biztonság kedvéért 
megkérdezem: mennyire van szűkre szabva az államtitkár úr ideje? (Dr. Cséfalvay Zoltán: 
Eléggé.) Ha jól értem, többé-kevésbé egy jó óra, amit belőhetünk. (Dr. Cséfalvay Zoltán: 11-
re vissza kell érnem a parlamentbe, mert a költségvetés vitája lesz. A kollégák most még 
egyeztetnek, egymást váltjuk.) Akkor még szűkebb az ideje, köszönöm szépen.  

Tisztelettel azt szeretném kérni a bizottság minden tagjától, hogy nagyon 
fegyelmezettek és összeszedettek legyenek. Államtitkár úr, parancsoljon! 

 

Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) tájékoztatója 

 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Még 

egyszer mondom, köszönöm a meghívást, és köszönöm azt is, hogy ilyen fontos témákról 
beszélhetünk. A legelején szeretnék néhány gondolatot mondani arról, hogy hol tartunk most 
a kutatás-fejlesztés és az innováció terén, utána egy picit a 2014-es esztendőről, azután még 
inkább a 2014-től egészen 2020-ig terjedő időszakról.  

Néhány számot mondanék, amelyek viszonylag jól jelzik, hogy az elmúlt 2-3 
esztendőben jelentős elmozdulás történt a kutatás-fejlesztés és az innováció terén 
Magyarországon. A számok önmagukért beszélnek. Tavaly a kutatás-fejlesztési ráfordítás a 
GDP arányában 1,29 százalék volt. Hozzátenném, soha nem volt ennyi. A legutóbbi 
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legmagasabb szám 1991-ben volt, már aki hisz az 1991-es GDP számításokban, én az évtized 
közepén már nem nagyon hiszek a GDP-számításban, de ha valaki visszanézi az elmúlt 
évtizedet, akkor azt látja, hogy a legmagasabb érték mindig 1 százalék körüli, olyan 
0,8 százalékos volt. Egyszer volt egy magasabb érték, 2009-ben, akkor a GDP arányában 
1,17 százalék volt. Hozzátenném, a GDP 2009-ben mínusz 6,7 százalékkal csökkent. Ha 
onnan nézzük a számokat, 2010-ben 0,16, 2011-ben 1,21, 2012-ben 1,29 százalék GDP 
arányosan a K+F ráfordítás, tehát ez egy nagyon erősen növekedő tendencia. Évente mintegy 
8 százalékkal növekedett a K+F ráfordítás, ez a tavalyi esztendőben ez 363 milliárd forintot 
jelentett. Ha tudjuk tartani ezt az ütemet, ezt az évi 8 százalékos növekedést, úgy gondolom, 
akkor elérhető az is, ami a Nemzeti Reformprogramban található és célkitűzésként 
megfogalmazva, hogy az évtized végére a GDP-arányos K+F ráfordítás 1,8 százalékra 
növekedjen. Ehhez hozzátenném, hogy ezzel a számmal azért Magyarország valahol az utolsó 
egyharmadban helyezkedik el Európában, maga az uniós átlag is 1,9 százalék, tehát nálunk 
most már 1,3-ra növekedett. Ha ezt megnézzük közép-európai összehasonlításban, akkor ez 
egy viszonylag jó érték mondjuk a szlovák 0,65 százalékos K+F ráfordítással összehasonlítva, 
azért ez mégiscsak egy jelentős szám. Hozzátenném azt, hogy nem is annyira mindig a 
ráfordítás a lényeg, hanem az, hogy maga az innováció, a kutatás-fejlesztés mit jelent az adott 
gazdaságban. 2011 első felében Magyarország adta az Európai Tanács elnökségét, jómagam 
elnöke lettem a kutatás-fejlesztési szekciónak, ahol egyébként az egyik kérésünk az volt a 
Bizottság felé, hogy ne csak az input oldalt nézzük, hanem azt is nézzük, hogy egy adott 
gazdaságban milyen szerepet játszik a kutatás-fejlesztés-innováció, ha úgy tetszik, az output 
oldalon. A Bizottság szorgos munkával két év alatt el is készítette ezt a mutatót, két évet 
kellett várni, míg ez elkészült, ezt szeptember végén publikálták is. Ebben azért az látható, 
hogy Magyarország az európai átlagnál is masszívan a középmezőnyben helyezkedik el, tehát 
abban a mutatók terén, hogy például az exportban a high-tech termék aránya milyen magas, 
vagy magában a termelésben a kutatás-fejlesztés milyen jelentős, a középmezőnyben 
vagyunk, és hozzáteszem, az összes kelet-közép-európai ország a lengyelektől egészen a 
románokig mind messze a legvégén kullog, tehát ott ilyen nagyságrendekkel előrébb vagyunk.  

Még két mutatót mondanék. Az egyik szintén egy legfrissebb uniós adat, amelyik azt 
vizsgálja, hogy a szellemitulajdon-intenzív iparágak hozzájárulása a GDP-hez 
Magyarországon 45 százalék, az uniós átlag 38 százalék, tehát messze az uniós átlag fölött 
kiemelten jelentős a szellemitulajdon-intenzív hozzájárulás Magyarországon. Azt szeretném 
még mondani, hogy van egy olyan gazdaságunk, amely nagyon erősen kutatás-fejlesztés 
orientált, de a ráfordítások pedig nőnek, nőnek, nyilvánvalóan a kettő között azért van egy kis 
ellentmondás. Talán még egyet jó említeni, amelyben Európában éppenséggel elsők vagyunk: 
2012-ben a kockázati tőkebefektetés a GDP arányában Magyarországon volt a legmagasabb 
az egész Európai Uniót nézve, háromszor magasabb, mint az uniós átlag, körülbelül a fele, 
mint az Egyesült Államokbeli, de most az Egyesült Államokat és Európát összehasonlítva itt 
azért jelentős különbség van.  

A számok azt mutatják, hogy jó pályán halad a kutatás-fejlesztés-innováció 
Magyarországon. Azt, hogy ez a pálya tovább erősödjön, úgy gondolom, nagyban elősegíti a 
K+F stratégia, amit itt is közzétettünk, amit azután egy hosszú társadalmi vita során a 
kormány is elfogadott, igyekeztünk minden szereplőnek a véleményét beépíteni. Néhány 
nagyon rövid mondattal jellemezve megfogalmazza azokat a legfontosabb célokat, a K+F-
arányos ráfordítás célját, a kutatói állomány növekedését és azt a három pontot, ahol valódi 
elmozdulásra van szükség: egyrészt a tudományos kiválóságban, másrészt a kutatás és a 
vállalkozások szorosabb összekapcsolásában, harmadrészt pedig a vállalkozások innovatív 
tevékenységének az erősítésében. Úgy gondolom, magában a stratégiában talán még annyi 
fontos, hogy ellentétben a korábbi stratégiákkal, a legvégén találnak egy menetrendet, hogy 
mindehhez milyen lépéseket kell megtenni. Úgy gondolom, egy menetrend számszerűsíthető, 
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ellenőrizhető, benne van, hogy ebben az esztendőben milyen lépéseket és a következő 
esztendőben milyen lépéseket szükséges megtenni, tehát több annál, minthogy a rendszer 
legfontosabb elemeiben kíván és szeretne valóban nagyságrendi áttöréseket elérni.  

Most ami a következő esztendőt illeti, úgy gondolom, két tényező segítheti nagyban 
elő mindazt a váltást és előremozdulást, amit gondolunk. Az egyik a 2014-2020 között érkező 
források tervezése, a másik pedig azok a folyamatok, amelyek már elindultak ebben az 
esztendőben, de a következő esztendőben tovább gyorsíthatók. Ebben az esztendőben egy 
nagyon sikeres pályázati kiírás volt, versenyképességi szerződésnek neveztük, amely 
egyébként a nagyvállalati és az egyetemi közös kutatási projektek közös érdekeltsége a 
nagyvállalatok erős, masszív pénzügyi hozzájárulásával.  

Mindig elhangzik, legalábbis szokták feszegetni ezt a kérdést, hogy miért vagyok 
büszke az 1,3 százalékos GDP-arányos K+F-ráfordításra, ha ennek csak egyharmada az 
állami. Erre azt tudom mondani, ez így van jól. Mindenhol egyébként a vállalatok jól felfogott 
érdeke, hogy a többségét adják a K+F-ráfordításnak. Az államnak ezen a területen az a 
feladata, hogy olyan ösztönzőket dolgozzon ki, lehet ez adóoldali, de lehet ez egyébként 
támogatáspolitikai is, amelyek lehetővé teszik és ösztönzik a vállalkozásokat arra, hogy a 
kutatás-fejlesztésbe, az innovációba fordítsanak összegeket. Magyarán, itt az állami támogatás 
mindig csak részleges, és az a jó, hogyha a részleges állami támogatás sok témát, vagy ha úgy 
tetszik, vállalati támogatást tud megmozdítani. 

A következő esztendőben azzal számolunk, hogy az Innovációs Alapnak mintegy 
56 milliárd forintos bevétele lesz, ez a költségvetésben benne szerepel. Itt a finanszírozás 
egyik nagyon fontos jellemzője, hogy 2-3 éves programokat, pályázatokat finanszíroz, tehát 
az ez évben megjelent pályázatok, kiírások és nyertes pályázatok után vannak áthúzódó 
hatásai a következő esztendőre, sőt a rákövetkező esztendőre is. Tehát, ha figyelembe vesszük 
a kötelezettségvállalásokat, az áthúzódó programokat, akkor azzal számolhatunk, hogy új 
pályázatként, tehát 2014-ben új pályázatként mintegy 18 milliárdos pályázatot lehet kiírni, 
annak egy része persze áthúzódik majd a következő esztendőkre, de mint új meghirdetett 
pályázat, jelen pillanatban azzal tudunk számolni, hogy ez egy 18 milliárd forint összegű 
pályázati program, portfolió, és ezekben szeretnénk nyilvánvalóan továbbvinni a 
sikerpályázatokat. Van maga a versenyképességi szerződés is, ilyen az ernyőpályázat, amelyik 
rendkívül sikeres – persze, ezek mind az alapból finanszírozottak –, és hadd utaljak arra a 
pályázatra, amelyik nemrég ért véget, illetőleg egy köztes állomás, amelyik a technológiai 
inkubátorokat támogatja,  Magának a pályázatnak a keretösszege viszonylag kevés, 
2,2 milliárd 100 millió forint, viszont egy nagyon élesen jelentkező, ha úgy tetszik, piaci hibát 
próbál korrigálni. Az látható, hogy Magyarországon a Jeremie program keretében már 28 
kockázati tőketársaság jött létre, ezek gyakorlatilag elárasztják a piacot, 130 milliárd forint 
keresi a gazdáját. A kockázati tőkének pedig az a jellemzője, ez nyilvánvaló, hogy már 
termékkel, vállalattal, piaci modellel rendelkező vállalatokat tud tovább erősíteni, tőkével 
ellátni, utána persze később a nemzetközi piacra kivinni. Hiányzik viszont az előtte lévő 
finanszírozási fázis a még korábbi részen, tehát ezekre kellett megoldást találni, és hiányzik, 
érzik a kockázati tőketársaságok is, hogy hiányzik bizonyos felhajtóerő a fiatal, kezdő 
vállalkozásoknál. Magyarországon egy nagyon-nagyon ígéretes startup kultúra alakul ki és 
változik. A jövő héten, éppen 5-én mutatjuk be azt a javaslatcsomagot, amellyel 
Magyarországon a startup vállalkozások helyzete javítható és erősíthető. Ennek most a 
részleteibe nem mennék bele, 5-én válik majd nyilvánossá. Vannak itt egyébként olyanok is, 
akik ebben részt vesznek és dolgoznak, még most is dolgoznak rajta, egyébként ez 5-én lesz 
nyilvános.  

Egy olyan modellt dolgoztunk ki, úgy gondolom, hogy a kutatás-fejlesztés, 
innovációnál, ha látunk a világban jó modelleket, azokat érdemes átvenni. Maga a Jeremie 
kockázati tőkealapok is gyakorlatilag az izraeli Jozma modell átvétele, csak nem szokták 
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elmondani, de egy hasonló modell. Mi egy hasonló modellt vettünk át, szintén Izraelben 
sikeres, de Szingapúrban, Finnországban is a Vigo akcelerátor végzi, amikor részben állami, 
de javarészt magántőkés befektetéssel jönnek létre az inkubátorházak. Most felejtsük el 
mindazt, amit az inkubátorban eddig láttunk, ez nem ingatlanbiznisz, ez tehát egy rendes, 
valóban a startupokra kihegyezett és azoknak a megerősítése, ötlet, üzleti modell, piacra vitel, 
a termék piacra viteléig tartó. A 2,1-nél két szűrőt volt célszerű beépíteni. Az egyik szűrő egy 
szakmai szűrő. Az adófizetők pénzének a felhasználásánál, úgy gondolom, azt kell tudni 
garantálni az államnak, hogy a startupok, az induló vállalkozások a legjobb minőségű 
szolgáltatást kapják, ezért egy szakmai zsűri vizsgálta, és hozott döntést a beérkezett 
18 pályázatról, de sajnálatos módon pénzügyi forrás csak 4 támogatására jutott. Hozzátenném, 
jövőre is szeretnénk kiírni, már az első negyedévben ezt a pályázatot. Hozzátenném, hogy 
először Magyarországon nemzetközi zsűri hozta meg a döntését, méghozzá egy 7 tagú 
nemzetközi zsűri, úgy, hogy ebből 4 magyar, 3 pedig nemzetközi, egyik a Vigo, a másik 
pedig az izraeli akcelerátor program vezetője, a harmadik pedig Árvai Péter, a Prezi vezetője, 
és úgy gondolom ez elég nagy garancia. A döntési rendszer úgy volt felépítve egyébként, 
hogyha a három külsős valamit leszavaz, akkor azt a négy másik a kormányzat oldaláról nem 
szavazhatja meg. Hozzátenném, egyedülálló, soha ilyen nem volt, hogy Magyarországon, 
egyébként végre, a kutatás-fejlesztésben nemzetközi zsűri vegyen részt. Vannak ilyenek 
egyébként bizonyos pályázatoknál, de úgy gondolom, kevés van ennyire közel az 
innovációhoz.  

Ennek a pályázatnak az az eredménye, hogy 4 nyertes van, a 4 nyertes 240 millió 
forinthoz jut azért, hogy létrehozza az inkubátorházat, minden nyertes egyenként hozzátegyen 
még 40 millió forintot, és innentől kezdve ők választják ki piaci érdekeltség alapján azokat a 
startupokat, amelyeket inkubálnak, tehát azt gondolom, ez nem ingatlanügyről szól, plusz még 
hozzátesznek pénzt. Ez a lehető legjobb üzlet, az állam az inkubátoroknak nyújt támogatást, 
240 millió forintot, hogy az inkubátorok hozzátehessenek 400-at, plusz a támogatásból, tehát 
ahogy említettem, ebből a 2,1 milliárdból 1,8 milliárd közvetlenül a startupokhoz jut, tehát 
őket segíti ez a pályázat. Ezt azért mondtam ennyire részletesen, mert egyrészt ez a 
legfrissebb esemény, másrészt pedig azért mondtam ennyire részletesen, mert ezt a pályázatot 
mindenképpen szeretnénk folytatni, tehát 2014. első negyedévében a következőt, és egy ilyen 
piac, mint Magyarország, körülbelül 15-20 ilyen inkubátorházat tud fenntartani, ha több lesz, 
akkor azt majd kihozza a piac. Másrészt nyilvánvalóan a piaci szereplők számára is lehetőség 
van ilyeneket és hasonlókat létrehozni. Úgy gondolom, az állam a maga eszközeivel 
megpróbálja ezt a fajta piaci hiányt, amelyek még nem jöttek létre, korrigálni. 

Néhány szó a 2014-2020. időszakról. Itt már beszéltünk róla, de ezt talán most már a 
részleteiben is jobban lehet látni. Maga az alapkonstrukció szerintem mindenki számára 
ismert, a 2014-2020 között beérkező uniós források 60 százaléka közvetlenül 
gazdaságfejlesztésre fordítódik. Ha a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból beérkező 
forrásokat, plusz még a hazai forrásokat összerakjuk, akkor összesen 7300 milliárd forinttal 
számolhatunk. Ahogy említettem, ennek a 60 százaléka gazdaságfejlesztésre fordítódik. A 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon belül külön prioritástengelyként 
szerepel a tudásgazdaság és a K+F támogatása, ezenkívül pedig van a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Programban egy  pénzügyi tengely, tehát ahol a pénzügyi eszközökön 
keresztül jön a támogatás, amelynek szintén van egy külön erős K+F ága. Összességében 
azzal számolhatunk, és ha valaki ezt a tételt itt megkeresi a K+F-nél, akkor talán jobban 
eligazodunk, azzal számolunk, hogy mintegy 700 milliárd forint juthat támogatásként 2014-
2020 között a kutatás-fejlesztésre és innovációra. Azt hozzátenném, hogy ennek egy jelentős 
részét pénzügyi eszközök keretében szeretnénk eljuttatni, vagyis magyar nyelvre lefordítva a 
jelen kedvezményes hitelt, garanciát, lízinget, sokfajta eszközt tehát pénzügyi eszközzel, ami 
persze kombinálható visszatérítendő, vissza nem térítendő eszközökkel. Magyarán, a jelenlegi 
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számítás szerint ebből a 700-ból minimum 200 milliárd, de lehet, hogy ennél nagyobb összeg 
is lesz, a számítások még folynak, ebben még külön analízist is el kell végezni, és az 
visszatérítendő eszköz formájában lesz. Egyébként hozzátenném, hogy a tervezés egészében 
szeretnénk, hogyha a források minimum 10 százaléka visszatérítendő lenne. Hozzátenném azt, 
hogy ismervén a kutatás-fejlesztés hazai finanszírozásának viszontagságait, úgy gondolom, 
nagyon szerencsés, ha a beérkező 700 milliárdból tudunk olyan forráskihelyezést is tenni, ami 
folyamatosan visszatölti magát. Ebből 200 milliárdot, ha majd kialakul a rendszer, egy alapba 
tudjuk behelyezni, amely egyébként támogatást tud nyújtani, legyen szó akcelerátorokról 
vagy induló vállalkozásokról, akár kockázati tőkéről, akár a nagyobb vállalatok technológiai 
megújításáról, és ez mondjuk kedvezményes hitel vagy garancia formájában történik, akkor 
nyilvánvalóan ez visszatérül majd, ez az összeg kihelyezhetővé válik 2017-ben, 2018-ban, sőt 
2027-ben és 2028-ban is, amelyben, úgy gondolom, nagy felelősségünk az, hogyha egyszer ez 
az összeg itt van, akkor próbáljunk ebből valamilyen tartós finanszírozást is tenni a hazai K+F 
számára. Az is egy megoldás, hogy csak vissza nem térítendő eszközöket használunk fel, és 
akkor ez ebben az időszakban ott van, történik vele valami, vagy pedig egy olyan megoldást 
találunk, amelyből ennek egy része tartósan elérhetővé válik a kutatás-fejlesztés számára. Mi 
ebben gondolkodunk. Ha valaki figyelmesen nézi, legalábbis erre a táblázatra szeretném 
felhívni a figyelmet, valahol a közepén van a K+F, akkor jól látható, viszonylag egyszerű a 
logika abban, hogy mi az, amit vissza nem térítendő eszközökkel célszerű támogatni, 
nyilvánvalóan az egyetemi fejlesztéseket, az egyetemi kutatásokat vagy akár az egyetemnek a 
spin-off vállalkozásokat, a vállalat és az egyetem közös kutatás-fejlesztési projektjét. 
Nyilvánvalóan van olyan, amelyet már köztes eszközökkel célszerű támogatni, például az 
iparhoz közelálló kutatásokat, vagy ha úgy tetszik, egy e típusú kutatási együttműködést vagy 
gyakorlatorientált kutatás-fejlesztést, de akár ezeket az akcelerátorokat, ebben is látható azért 
a bevonás, és ahogy haladunk a piaci megvalósítás felé, egyre inkább célszerű a piaci 
eszközöket alkalmazni. 

Ennyit gondoltam nagyon röviden, és majd megpróbálok válaszolni. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A bizottság tagjaié a lehetőség és a szó. 
(Jelzésre:) Dézsi professzor úr, parancsoljon! Azt szeretném kérni, hogy lényegre 

törően, röviden, figyelembe véve azt, hogy az államtitkár úr ideje szűkre szabott. Köszönöm. 
 

Vélemények és kérdések 

 
DR. DÉZSI ISTVÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora: Amennyiben 

mondjuk nekem kellett volna egy ilyen beszámolót tartani, valószínűnek tartom, 
valószínűnek, hogy lényegében ezt mondtam volna el. Mindazonáltal – hogy mondjam – 
rengeteg probléma van. Először is az van, hogy régebben a Varsói Szerződésben voltunk 
benne, és a tudományt is bizonyos fokig az vezérelte, hogy fejleszteni, alacsonyan.  Csak 
néhány embernek jutott az, hogy mégiscsak külföldön – Nyugaton, vagy nem tudom, minek 
nevezzem – láthatta, micsoda óriási színvonalkülönbség van, ezt persze ki is használták és a 
többi, de ez csak egy kis százalék volt. Amikor a rendszerváltozás bekövetkezett, 
mindenkiben benne volt az, hogy most akkor egyrészt nemsokára belépünk az Európai 
Unióba – elnézést kérek, de a tudományhoz ez is hozzátartozik –, és körülbelül 2 év múlva 
elérjük Ausztria színvonalát és a többi. Tehát most már 20 éve vagyunk attól,  bizony – hogy 
mondjam – nem akarom részletezni, de mindenki tudja, mire gondolok.  

Most mi van a tudománnyal? A tudományban általában olyan kutatási feladatok 
vannak, hogy olyan újat tudjunk meg, amit mások nem tudnak, ilyen értelemben még az 
innováció szempontjából is, mert azt tudjuk végül jól eladni, amit esetleg máshonnan nem 
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tudnak a piacon megvenni. De az van, hogy a kutatásra fordított összeg már csak abból is, 
hogy mi itt a fejlett nyugati országokhoz képest – idézőjelbe teszem, hogy fejlett –, ha egy 
négyes faktor van, talán jót mondok, bizonyos tekintetben azt gondolom, hogy a kutatásban 
még alacsonyabb. Tehát egyrészt meg kellene nézni, hogy hol tartunk. Azt hiszem, valahol az 
utolsó háromban lehetünk, és itt olyan emberek vannak, akik – most tényleg nem akarok 
viccelni – mondjuk Nobel-díjasok szeretnének lenni. Megvan-e erre az alap? Nincs, még talán 
az elméletieknek igen. Én nem elméleti, hanem kísérleti vagyok, úgyhogy nem tudom, mi van  
egészen a végletekig. Nyilvánvaló, a kölcsönhatás Amerikában olyan, az egy nagy ország, ha 
valaki együttműködik – ott együttműködnek, nincs meg az, hogy most én megyek elől, vagy 
te maradsz le, mert akkor Missouriból Kaliforniába megyek –, az van, hogyha valakinek este 
eszébe jut valami, akkor reggel már beszélnek róla, hogy azt gondoltam és a többi. Igen, így 
nyilvánvalóan lehet elméletileg kutatni, de mi van a kísérleti kutatással? Óriási lemaradásban 
vagyunk! Tehát ez azt jelenti, és nem azt mondom, hogy egy-két esetben, mert ez semmi.  

Sajnos a kutatásoknál az infrastruktúrában – ezt már a múltkor is elmondtam, amikor 
hozzászóltam – egészen alacsonyan vagyunk. Tehát az van, hogy az eszközeink nincsenek 
meg ahhoz, hogy például az Európai Unióba beadott pályázatoknál mi majd biztosan a nyerők 
között leszünk, mert az oda beadott pályázatok olyan infrastruktúrára alapozottak 
Németországban, Angliában és a többi, hogy mi ettől egészen távol vagyunk. Nyilván azt 
mondják, Magyarország is EU-tag, azért adjunk nekik. Mi most azt mondjuk, hogy igen, 
legyen kiválósági politika, válasszunk ki 2-3 embert, akiknek megadunk mindent, nehogy azt 
mondják, hogy mi nem támogatjuk a kutatást. Ez így nem jó, mert pillanatnyilag itt van 
20 ezer fő, ez nem sok a számarányhoz képest, és próbálnak fennmaradni. Most ez a 20 ezer 
ember megkívánja, hogy ezt támogatni lehessen, és most az eszközökről beszélek, mert 
különösen azok kerülnek sokba. A GDP 1,29 százaléka nálunk, de ezt nem mondom, nehogy 
valaki azt mondja, hogy ez olyan alacsony szám, meg egyszerűen rossz politika meg ilyesmi, 
úgy látszik, ennyi jut. Ez jó, ennyi jut. Most 1,8 lesz, ez sem olyan túl sok, ha a GDP-t nézem. 
Ha a GDP magas lenne, akkor igen. Most tehát azt mondom, hogy erre nagyon oda kell 
figyelni, mert az ország fejlődése ettől függ. Németországban is, Angliában is, nem beszélve 
Amerikáról, azért olyan jó az életszínvonal, mert fejlett országok, egyáltalán megveszik a 
termékeiket, Japán is ilyen. Most ezek az országok nem 1,29 százalékot adtak annak idején. 
Persze Amerikában 1,29 százalék viszonylag egészen jó… 

 
ELNÖK: Professzor úr, hadd kérjem, kicsit rövidebben. 
 
DR. DÉZSI ISTVÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora: Igen, csak itt már 

20 éve vagy nem tudom, mióta foglalkozunk ezzel, állandóan beszélünk erről a dologról, de 
nem áll be nagy változás. A szándékunk megvan, hogy legyen, ezt nem vonom kétségbe, de 
például amikor egy pályázatot hirdetnek, azt mondják, nincs pénz, tessék pályázni. Jó, de a 
pályázatot úgy kell méretezni, hogy ne csak a 10 vagy a 20 százalék nyerje meg. Aki 3 vagy 
4 hónapot dolgozott azon a pályázaton, hogy egyáltalán be tudja adni, és az még egy jó 
pályázat is volt, csak kevés volt a pénz, ezért választjuk ki az első kettőt, ez viszont nem 
teremti meg az alapot a fejlődéshez. Ilyenkor persze az ismeretség jön be a pályázatok 
elbírálásába, tehát nyilvánvaló, ha jó a kapcsolat, meg nem tudom, micsoda, akkor ez megy. 
Tehát amikor pályázatot hirdetünk meg, akkor ne 10 százalékra hirdessük a pályázatot, hanem 
legalább 50 százalékra, mert most már van annyi magasabb színvonalú ember, akik ezt 
megérdemlik. Azt lehet mondani, hogy nincs rá pénz. 

A másik dolog. Tehát először is addig nem lehet pályázathirdetést csinálni, ameddig 
nem lehet tudni, egyáltalán hányan nyerhetnek abból, akik beadják. Ott van például az 
OTKA… 
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ELNÖK: Professzor úr, megkérem, hogy a bizottság többi tagja is feltehesse a 
kérdéseit az államtitkár úrnak. 

 
DR. DÉZSI ISTVÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora: Az OTKA-ban 

lefelé ment a ráfordítás, úgyhogy pillanatnyilag talán 20 százalék az, talán még annyi sem. 
(Közbeszólásra:) Az mindegy, de az is kutatás, a kutatás-fejlesztés is benne van. Az 
Akadémia egy másik rész megint, nem is hangzott itt el, hogy jövőre például az Akadémiára 
mennyi jut. Egyesek azt mondják, 10 százalékkal kevesebb, ez nem jó. Itt mindig a pénz után 
szaladunk. Elnézést kérek, de azt szeretném aláhúzni, és ezzel fejezem be, hogy bizony-
bizony, ez azért nem jó, jóindulattal, de nem jó. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, professzor úr, erre nyilván kapunk majd választ. További 

kérdés, észrevétel, felvetés van-e? (Jelzésre:) Bartos Mónika képviselő asszony, parancsoljon! 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen az 

államtitkár úr tájékoztatóját. Azt gondolom, minden egyes tized is nagy előrelépés, amellyel 
többet tudunk erre a területre szánni, látva azt a gazdasági környezetet, amelyben helyt kell 
állni, és azokat a feladatokat, amelyek az országunk előtt állnak. Azt gondolom, minden egyes 
tizednek is örülni kell, és azt gondolom, ez a növekedés mutatja a tárca és a kormányzat 
elkötelezettségét a terület iránt. 

Egy konkrét kérdésem lenne az államtitkár úr felé, mégpedig az, hogy a most lezárult 
indikátor pályázatnál 4 kapott támogatást, illetve akkreditációt, és ezek informatikai fókusszal 
bírnak. A kérdésem: jövőre, a következő évben nano, bioanyag, élettudományi fókusszal bíró 
inkubátorokat is támogatnak-e majd? Ez lenne a kérdésem, köszönöm szépen előre is a 
választ.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? (Jelzésre:) Először Felső 

Gábornak, utána Révai Andrásnak adom meg a szót. Parancsoljon!  
 
DR. FELSŐ GÁBOR (BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-

Fejlesztő Zrt.): Köszönöm szépen. Minden elismerésem szeretném kifejezni az 
elhangzottakkal kapcsolatban. Teljesen konkrétan két kérdésem lenne. Az egyik. Felmerült 
egy olyan javaslat az elmúlt hónapokban, hogy a 2014. évi költségvetésben a nagyobb 
vállalatok által befizetett innovációs járuléknak valamekkora része nem, mint korábban a 
100 százalék, hanem 50 százalékos mértékben a költségvetési intézmények részéről történő 
felhasználása, tehát kvázi lelakható legyen adótörvény-módosítás formájában? Az innovációs 
járulék, amit befizetnek, ennek az 50 százalékát azok a cégek, hogyha közvetlenül a 
költségvetési intézményeknek, egyetemeknek, állami kutatóintézeteknek vagy akadémiai 
testületeknek adnak kutatás-fejlesztési megbízást, akkor ez az innovációs járulékot csökkentő 
tételként elszámolható legyen. Ismerjük a régi innovációs járulékot, amely mérsékeltebb, ám 
de mégis direkt finanszírozást teremtene. Erre van-e esély vagy jogosultság? Ez egy kérdés. 

A másik pedig a leendő uniós projektek, tehát a 2020-ig, illetve a 2014-től kezdődő 
időszak területe. Ebben az a tapasztalatom, mindig a részletekben lesz majd a kutya elásva, 
hogy hogyan lehet azokat a teljesen jó irányú, nagyon jó szemléletű pályázati forrásokat akár 
visszatéríteni, akár vissza nem térítendően felhasználni, hogy valamilyen módon a pályázatok 
költsége-elszámolási struktúrájában próbáljuk meg a gyakorlati élet tapasztalatait minél 
jobban beépíteni, és mivel ezekben mondjuk más van, akkor az FP7-es struktúrák 
tapasztalatait, amely, azt gondolom, nagyon hasznos, nagyon előremutató szemléletet 
tartalmaz, ehhez képest rengeteg küzdelem és szenvedés van a korábban kiírt pályázatok 
költség-elszámolásával. Nem megyek bele a részletekbe, csak egy példát mondok. Amikor 
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egyébként helyesen például az elmúlt időszaki K+F pályázatok abba az irányba mentek, hogy 
minél nagyobb mértékű bér- és bérjellegű felhasználás legyen, nagyon helyes, de például a 
bérszámfejtés költségeit, akár belsőről, akár külsőről van szó, már nem lehet elszámolni, és 
ezt a példát lehetne tovább folytatni. Ha szabad javasolnom: az FP7-es elszámolási struktúra 
tapasztalatait nyilván egy az egyben átvenni, és a K+F típusú pályázatok esetében alkalmazni 
majd a részletszabályok esetében. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révai András, parancsoljon! 
 
RÉVAI ANDRÁS elnök (Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség): 

Köszönöm szépen. Folytatnám azzal a témával, amit Gábor említett. A cél az, hogy 
Magyarország számára a megnyíló nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs forrásokból 
minél nagyobb összeget tudjunk megszerezni. A potenciális pályázati körnek komoly gondot 
okoz az, hogy bizonyos nemzetközi pályázatokhoz nincs előfinanszírozási lehetőség. Az 
állami szerveknek, az állami többségű szerveknek az ilyen lehetőség rendelkezésükre áll, a 
magánszerveknek, a nonprofit szervezeteknek, amelyek nem állami többségi tulajdonúak, 
ezeknek nem. Úgy érzem, jelentős mértékben megnőne a pályázati pénzek és az ilyen 
források Magyarországra hozatala, ha ennek érdekében történnének lépések. 

A másik téma. Nagyon sokat foglalkozunk a high-tech innovációval, az innováció 
high-tech oldalával. Én a közép-magyarországi régió területén dolgozom, ahol a legfejlettebb 
területek és a hátrányos helyzetű területek egyaránt megtalálhatók. Úgy érzem, érdemes lenne 
a low-tech innováció irányában is gondolkodni, tehát azokban a térségekben, azokban a 
településekben, ahol magas a munkanélküliség, megtanítani az embereket, megkeresni azokat 
a lehetőségeket, amelyekkel helyi termékszolgáltatást lehetne kialakítani, amellyel már a 
munkanélküliségben és a helyi értékek termelésében is komoly előrelépést lehetne tenni. 

A következő. Az innovációs ügyletek többsége, azt mondom, ez ma már akár 
95 százalék is Magyarországon, hiába vannak a különböző inkubációs programok, hiába 
vannak különböző tőkebefektetési programok, mindenki kevésbé kockázatos és 
menedzsmenttel rendelkező projekteket keres. Úgy érzem, programot kellene indítani olyan 
innovációs menedzsmentet támogató projektek, módszerek kidolgozására, amelyek részben az 
embereket megtanítják arra, hogy mi az innováció, részben pedig módszereket, eszközöket 
dolgoznának ki arra, hogy ezek a felmerülő innovációs ötletek nagyobb mennyiségben 
hasznosuljanak. Ez nagyon sokat jelentene a nemzetgazdaság számára. 

Utoljára egy kicsit hadd beszéljek haza  Az Új Széchenyi-tervben egy nagyon kedvenc 
mondatom volt az a mondat, amely a hídképző szervezetek, ezen belül a regionális innovációs 
ügynökségek kiszámítható, egyben értéktartó, pályázati úton történő állami finanszírozásának 
megvalósítását javasolta, illetve írta elő. Ez nem valósult meg. Érdeklődöm, hogy a következő 
időszakban milyen lépések várhatók ennek megvalósítása érdekében.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha szabad kérnem, most már adjuk meg a válaszadás 

lehetőségét az államtitkár úrnak, mert most kaptam a jelzést, hogy éppen indulnia kell. Ne 
haragudj, János… (Dr. Pakucs János: Csak egy mondatot szeretnék.) Ha egy mondat, 
államtitkár úr ? (Dr. Cséfalvay László: Ha egy mondat, akkor megpróbálom a választ.) 

 
DR. PAKUCS JÁNOS tiszteletbeli elnök (Magyar Innovációs Szövetség): Egy 

egymondatos kérdésem van. Attraktív, bizakodó, optimista beszámolót, tájékoztatót kaptunk 
az államtitkár úrtól. A kérdés: ennek az egész rendszernek a lebonyolítását, koordinációját, 
irányítását milyen szervezeti rendszerben képzeli el a kormányzat? Lesz-e koordináció a 
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decentralizált források összehangolására? Lesz-e valamilyen irányítás? A szervezeti 
megoldásokról nem volt szó, a honlapon sem találjuk, a kérdés, hogy van-e erre terv. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkár urat megkérem, ha lehet, gyors válaszokat 

adjon. 
 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Hátulról 

visszafelé haladnék. Azt mondja, hídképző szervezetek. A kormányzatban nincs olyan, hogy 
copyright, a szó nálam van, a végrehajtás viszont nem nálam volt. Szerintem mindenki tudja, 
itt beszélünk a pályázatokról, az NFÜ írta ki a pályázatokat, mi a szakpolitikáért vagyunk 
felelősek, mi adjuk a szakpolitikai irányokat, az, hogy a végrehajtás vagy a pályázat miért 
olyan – most legutóbb hallottam egy szép kifejezést hozzám adresszálva, hogy a 
„macerafaktort” csökkentsük benne –, de azokat a pályázatokat az NFÜ írta ki az elmúlt 
időszakban, mi elég sokat harcoltunk vele, próbáltuk abba a szakpolitikai irányba vinni, ami 
nem is volt gond. Viszont úgy gondolom, hogy 2014-től óriási és jelentős fordulat az, hogy a 
különböző operatív programok irányító hatósága január 1-jétől a szakpolitikáért felelős 
tárcához kerül, az Emberi Erőforrások Minisztériuma esetében az Emberi Erőforrások 
Operatív Program esetében az Emberi Erőforrások Minisztériumához, a Gazdaságfejlesztési 
Operatív Program esetében pedig a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, és ezzel végre 
összhangba kerül a stratégia, a szakpolitika és a gyakorlati végrehajtás. Hozzáteszem, régóta 
vártunk erre, a kollégám is megerősít ebben, de úgy gondolom, onnantól kezdve lesz igazán 
ráhatásunk arra, hogy a pályázatokat hogyan lehet valóban a szakpolitika irányába alakítani. 
Eddig is próbálkoztunk, csak sokkal nehezebb, ha ez két különböző intézmény, tehát 
szerintem ez az igazi fontos változás, és most erre próbálunk felkészülni, és akkor lehet 
kezelni minden ilyen kérdést, amiről szó volt, mint a pályázatban az előleg ügyeit. 

Arra a kérdésre, hogy az innovációs járulékkal megnyitjuk-e újra ezt a lehetőséget, 
nem nagyon látom, hogy erre most lenne lehetőség, a következő évben biztos, hogy nem 
szerepel. A pályázatnál hozzátennék azért egy apró dolgot, ha már a kutatás-fejlesztésről 
beszélünk. A pályázat mindig diszkrecionális, normatív és mindig olyan, ami a pályázási és 
adóoldalról ad kedvezményt, tehát azt kell megtalálni, hogy legyenek normatív szabályaik, 
adókedvezményeik, ezen is dolgozunk. A következő évi költségvetés ugyan ezt nem 
tartalmazza, de nyilvánvaló, ha a gazdaság helyzete is javul, egyre inkább fordulunk afelé, és 
a pályázat mindig diszkrecionális, mindig bizonyos meghatározott, szűk körben, nem annyira 
a forrás és nem a pályázat rendszeréből van. Azért próbáltam mutatni ezt a táblát, ami azt 
mondja, hogy a támogatásnak, a 700 milliárdnak egy része, legalább 200  milliárd viszont, ha 
a pénzügyi eszközökön keresztül jut, az közelít a normatív finanszírozáshoz, sokkal inkább, 
mint a diszkrecionális pályázat.  

Még egy apró megjegyzés, ami szerintem fontos. A technológiai inkubátoroknál négy 
nyertes volt most, ebből három valóban IT, egy viszont biotechnológia, és szerencsésnek 
tartom, bár ezt a nemzetközi zsűri döntötte el, tehát a döntés az ő felelősségük, és ők voltak a 
legjobb négy egyébként, de ebből az egyik biotechnológia, és valószínűleg színesíteni is kell 
majd ezt a kört olyanokkal, hogy a hardverigényesebb technológia inkubátorok is 
létrejöjjenek. Persze, azért hozzátenném, hogy az említett inkubátor startupok definíció szerint 
olyan vállalkozások, amelyek számára a globális piac az, ami piac, márpedig a globális piac a 
leggyorsabban elérhető az interneten keresztül, vagy ha valaki olyan dolgot fejleszt ki, ami az 
IT területén van, azzal abban a pillanatban az egész globális piacot eléri. Egy biotechnológiai 
fejlesztés, mondjuk a vérplazmával és a molekulával szintén nagyon jó, ennyit kell csak 
előállítani, szerintem az exportban már súllyal megy a termék, viszont sokkal nagyobb érték, 
ott azért nehezebb eljutni a világpiacig. 
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A kutatás-fejlesztési infrastruktúra kétségtelenül fejlesztésre és támogatásra szorul, 
ezzel számolunk egyébként 2014-2020 között, az egyetemeken is erre mindenképpen szükség 
van. Az, amit hozzá szeretnék tenni az 1,29 százalékhoz, hogy ezt egy európai válság kellős 
közepén sikerült elérni. Azért meg kell nézni, hogy jó néhány országban, hozzáteszem, 
például Spanyolországban vagy éppenséggel Olaszországban, Portugáliáról most nem 
beszélek, a görögökről sem, ott egyébként csökkent a kutatás-fejlesztési ráfordítás GDP-
arányosan. Kevés az olyan ország, amelyik a válság idején növelni tudta, ilyen mondjuk 
Németország sokfajta ok miatt és Svédország, Nagy-Britanniában körülbelül stagnál, tehát 3-
4 ország az Európai Unión belül az, amelyik képes volt tartani. Mi mindig megkapjuk, a 
biztos asszony mindig mondta, hogy inkább fejlesszenek, nehogy bántsák a kutatás-fejlesztési 
költségvetést, ezt mondta ő, aki egyébként akkor, amikor tervezték az előirányzatot, az 
nyolcvanegynéhány milliárdról indult, azután hetvenre lett leszűkítve, tehát ő sem tudta 
megvédeni az uniós költségvetést. Szerintem ilyen szempontból azért célszerű ezt látni, hogy 
1,29, valóban annyi, valóban lehetne jóval több, ezt szeretnénk, de egy válságos időszakban 
szerintem azért becsüljük meg ezt az értéket. Szerintem  mindannyian azon dolgoztunk, hogy 
a következő években valóban tovább tudjunk haladni a kutatás-fejlesztés és az innováció 
területén.  

Nagyon elnézést kérek, de most el kell szaladnom, de tanult kollégám itt marad, és ha 
maradt valami kérdés… (Dr. Pakucs János: Az irányítás!) Az irányítással kapcsolatban 
látható az eljárásrendekben, hogy 2014-2020 között néhány sarokpont el van döntve, ilyen 
például január 1-jétől az irányító hatóság. Nincsenek még pontosan eldöntve például a 
közreműködő szervezetek. Szerintem egyébként a kormány, mert muszáj, a beadáshoz 
szükséges, erről is hamarosan döntést hoz, és akkor már a regionális irányítási rendszerről is 
többet tudunk. Tehát ott még nincs meg a végleges, kiérlelt döntés. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az államtitkár úrnak, és elengedjük a költségvetés 

tárgyalására, egyúttal üdvözöljük Klinghammer István államtitkár urat, akit arra kértünk, hogy 
elsősorban az egyetemi világnak a kutatás-fejlesztés, innováció terén a jövőre vonatkozóan 
ebből az uniós keretprogramban betöltendő szerepéről mondjon egy pár szót, annál is inkább, 
mert ez a magyar K+F egy jelentős szegmense, az egyetemi világhoz, annak számtalan 
elágazásához erőteljesen kötődik.  

Államtitkár úr, tisztelettel köszöntöm, és tessék parancsolni! 
 

Dr. Klinghammer István államtitkár (Emberi Er őforrások Minisztériuma) 
tájékoztatója 

 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, és elnézést kérek, a hivatali elfoglaltságból jöttem, tehát ma úgy 
összesűrűsödtek a programok, hogy ne vegyék tiszteletlenségnek, amiért nem az elejétől 
voltam itt. Köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek. 

Ha megengedik, egy kicsit távolabbi körtől kezdeném, a befogadás feltételei az 
egyetemi világban milyenek. Ezt azért mondom, mert a felsőoktatásban a minőség irányába, 
ez nagy szónak tűnik, de komolyan kell gondolni az előrelépést, legalábbis remélem, hogy a 
következő években  megtörténik az elmozdulás. A történelmi váltóállítás az idén folyik. Ezt 
azért mondom, mert a magyar felsőoktatás az elmúlt 10-15 évben a mennyiségi szempontok 
alapján a hallgatói létszám növelésében volt érdekelt, a hallgatói létszám növelése pedig 
óhatatlanul együtt járt azzal – itt magunk között vagyunk, kimondható –, hogy az oktatás 
színvonala némileg csökkent, egyszerűen azért, mert a világhoz még száz világ elve szerint, 
ami már Kínában sem vált be igazán, nagyon sok egyetem és főiskola olyan szakokat indított, 
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amelyek népszerűnek tűntek, de zsákutcába vezette az ifjakat, és ez is egy nagyon nagy 
probléma. De a még nagyobb probléma az, vagy legalább ekkora probléma az, hogy 
természetesen ezzel pedig a meglévő kutatószakok, a kutatást, az innovációt segítő szakok 
súlya, szerepe pedig óhatatlanul lecsökkent. Ezen változtatni kell. 

Hogyan lehet ezen változtatni? Az első változtatás az, hogy a magyar felsőoktatásban 
a kompetenciaszint alapján rendszert kell felállítani, hogy melyik felsőoktatási intézménynek, 
mi a küldetése, és ez a rendszer úgy néz ki, ez most nem minősítési rendszer, nem minőségi 
rendszer, előrebocsátom, mindenkinek a saját szintjén a legmagasabb minőséget kell 
szolgáltatnia, oktatást kell nyújtania, tehát ezért mondom. Az első a nemzeti 
tudományegyetem kategóriája, ez furcsa, ez egy mennyiségi mutató, ez azt jelenti, hogy az a 
három egyetem tartozik ide, amelyeknek nagyon sok karuk van nagyon sok 
tudományterületen, a doktori képzést, a mesterképzést, az alapképzést is gondozzák. Ez 
Debrecen, Szeged és az ELTE. A következő kategória az egyetemek. Én balga módra a 
szakegyetem kifejezést használtam, ne tudják meg, milyen bajt hoztam a fejemre, mindenki 
fellázadt ellene, ezért az egyetem maradt, mert azt gondoltam, ez ellen már nem tiltakoznak. 
Kiváló egyetemek vannak, a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a 
Corvinus, nem kell sorolnom, ezek is ugyanezt tartják fenn, tehát a doktoriskolát, a 
mesterképzést, az alapképzést. A főiskolák a következő kategória. Itt a főiskoláknál arra kell 
törekednünk, hogy míg az első két kategória, ha megengedik Eötvös Lorándtól idézek, az 
„ismeretlenben való tájékozódásra” készítik fel a fiatal szakembereket, tehát a tudomány 
művelésére, a főiskolák pedig az adott színvonalon a világ legjobb szintű tudásának az 
átadására és közvetlen hasznosítására készítik fel az ifjakat. Tehát ez a kompetenciájuk, ez a 
küldetésük, és ebből következik, hogy elsőrendű szerepük a baccalerátus, most azt mondják, 
bachelor képzésben, az alapképzésben kell nekik serénykedni. Természetesen, ahol van 
mesterképzés, ott nem kell megszüntetni, visszalépés sehol nem kell, ezt nekik meg kell 
tartaniuk, de a kompetenciájuk, a küldetésük elsősorban ez. Lenne egy negyedik kategória, az 
úgynevezett közösségi főiskola, mely egy új kategória. Ez azt jelenti, hogy azok a magukra 
maradt főiskolák, de nem annyira a főiskolák, hanem a különböző egyetemek és főiskolák 
kihelyezett karai, a különböző oktatóhelyei, amelyek meglehetősen magukra maradtak 
hallgatók nélkül, ezeket nem kell megszüntetni, mert ezeknek azért van küldetésük azon a 
területen, ahol működnek, hanem ezek az úgynevezett felsőoktatási szakképzés területén 20-
30 kilométeres sugarú körben tudnak olyan szakembereket képezni az ott, azon a területen 
szükséges felhasználható szakembereket, akiket az ott élő befektetők, üzletemberek, 
vállalkozások hasznosítani tudnak, ezeknek a képzésére kell átállni, és természetesen, ha 
tudnak alapképzést, tehát főiskolai szintű képzést tartani, azt megtarthatják, tehát elvenni 
senkitől nem kell. Ez a szerkezet. Ehhez kell a finanszírozási rendszerünket valamilyen 
módon rögzíteni, ez pedig úgy néz ki, biztos tudják, tavaly ősszel és télen voltak a hallgatói 
megmozdulások, az egyetemi rektorok is dohogtak, tehát egy csomó problémát meg kellett 
oldani a minőség irányában, és ezt úgy lehetett megoldani, hogy a hallgatók hozzájutottak az 
úgynevezett állami ösztöndíjhoz. Az állami ösztöndíj nemcsak azt jelenti, de elsősorban azt, 
hogy a tanulmányaik finanszírozását az állam vállalja, mégpedig az előirányzat az, hogy a 
hallgató választhat, hogy hol kíván tanulni. Most az egyetemi ember szólal meg belőlem: soha 
nem tartottam szerencsésnek azt az elosztást, talán emlékeznek, hogy minden főiskola, 
egyetem kapjon minden szakra hallgatót, tehát, hogy ne maradjon üresen senki. Ez azt 
jelentette, hogy nagyon sok hallgatóval egy kicsit kitoltak, hiszen nem biztos, hogy olyan 
színvonalú helyre kaptak felvételt, vagy oda küldték őket, ami nekik megfelelő bizonyítványt, 
tudást tudott adni, vagy azt megalapozta arra a 30-40 évre, amíg ők aktívak, ezért a 
hallgatóknál van a lehetőség, ők választják, hogy milyen szakon és hol kívánnak tanulni. 
Természetesen pont a kutatás-fejlesztés, a tudomány művelése miatt az államnak megvan az a 
joga sőt kötelezettsége, hogy ő határozza meg, az állami ösztöndíjakat milyen szakokra – nem 
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egyetemet mondok – kívánja preferálni, tehát hol preferálja, és melyek azok a szakok, 
amelyeket nem kíván preferálni. Ez nem azt jelenti, hogy megszűnik a szak, hanem 
önköltséges módon lehet tanulni azt a szakot, de a lehetőségek azért végesek. Idén 58 ezer 
hallgató kapott lehetőséget arra, hogy állami ösztöndíjjal tanuljon, ez egy meglehetősen nagy 
szám, és még 20 ezren, tehát összesen 78 ezren kezdték meg a tanulmányaikat 
Magyarországon az állami felsőoktatásban, az állami, egyházi és magán felsőoktatásban, de 
ez zömében az állami. Ha kérdezik, az újságokban sokszor felmerül, körülbelül 500-ra tehető 
azoknak a hallgatóknak a száma, akik külföldi tanulmányokat kezdtek, és körül belül 4200 
azoknak a hallgatóknak a száma, akik magyar ösztöndíjjal a Campus Hungary-vel, az 
Erasmus-szal és egyéb ösztöndíjakkal külföldön tanulnak, részképzésben vesznek részt.  

De rátérek arra, ami önöknek érdekesebb, a finanszírozásra, hogy hogyan megy az a 
minőség irányába. Úgy, hogy a hallgatók – ezt elmondtam – kapják az állami ösztöndíjat, a 
lehetőséget, ők választhatnak. Az állami finanszírozás, az állami összeg, a büdzsé 
70 százalékát a hallgató viszi magával, tehát ez a képzési normatíva, és a képzési 
normatívához hozzátesszük, a világon szinte mindenütt így csinálták, csak nálunk volt egy 
szerintem nem túl szerencsés gyakorlat – ezt megint az egyetemi ember mondja –, az 
úgynevezett fenntartási normatíva, amellyel tehát az egyetemi infrastruktúrát kell 
finanszírozni, az épületeket fűteni, világítani és a többi. Ez a kettő kiadja a büdzsé 
70 százalékát, és azért lesz együtt kezelve, mert a képzésre jelentkezett hallgatót valahol 
képezni kell, tehát ez a költség is itt jelentkezik. Ez a képzési költség 70 százaléka.  

Tudják, emlékeznek rá, ez is nagy port vert fel, a röghöz kötés fogalma engem 
rettenetesen felbosszantott. Elárulom, a Hallgatói Önkormányzatot nem zavarta 
különösebben, ez nem volt probléma, mert azért ez azt jelentette, hogy a közös hazához való 
hűség nemcsak megkötőerő, hanem felhajtóerő is, és ezt a fiatalok belátták. Ez mindig azt 
hozta fel, hogy annak a hallgatónak, aki 20 év alatt nem dolgozik annyit Magyarországon, 
mint amennyi ideig állami ösztöndíjat vett fel, vissza kell fizetnie a felvett ösztöndíjat. Amit 
vissza kell fizetnie, az kettő, ez a képzési és a fenntartási, tehát kvázi ez a 70 százalék, mert ez 
biztosítja neki, hogy fűtött, világított tanteremben, ahol horribile dictu toalett is van, tanulhat, 
és a tanári kar is rendelkezésre áll. A szabadabb és ez, ami a kutatás, az a 30 százalék, ami 
maradt, a 30 százalék tehát a tudomány, a kutatás-fejlesztés, a tudomány művelési feltételére 
fenntartott normatíva. De ne legyen félreértés, ez nem a kutatásra, a témákra való ráfordítást 
jelenti, hanem fenntartani a feltételeket, a helyet, hogy legyen hol kutatni. Ez zömmel, amit az 
előzőekben elmondtam, a nemzeti tudományegyetemet, az egyetemeket érinti, de 
természetesen a főiskolákat is, ahol ezeknek a feltételeknek meg tudnak felelni.  

Milyen feltételeknek? Úgy, hogy ezt, az egész büdzsé 30 százalékát úgy osztjuk fel, 
hogy ezt az egészet 100-nak vesszük, és ennek a 40 százalékát, a 40 egységét az ott lévő 
oktatói kar dekoráltsága – hadd mondjam szebben –, a tudományos dekoráltsága, minősítése 
alapján, hiszen az valamilyen garanciát jelent a jobb színvonalú képzésre, 40 százalékot a 
doktori iskolák működése alapján. Én a felsőoktatásból jövök, elárulom, itt mindig minden 
trükköt kipróbáltunk azon a soron, ezért az a döntés volt, hogy a doktoriskolákat figyelembe 
vesszük, de sok helyen azt csinálták, hogy a doktoriskolát és az alatta lévő programokat úgy 
kezelték, hogy van olyan egyetem, ahol a doktori programot hívják doktoriskolának. Mindig 
azon gondolkodtam, hogy az ördögbe, kire alakítják ki, hiszen a tudományágak szerint 
8 doktoriskola van, ezeknek meg 21, azért, mert a programok kivételével az egyetemi 
törzstagok alapján történik meg a finanszírozás, ez a másik 40 százalék, hiszen ez is garancia 
arra, hogy a tudományt valójában művelik, és 20 százalék, hogy hogyan realizálódik a 
képzésben a tudomány, 20 százalék pedig az OTDK, az Országos Tudományos Diákkör 
eredményei, tehát akik kaptak, díjazottak, és a Pro Scientia, a legkiválóbbak kitüntetése 
arányában, de még egyszer mondom, ez csak a tudományos potenciál feltételeit biztosítja, 
mert a kutatásokat pályázatokból kell elérniük az egyetemeknek.  
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Idén is, emlékeznek rá, mint hurcoltak meg engem keresztben, hosszában, hogy 
mennyibe kerül tulajdonképpen a felsőoktatás, mennyit költ az állam a felsőoktatásra, meg 
mennyit költ jövőre. Ha megengedik erről is mondok számokat, csak a tisztázás miatt. 
123 milliárd forint lett elosztva idén, még nem ilyen elvek alapján, amit elmondtam, a 
felsőoktatási intézmények között. Még ki lett osztva nagyon sok pénz arra, hogy a 2010 előtt 
kötött tudományos kutatási pályázatok önrészét tudják finanszírozni, erre majdnem 4 milliárd 
forint ment el. Van egy úgynevezett, az idén úgy hirdették meg, és jövőre is megvan ez a név, 
hogy Felsőoktatási Struktúraváltási Program. Érhették kritikák az elnevezést, én megértem a 
tartalmát, és azzal egyetértek, az elnevezéssel azért nem, mert elárulom, ez egy mentőövet 
jelent azoknak, aki nehéz helyzetbe kerültek, mindegy, hogy mi miatt, általában sokan rosszul 
mérték fel a küldetésüket, a kompetenciákat, a hallgatók számát és a többi, de ez egy 
mentőöv. A probléma csak az, hogy mentőövet csak olyannak lehet dobni és addig, aki ki tud 
úszni a partra, van hová menni, de nagyon sok olyan intézményünk van, amelyik hiába kap 
mentőövet, nem tud hová kiúszni, ezeket kell átállítani más közösségi főiskolára és a többi. 
Egyszer volt 2 milliárd forint, azután 3 milliárd, röviden azt mondom, hogy 17 milliárd forint 
ment erre, tehát ezt mind hozzá kellett adni. Azután mondtam a Campus Hungary programot, 
amit a hallgatók használnak fel, az is több milliárd forint, most nem jut eszembe, de 2-
3 milliárd forint körüli összeg, és ne felejtsük el az úgynevezett PPP programokat, 
emlékeznek a 2000-es éveknek erre a nem túl nagy sikertörténetére, amikor tengersokat, 
körülbelül a felét, 47 százalékát fizeti az állam, és az állam becsülettel fizeti a részét. Tehát 
ezt is erre kell írni. Az más, hogy az intézmények nagy része a saját részüket, amibe belement, 
nem tudja fizetni, mert az eget kékre festő programokba, becslésem szerint a 40-50 
százalékban olyan programokba vágtak bele, és most kiderült, hogy csináltak legkülönbözőbb 
kutatási centrumokat és egyéb dolgokat, de üresen állnak, ezeket meglepő módon általában a 
főiskolák csinálták, és érdekes módon ezzel vannak a főiskoláknak a legnagyobb gondjaik, 
ezért mondtam azt, hogy akkor a kancsalul festett egekbe néztek a kollégák, de most az utókor 
fizeti az árát, felét az állam, felét ők. 

A következő évre, tehát 2014-re körülbelül egy 17 százalékos növekedést számoltunk, 
ennyit is terveztünk, amit már úgy osztunk el, ahogy az előbb elmondtam, tudják, ezen a 70-
30 százalékos módon. De, hogy tegyek még hozzá valamit, azt mondtam, idén 123 milliárd 
lett szétosztva, de 490 milliárd forintból gazdálkodott a magyar felsőoktatás, tudniillik a 
különbözet, a pénz, elfogadom, hogy ez nem egyenletes,  nehogy úgy gondolják, hogy ezt rá 
lehet osztani az intézményhálózatra, hanem ahol pályázat volt, innováció volt, tehát a 
kutatásra, a fejlesztésre, tudományos munkára elnyerték, azok hozták össze a 490 milliárdot, 
csak a rektor urak mindig olyan szerények voltak, amiért egy kicsit dohogtam, hogy azért a 
túlzott szerénység nem olyan elegáns. Én a magyar egyetemeknél a honlapra mindenhol 
kiírnám, hogy mennyi az, amit a tudományos potenciálra a kollégáik felkészültségével az 
egyetem meg tud keresni, mert annál jobb reklám nincs, őket kell megbízni, oda kell menni a 
témákkal. Ha megnézik, az összes nyugati egyetem, az amerikai egyetemek honlapja ezzel 
kezdődik mindig, mennyi az a pénz, amit meg tudnak szerezni a tudomány művelésére, de 
nálunk eddig mindig szemérmesség volt, csak az állami pénz merült mindig fel, hogy abból 
hogyan állnak, ez tehát változik. Remélem, hogy ez jövőre is megvan, mert  a lehetőség 
megvan. Ebben a felsőoktatási törvénymódosításban figyelembe kellett azt is venni, hogy a 
gond szerintem, és ha megengedik, hadd mondjam: nem az a fő probléma, hogy a hallgató 
külföldre megy tanulni. Még egyszer mondom, 4200 hallgatót a magyar állam küld külföldre 
tanulni. Peregrináció mindig volt Magyarországon, gondoljunk a céhlegényekre és egyéb 
dolgokra, tehát ez egy nagyon jó dolog, nehogy félreértés legyen. Mondják, hogy van 
veszteség, aki kint marad. Persze, hogy van, ez régen is volt, de gondoljanak Apáczai Csere 
Jánosra, aki a nejét hozta ide, Aletta van den Maetot, tehát van még egy ilyen lehetőség is, ez 
nem jelent okvetlenül veszteséget. Ide is jönnek. Tudjanak arról, hogy jelenleg 
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Magyarországon több mint 10 ezer, 14 ezer külföldi hallgató tanul, jelesül 3-4 ezer külföldi az 
orvosi egyetemeken tanul, de a műszaki egyetemektől kezdve, ha leosztjuk, és a magyar állam 
meghirdetett ösztöndíjat a külföldi hallgatóknak, jelenleg 3200 külföldi ösztöndíjas van, és 
meglepő módon a külföldi országok, Brazília például eddig 400 hallgatót küldött a saját 
költségükön a magyar felsőoktatásba tanulni, és jövőre további 1800-at jelentett. Ezek nem 
nagyon jelennek meg, de ezek valós adatok.  

Bevallom, egész életemet a felsőoktatásban töltöttem, pontosan tudom, hogy nekünk 
minden méretben, színben és fazonban van hallgatónk és kollégánk is, akik különböző módon 
tűrik a gyűrődéseket, problémákat, de a magyar felsőoktatásban vannak pillérként, szigetként 
meglévő egyetemek, főiskolák. Amikor hajlott korom ellenére vállaltam a felsőoktatási 
államtitkárságot, akkor az volt a kérésem, abba az útba ne lépjünk bele, hogy nagyon sokszor 
szívesen hangsúlyoznák, hogy az egész magyar felsőoktatás színvonalát meg kell emelni. Az 
egész színvonalát nem lehet megemelni. Azokat kell támogatni, akik innovatívak, okosak, van 
kapcsolatuk, a többit pedig nem kell magukra hagyni, hiszen a helyükön, ahogy mondtam, 
azért fontos szerepet töltenek be, de abba a hibába, abba az elosztásba nem szabad beleesni, 
ezért változtattuk ezt a 70-30-at ilyen elvek alapján meg. Tudjuk, sokszor fognak találkozni 
vele a sajtóban, hogy ez az elitképzést segíti, amit én büszkén vallok, tudniillik ez nem 
születési elit, és nagyon boldog vagyok, ha Magyarországon van valamilyen szellemi, 
művészeti és sportbeli elit, mert ez tart minket a nemzetközi versenyben, ezt támogatni kell. 
Az is tény, segíts magadon, az Isten is megsegít, minden felsőoktatási intézménynek meg kell 
találnia a profilját, a küldetését, a megfelelő oktatói karát, hogy vonzó legyen a hallgatóknak. 
Az elosztási rendszert meg kell szüntetni, én Pázmány-hívő vagyok, vissza kell térni azokhoz 
az elvekhez. Pázmány alapította az egyetemet, el kell olvasni az alapítólevelet, és a 19. század 
nem egy öregúr múltba révedése, hanem érdemes megnézni azt is, hogyan alakult ki 
Magyarországon a duális felsőoktatás, mi volt az egyetem, de mik voltak a főiskolák, az 
akadémiák az agrártudományok területén, mi volt a küldetésük. Ha ezt az elvet a 
21. században leporoljuk és átvesszük, akkor ez egy életbe léptető dolog. Megtölteni 
megtöltjük, mert azt is hozzá kell tenni, hiszen az előbb csak a hallgatók darabszámát 
mondtam, tudni kell, hogy az én megítélésem és tapasztalataim szerint a hallgatók körülbelül 
20 százaléka kiváló hallgató. Az elmúlt hetekben módom volt, illetve kértem, legyen 
áttekintésem. Meglepő módon, bár a felsőoktatásért vagyok felelős, de középiskolákat 
látogattam. Voltam Mosonmagyaróvárott, voltam Nyíregyházán középiskolában, és egész 
más a tapasztalat. Azt kell mondanom, itt is minden színben, fazonban és méretben van 
középiskola, csak mindig az tűnik fel, ami rossz, ami problémás, ami valahogy kilóg a sorból, 
de lefelé. Aki kilóg a sorból felfelé, az nem tűnik fel. 

Mik a problémák? Állandóan olvasom az újságban, hogy a diplomájuk 20-
30 százalékához nem jutnak hozzá a hallgatók, mert nincs nyelvvizsgájuk, ami egész 
egyszerűen tény. De meg kell nézni azt, hogy milyen szakokon végeztek. Elárulom önöknek, 
hogy az egyetemi komolyabb szakokon – bocsánat, ez most nem lenézés –, hadd fogalmazzak 
úgy, hogy a hangyaszakokon ilyen probléma nincsen, ott a nyelvvizsgát teljesítik. A 
tücsökszakokon van a probléma, hogy nem tudják teljesíteni, holott tudták a bemenetnél, hogy 
ez egy feltétel. Mondok egy nyíregyházi példát, érdemes megmondani a nevüket, Kölcsey 
Ferenc Gimnázium: tavaly 139-en érettségiztek, a 139-ből a hallgatók 86 százaléka tett 
nyelvvizsgát, és a 139 hallgatóból 35 két nyelvvizsgát tett le, 1 hallgató pedig 3 nyelvvizsgát 
tett le. A Bolyai Gimnáziumban Mosonmagyaróváron szintén ugyanilyen arányok vannak. 
Tehát az a nagyon nagy probléma, hogy csak a rosszat olvassuk, csak a rosszat tapasztaljuk. 
Erős ez az ország, a fiatalságra is lehet építeni, a Hallgatói Önkormányzatra is, higgyék el, 
csak ők mások. Furcsa is lenne, ha egy 70 éves ember benyomását keltené egy 25-30 éves 
ember, de van tudományos és kutatási potenciál. Kérem, egyszer nézzék meg, hozzá lehet 
jutni, hogy az egyetemi és a középiskolai fiatalság a tudományos versenyeken, a tanulmányi 
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versenyeken milyen díjakat nyer el, a hazai középiskolások a matematika, fizika és egyéb 
versenyeken milyen színvonalon dolgoztak, erről Csermely Péter tud mondani, aki az 
Akadémián gondozza a fiatalok tehetséggondozását. Az egyetemi fiatalokat pedig nézzék 
meg, Brüsszelben a jogászok beszédversenyeket nyernek idegen nyelven vagy helyezettek, a 
fizika versenyeken, a matematika versenyeken, a vegyész versenyeken elől vannak, tehát 
nincs akkora baj. A baj az, ha nem jól tudjuk elosztani a pénzünket, ami – ezt elfogadom – 
nem túl sok, de megsokszorozhatjuk, ha jobban osztjuk el. Az, amiről Cséfalvay Zoltán 
kedves barátom, kollégám beszélt, ha itt tudunk lépni, és elnézést, azért csak erről beszéltem, 
mert ez a befogadó rész, az akadémiai kutatásokhoz is ez adja a jövőt, az itt képzett hallgatók, 
akik majd az akadémiai intézetekben és egyéb helyeken tevékenykedni tudnak. 

Még egy megjegyzést, ha megtehetek. Mit jelent ez az oktatási átállás? Azt jelenti, 
hogy még egy új képzési forma jön be a főiskolai képzésbe, tudják, amit mondtam, hogy a 
főiskolai szint így duális képzés lehet, amellyel, úgy tűnik, versenyben kell maradnunk. Ez 
Németországban bevált. Ez tulajdonképpen egy főiskolai képzés, ami azt jelenti, hogy a 
3 vagy 4 éves tanulmányok legalább 30 százalékát a tervezetünk szerint, amit most nyújtunk 
be a kormányzatnak, gyakorlati időben kell eltölteni különböző cégeknél, vállalatoknál, akik 
befogadják őket. A főiskola akkreditációját, tehát azt, hogy megfelelő színvonalon oktat, a 
Magyar Akkreditációs Bizottság biztosítja, azt pedig, hogy a gyakorlóhely megfelelő 
színvonalú, el tudja látni, az illető kamaráknak, a Magyar Mérnöki Kamarától kezdve a 
Bankszövetségig és lehetne még sorolni, garantálni kell, és ez a forma is beindult. Ez jelenleg 
Kecskeméten a Mercedes hátterében és Győrben az Audinál – bár ott más a véleményem, de 
erről most nem beszélek – indult meg, de ez a szolgáltatásokban is meg fog indulni előbb-
utóbb.  

Kedves László, erre gondoltam, erre készültem, hogy erről adjak egy áttekintést. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm az államtitkár úrnak. A bizottság részéről van-e 

kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Spaller képviselő úr, parancsoljon! 

 

Vélemények és kérdések 

  
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen ezt a kimerítő tájékoztatást. 

Szerintem itt az Innovációs bizottságnál mindig sokat foglalkozunk alapvetően a cégekkel, 
illetve azzal, hogy hogyan lesz egy jónak tűnő ötletből esetleg termék, esetleg export és 
ilyesmi. Az is mindig egy nagyon jó kérdés, hogy ebben az egyetemek, főiskolák milyen 
szerepet tudnak játszani, a bizottság ezzel is nagyon sokat foglalkozott. Akárhányan jöttek ide 
a bizottsági ülésre, vagy akárhány emberrel beszélünk úgy egyébként, mind azt mondják, 
hogy itt azért ez az együttműködés még nem teljesen pormentes, egy-egy porszem belekerül 
ebbe a rendszerbe. Ez mindinkább azért van, mert ha egy cég meg akar bízni egy egyetemi 
embert, hogy segítsen egy termék kifejlesztésében vagy bármiben, akkor ezt ma még nem 
nagyon tudják az egyetemek pénzügyileg kezelni, hiszen mondjuk egy adott egyetemi 
professzornak nem feltétlenül van cége, egy évben érkezne két-három ilyen felkérés, ezért 
nem is érdemes céget alapítani, ha viszont magát az egyetemet vagy a főiskolát bízza meg az, 
aki ezt a szolgáltatást szeretné megkapni, akkor túl kevés marad ott az embereknél, tehát 
valahogy úgy érzem, ezt ma még nem nagyon tudják kezelni. 

A másik ehhez hasonló probléma, mégpedig az, ha van valamifajta egyetemi 
infrastruktúra, ami egyébként ott áll, tehát kapacitás mondjuk éppen lenne arra, hogy akár egy 
céget is oda lehessen engedni vagy egy professzoron keresztül valami külső szervezetet, akkor 
is ennek a bére, hogy tulajdonképpen mennyibe kerül, szerintem ma ez is egy kicsit döcög, ha 
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mondhatom ezt így, pedig azt gondolom, a cégeknek ez nagyon-nagyon fontos lenne, a 
professzorok megbecsültsége, fizetés-kiegészítése miatt nagyon-nagyon fontos lenne, a 
diákok miatt is fontos lenne, hiszen egy-egy ilyen élő gyakorlati problémát végső soron 
bevisznek az órára is, és a diákok nemcsak az elméleti dolgokról gondolkodnak, hanem a 
nagyon is gyakorlati problémákról.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt szeretném javasolni nagy tisztelettel, hogy gyűjtsük 

össze a kérdéseket, hátha a lehetséges válaszokban elhangzik olyan dolog is, ami további 
kérdéseket feleslegessé tesz.  

További észrevétel van-e? (Jelzésre:) Bocsánat, professzor úr. Tisztelettel egy dolgot 
szeretnék megjegyezni. Az a téma, amiről most itt szó van, a jövő héten logikailag 
folytatódik. Már most szeretném jelezni, a hivatalos tájékoztató is hamarosan kimegy, a jövő 
héten kedden 12 órakor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen lesz a 
bizottság kihelyezett ülése. A téma kifejezetten az, hogy az egyetemek kutatási-fejlesztési 
tevékenysége most, illetve a jövőben hogyan tud kapcsolódni az ipari innovációhoz. Ennek 
megfelelően a győri egyetemet hívtuk, kifejezetten a műszaki oldalról, nyilván a házigazda 
egyetemnek is meglesz a maga összes ezzel kapcsolatos észrevétele, illetve a debreceni 
egyetem részéről pedig döntően a gyógyszer- és élelmiszeripari kapcsolódások lesznek, 
úgyhogy az illetékes egyetemek vezetőit kértük meg ez ügyben. Ezt csak azért jelzem most, 
mert a most felvetett témák ilyen értelemben egymásra épülnek.  

Dézsi professzor úr, tessék parancsolni! 
 
DR. DÉZSI ISTVÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora: Elnézést kérek, 

amiért itt használom az időt, és nem tudom, milyen eredménnyel. A következő dolog van. 
Megint visszamegyek arra az esetre, ami még a rendszerváltozás előtt volt. Lényegében az 
egyetemek akkor főleg csak oktattak, volt valamilyen kutatás is, de elsősorban a 
kutatóintézetekben folyt a kutatás. Most ez jelenti azt, hogy hogyan indultak meg utána. 
Nyilvánvaló, az egyetemek kutatási feltételei sokkal rosszabbak voltak, nem akarom azt 
mondani, hogy a kutatóintézeteknek jó volt, de ez egy alapvető probléma volt. Annak idején 
még részt vettem a felsőoktatási törvény megfogalmazásában, és az volt, hogy most már 
fejleszteni kell az országot, minél többen végezzenek egyetemet, hogy így magas színvonalon 
tudjuk az országot tartani. Ez sem volt egyértelmű dolog, mert az lett belőle – idézőjelbe 
teszem –, hogy alapjában véve túl sokan mentek egyetemre, és túl sok egyetemet alapítottak, 
új rektorokkal, természetesen a rektorok száma ezzel növekedett. Ezért azt látom, hogy az 
egyetemeknek is komoly problémáik vannak, ez világos dolog. Hogyan lehet ezt a helyzetet 
most ténylegesen jó irányba indukálni? Azt hiszem, mindenképpen az kellene, hogy a 
kutatóintézetek és az egyetemek együttműködése javuljon, jó legyen. Mondjuk a mi 
részünkről az látszik, hogy az egyetem meg akarja őrizni azt, hogy magyar egyetem vagyok, 
én határozom meg az első doktori címet és a többi, tehát itt is van probléma.  

A másodikban nem vagyok egészen tájékozott, hogy amikor nemzetközi rangsort 
tesznek az egyetemek között, akkor természetesen az MIT lett az első. Nálunk az 
egyetemekből csak a szegedi egyetem jutott be négyszáz-valahányadikként a sorba, a többiek 
500-600 körül vannak. Ezt lehet pozitívan is értékelni, de alapjában véve azért azt 
mondhatnám… Utánanéztem, hogy az MIT-ben mit oktatnak, hogyan, milyen előadásokat 
tartanak alapjában véve fizikából. Most az itt a kérdés ténylegesen, mi okozza, hogy az 
egyetemi besorolásnál idekerültünk. Van-e erre válasz? Készült-e ilyen válasz? 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Felső 
Gáboré a szó. 

 
DR. FELSŐ GÁBOR (BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-

Fejlesztő Zrt.): Köszönöm szépen. Nagyon örültem, hogy az államtitkár úr az egyetemek 
bizonyos saját bevételi forrásait ilyen pozitívan említette. Az a kérdésem, hogy ezt az 
elkövetkező év költségvetési szemléletében sikerül-e olyan értelemben érvényesíteni, hogy 
sokszor látom azt, míg az egyik oldal természetesen törekszik arra, hogy minél több ilyen 
bevételt tudjon szerezni ipari megbízásból, egyéb forrásokból, a másik oldalon pedig látható 
az is, hogy máskülönben ezeket próbálják mindenféle módon titkolni, mert attól félnek, hogy 
jön az állam, és az állam azt mondja, ha neked ilyen sok saját bevételed van, akkor azt majd 
elvonom, vagy csökkentem a költségvetési támogatást. Ez van, amikor valós, van, amikor 
csak tényleges félelem. Most azt gondolom, valóban rengeteg lehetőség van, igenis van ebben 
az irányban még bőven mozgástér az egyetemek számára ilyen saját bevételek beszerzésére.  

Van-e valamilyen olyan elképzelés, ötlet, ami a gyakorlatban megvalósítható rájuk 
abból a szempontból, hogy ezt a tipikus félelmet – ami, még egyszer mondom, van, amikor 
valós, van, amikor csak vélt dolog – kezelné? A másik oldalon meg sokszor az van, hogyha 
megszerzik ezeket a bevételeket, akkor ebből nem valamilyen hosszú távú projekteket 
kezdenek el finanszírozni, hanem megpróbálják azonnal elkölteni, nehogy az év végén kvázi 
egy ilyen maradványszemléletbe kerüljön. Nagyon örülnék, ha ennek a megoldására 
valamilyen hosszú távú strukturális dolgot lehetne kitalálni. 

A kettes számú kérdés. Pár évvel ezelőtt, lehet, hogy azóta ez a dolog megoldódott, de 
ugyancsak saját bevétel típusú forrás, csak nem volt rá megoldás, hogyha például mondjuk a 
cégek szerettek volna a hallgatóknak ösztöndíj formájában pénzt adni, nem feltétlenül iksznek 
vagy ipszilonnak, hanem egy valahány főből álló keretet biztosítani, ezt képtelen volt a 
rendszer kezelni. Ha erre vonatkozóan van lehetőség, a felsőoktatási törvény módosítása most 
megoldja-e, hogy lehessen kifejezetten a cégektől hallgatói ösztöndíjtípusú finanszírozást az 
egyetemre behozni, tehát nem az, hogy kikerülve, hanem az egyetemen keresztül ezt a 
megoldást megteremteni? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Pakucs János, parancsoljon! 
 
DR. PAKUCS JÁNOS tiszteletbeli elnök (Magyar Innovációs Szövetség): Egy 

konkrét kérdésem lenne. Az egyetemen valóban a 10-15 százalék a kiemelkedő, és ilyen 
szempontból minőséget képvisel, most a hallgató szempontjából mondom. Ez a korosztály a 
legtermékenyebb. 

 
ELNÖK: Kérem, a mikrofonba legyen kedves beszélni. 
 
DR. PAKUCS JÁNOS tiszteletbeli elnök (Magyar Innovációs Szövetség): Ez a 

korosztály a legtermékenyebb és a legkreatívabb, ez a10-15 százalék a fiatalok között. Van-e 
arra lehetőség, hogy meg kellene teremteni annak a lehetőségét, hogy ennek a 10-15 százalék 
kreatív fiatal számára pattogjanak a jobbnál jobb megoldások, a jobbnál jobb ötletek, ennek a 
felkarolására az egyetem mellett jöjjön létre inkubáció, az egyetem részvételével egy 
támogatási alap. Lehet, hogy korábban kellett volna feltennem a kérdést, mert az inkubátor 
pályázat lezajlott, négy inkubátor kapott, de az egyetemek nem pályázhattak, az egyetemek 
nem vehettek részt az inkubátor pályázatban.  

A kérdésem: van-e lehetőség és kellő megfontolással, hogy az egyetemek mellett 
jöjjenek létre, az egyetem keretén belül legyen meg egy ilyen inkubációs, inkubátorszerű 
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szervezet, amely a fiatalok ötleteit megvalósítja, továbbviszi, továbbfejleszti, és már túlmutat 
azon, ami szorosan az egyetem feladatkörébe tartozik? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Patriké a szó. 
 
KOVÁCS PATRIK elnök (Fiatal Vállalkozók Szövetsége): Kovács Patrik vagyok, a 

Fiatal Vállalkozók Szövetségének az elnöke. Pakucs úr hozzászólásához szeretnék hozzátenni 
én is részben kiegészítést, részben kérdést, hiszen mi a FIVOSZ-szal nagyon régóta 
szorgalmazunk egy felsőoktatási vagy egy felsőoktatási ifjúsági vállalkozási rendszert. 
Nagyon sok olyan tagunk van például, és jó magam is így kezdtem, hogy a jogi egyetemre 
jártam a nappali tagozaton, mellette építettem egy céget, szerveztem a szövetség munkáját, és 
nagyon sok olyan fiatallal találkoztam akár a mindennapokban, akár most a szövetségben, és 
látom azokat, akik már az egyetem mellett is vállalkoznak. Ez egy nagyon speciális 
élethelyzet gyakorlatilag a fiatalok felnőtté válásában, hiszen egy olyan környezetben tudnak 
jelen lenni, ami még nagyon biztonságos, tehát amíg még a nagybetűs élet előtt vannak, ha 
nem jön össze a vállalkozás, akkor még vissza tudnak menni a kollégiumba, tudnak esetleg 
egyet sörözni a barátokkal, hogy egy kicsit jobbkedvűek legyenek, viszont, ha sikeresek, 
akkor gyakorlatilag amikor kilépnek, és kezükben van a diploma, már munkahelyet 
teremtettek maguknak, már teremtettek egy munkahelyet. Azt gondolom, egy ilyen 
együttműködésben igenis nagyon értékesen lehetne építeni az oktatókra, hiszen azt gondolom, 
az oktatók ezeket a kiemelkedő fiatalokat nagyon szívesen mentorálnák egy kicsit mind a 
szakmai, mind pedig a vállalkozási pályafutásukban. Azt gondolom, ez azért lehet akár 
szakmaspecifikus is, hiszen hogyha valaki tanul egy szakmát, akkor általában akár már az 
egyetem alatt olyan tevékenységű vállalkozást indít, ami mondjuk a tanulmányaival 
valamilyen módon egybevág, és ezért is gondolnám, hogy nagyon hatékony segítséget 
tudnának adni akár az egyetemi professzorok egy ilyen hasonló elképzelésben.  

Az lenne a kérdésem, hogy ez irányban volt-e már gondolkodás, vagy lehet-e 
kezdeményezni ez irányban valamilyen együttműködést. A javaslattevésnek van-e 
lehetősége? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Végezetül engedje meg, államtitkár úr, hogy néhány 

észrevételt magam is megtegyek. Dézsi professzor úr felvetette az egyetemek nemzetközi 
rangsorát a világban, amelynek az összeállításánál lehetnek nagyon objektív, de lehetnek 
szubjektív elemek is. Egy kritériumot hadd említsek, a maga nevében szerintem ez is olyan, 
ha akarom jó, ha nem akarom, nem jó. Az egyetemeknél azt is szokták pontozni, idézek, hogy 
hány Nobel-díjast adott. A Szegedi Tudományegyetem minősítésében ott van, hogy fél 
évszázaddal ezelőtt Szentgyörgyi ott volt, és mind a mai napig ez kitart. No, de az én 
kérdésem pont ehhez kapcsolódik. Valamikor Szentgyörgyi úgy került Szegedre, hogy 
Klebelsberg Kuno kiment utána Londonba, és megkérte, hogy jöjjön haza, ehhez olyan 
feltételeket biztosítanak. Ha jól tudom, Oláh György vegyész, aki pár évvel ezelőtt Nobel-
díjat is kapott, és magyar származású, de az összes kutatási eredményét Amerikában érte el, 
úgy tudom, szívesen jött volna magyar egyetemre, vagy lehet, hogy még mindig jönne, 
anélkül, mivel már nyugdíjas, és különösebben nem is kérne fizetést, csak egyszerűen még 
aktív.  

Tervez-e esetleg a kormány olyat, kicsit az elődök mintáját is felkarolván vagy 
folytatván, elképzelhető-e, hogy néhány rangosabb pályát befutó magyar kutatót – a Lendület 
program fiatalok számára nyilván jó, amit az Akadémia is végez az egyetemeken, hogy 
jöjjenek vissza a fiatal kutatók –, pont ebből a szempontból, hogy a magyar tudomány 
nemzetközi rangját kicsit jobban a figyelem középpontjába lehessen állítani, lehet, hogy 
néhány rangosabb, jó pályát befutó kutatót is érdemes lenne megkörnyékezni. Itt nyilván az 
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anyagi kérdés is felvetődhet. Hosszabb távon, nyilván nem a jövő évi költségvetésben, hanem 
hosszabb távon van-e esetleg ilyen terv, hogy valami olyasmi, ha úgy tetszik, alapot, külön 
forrást próbáljuk meg ezt is megtenni, kifejezetten azért is, hogy a magyar egyetemeknek ezt 
a fajta rangsorát erősíteni lehessen, ami viszont növelni tudja az ideérkező, ha úgy tetszik, 
fizetőképes külföldi hallgatói arányt? A másik oldalon nyilván finanszírozzák, de ez nem egy 
különös tényező.  

Még egy dolog, ami szerintem előnyös lenne a jövőre nézve: nyitni Kelet felé, most 
nem elsősorban csak Kínára gondolok, onnan jönnek a hallgatók, de Közép-Ázsiában, 
Mongóliában is kifejezetten érdeklődés kezd mutatkozni például a magyar agrárképzések, a 
magyar agrárkutatások, az élelmiszer-termelés, az élelmiszer-biztonság és így tovább iránt. A 
jövőt illetően még lehet, hogy ez növekedni is fog, ami szintén fizetőképes keresletként 
jelenik meg. Hajlamosak vagyunk egy kicsit fehér zónaként kezelni ezt a területet, de a világ 
legritkább ásványkincseinek jelentős állománya például Mongóliában van, vagy gondolhatunk 
Kazahsztánra is, ahol a világ egyik legmodernebb fővárosát kell felépíteni, vagy 
Azerbajdzsánt és mást is lehetne szépen sorolni. Tehát ebből a szempontból szerintem tudunk 
ilyen irányba nyitni, jó irányba is nyitni. Ez nyilván elsődlegesen angol nyelvű képzéseket 
jelent. Ezt pedig csak azért mondom, mert tisztában kell lenni azzal, hogy sokszor általában 
nem a felsőoktatásban lévő politikusok, szakemberek mindig azzal példálóznak, hogy 
mennyien tanulnak mondjuk a Harvardon, Oxfordban vagy nem tudom, hol, csak azt soha 
nem teszik hozzá, hogy ott mindig angol nyelven tanulnak, az illető ország anyanyelvén. 
Magyarországon angol nyelvű, német nyelvű vagy bármilyen képzést kell csinálni. Ez azt 
jelenti, hogy párhuzamosan  képezünk magyar hallgatókat magyarul, a nem magyar 
hallgatókat pedig idegen nyelven. Ez két külön műfaj, és vagy azt kell megtenni, hogy az 
oktatók munkaköri kötelességébe és óraszám terhelésébe beszámítjuk az egyiket vagy a 
másikat, vagy gyakorlatilag ez két állásként értelmezendő nagyon sok esetben. Tehát egy 
kicsit bonyolultabb a képlet, mint külföldön. A kérdés igazából az, hogy haza tudunk-e hozni 
neves professzorokat, hogy erősíteni tudjuk az egyetemek súlyát. 

A másik csak egy megjegyzés Dézsi professzor úrnak. Az egyetemek 1990 előtt és 
1989 előtt is kutattak, nem is kicsit, sőt nagyon sok hazai egyetem, főleg a 
természettudományi karok úgynevezett külső munkákat, megrendeléseket kaptak, nem is kis 
hányadban, és a legnagyobb probléma a ’90-es években pont az volt, hogy azok a 
nagyvállalatok, amelyek eltűntek, leépültek, szétdarabolódtak és így tovább, ezeket a külső 
forrásokat nem tudták biztosítani. Ilyen a vegyészet, ez tipikusan jó példa volt erre, sok helyen 
nagy vegyész tanszékek voltak, de azután erre már pénzt nem áldoztak, a mérnököktől kezdve 
sok mindenhol megsínylették ezt, amiből sok helyen téves stratégiai következtetéseket is 
levontak, akár az oktatáspolitikában, akár az egyetemi szinten számoljuk fel ezt, szüntessük 
meg azt, körülbelül ilyen szinteken, ami nyilván nem volt szerencsés. 

Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. KLINGHAMMER ISTVÁN államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Sok kérdést adtak, ha megengedik, ezeket csokorba foglalnám. Az egyik, amellyel kezdtünk, 
a finanszírozási kérdés volt, tehát a finanszírozást is érintő kérdés. Ezzel kell bevezetni. Az, 
amiben mindig hiszek, és amikor rektor voltam, mindig szerettem volna a kancellár dolgot. 
Tudniillik a fő probléma abból van, hogy az egyetemeknek, amikor elnyernek a kollégák egy 
pályázatot vagy egy megbízatást, azt úgy veszik, hogy azt nem az egyetem, nem a kar vagy az 
intézet, hanem ő és a kis csoportja nyerte el. Ez valóban így van, övé a tudományos felelősség 
és a megoldás, de neki van egy munkahelye, ahol az infrastruktúrát fenntartják, lehetőséget 
biztosítanak neki, hogy a pályázatát gondtalanul megcsinálja, a papírmunkák nagy részét 
elvégzik, közbiztonságot adnak nekik és minden dolgot, amit akkor, ha magánvállalkozó 
lenne, nehezen érne el. Most a mentor szólal meg bennem. Azt tudomásul vettem, hogy 
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bölcsész karon a kollégák nagy része a személyében vállal külső munkát, mert lektor, 
dramaturg, szerkesztő van az újságnál, de természettudományi, orvostudományi, tehát olyan 
területeken, ahol laboratóriumi igény van, ott ezt elképzelhetetlennek tartom. Én, mint rektor, 
elnézést, hogy ezt mondom, nem tűrtem el, hogy valaki a saját cégén keresztül vállaljon 
munkát, és a saját cége az egyetemen van, mert azt viszont a törvények miatt nem tudtuk 
megoldani, hogy ez a cég az egyetemtől béreljen helyet, az egyetemnek fizessen, és ez olyan 
komplikált dolog volt, ami teljesen értelmetlen.  

A kancellária típussal szeretnénk elérni azt, hogy az egyén érdekelt legyen abban az 
eredményben, amit az egyetemnek megtermel vagy létrehoz, nemcsak a tudományos dicsőség 
szálljon rá, hanem ő és a kis csapata anyagilag is érdekelt legyen abban, hogy valamilyen 
előnyt élvez az egyetemen keresztül. Ez a kancellária típus 2014. január 1-jétől kötelezően 
bevezetésre kerül, hiszen 40-50 milliárdos költségvetésű nagy egyetemek és 15-20-
25 milliárdos egyéb egyetemek vannak, ott profi vezetésre van szükség, aki az egyetemet így 
működtetni tudja. Tehát erről ennyit, és arról is, hogy az egyetemek, amit így megszereznek, 
mondtam a 490 milliárdot és a 123 milliárdot, attól nem kell félni, amit bevezetünk, hiszen 
azt, hogy mi volt régen, tudom, mert szenvedő része voltam, de hogy mit szeretnénk, az tény, 
hogy az egyetem állami finanszírozása az a hallgatók létszáma, hogy hová jelentkeztek, és az 
infrastruktúra fenntartására kapja a 70 százalékot, a 30 százalékot a kutatási potenciál 
fenntartására. Ez azt jelenti, hogy amit bevételként megszereznek, az maradhat az egyetemen. 
Én az egyetemi autonómia feltétlen híve vagyok. Itt az van, hogy az egyetemek maguk oldják 
meg azt, hogy ők hogyan szabályozzák, hogyan osztják ezt el. Ezért bosszantott egyszer a 
kedves barátom, és igazán tisztelem Péceli Gábor rektor urat, de amikor időnként 
megjegyzéseket tesz, hogy a Műegyetem milyen rettenetes állapotban van, akkor ő csak az 
állami költségvetés oldaláról beszél, az sem rettenetes, mert pontosan az arányos részt kapja 
Szeged, Debrecen, az ELTE, tehát abba a sorba van betéve, és szerényen hallgat arról, hogy 
több mint 8 milliárd forintjuk van államkötvényben, ami azt jelenti, hogy az egyetemnek 
lehetősége van arra, hogy bármilyen fejlesztést, befektetést végrehajtson, azért ezt is tudni 
kell, tehát a szabadságuk ebben megvan. Ezt szeretnénk még kiterjeszteni, ezért, ha ez a 
következő 7-8 évben így marad, és remélem, marad, jó lenne, ha egyszer lenne egy olyan 
oktatáspolitika, amely legalább 10-15 évre az elveiben azonos, akkor nagyon nagy 
különbségek lesznek az egyetemek között, de emiatt.  

Az, amiről szólok, hogy a világban annyi ilyen index, egyetemi minősítés van, a 
sanghaitól kezdődően, hogy a mutatókkal az index körülbelül olyan, mint amikor az év 
legjobb sportolóját választjuk meg, öttusázót, úszót, kajak-kenust próbálnak valamilyen 
módon összehasonlítani, de ennek nincs értelme, de ha van, akkor azt kell mondani, hogy 
körülbelül 18 ezer felsőoktatási intézményt mérnek a világban ezekkel a mutatókkal, és az 
első 500-ban benne lenni, azért gondoljanak bele, az első 2-3 százalékban van benne. 
Magyarország azért nem olyan rossz példa, de elnézést kérek, ezekben a mutatókban nem 
hiszek. Amiben hiszek, az, hogy a végzett hallgatók hogyan boldogulnak az életben, és mire 
viszik, tehát ezt kellene valamilyen módon felmérni, és azt is, hogy népességarányosan 
valahol, de létezik ilyen.  

A hazai, illetve amit említettél, Laci, van ilyen. Hadd mondjak egy példát. Amikor 
nálunk a szanszkrit tanszék, nem is szanszkrit tanszék, az indológia – mindegy, majd eszembe 
jut – tanszékvezetője nyugdíjba ment, és kiderült, hogy jó egyetemi szokás szerint, bocsánatot 
kérek, most önkritikus vagyok, ahogy öregszik a professzor, úgy igyekszik bizonyítani, hogy 
ő pótolhatatlan. Mondjuk, ezt megértem, otthon én is azzal az érzéssel küzdök, hogy 
pótolhatatlan vagyok, mindenhová engem küldenek, tehát ez az érzés, de amikor mégis eljön 
az idő, hogy nyugdíjba kell menni, akkor kiderült, hogy mármint ott nincs utód. De van utód, 
csak mind a kettő Angliában volt tevékeny, és mind a kettő várta, hogy szeptemberben 
átveheti. Ez a Lendület program, amit mondtál, jönnek. Higgyék el, nem igaz, a probléma 
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nem ebben van, tehát a tudósterületre jönnek haza a srácok, ettől abszolút nem félek. Lovász 
László akadémikus is simán hazajött, az ELTE-n a magyar tudományt műveli. Tehát erre 
mondtam a peregrinációt, hogy van egy ilyen járás a világ járásában. A gond abban van, és 
ezen viszont változtatunk, ez benne van ebben a tervezetben, mármint a felsőoktatási 
átalakítási tervezetben, hogy olyan gyakorlati területeken, mint a műszaki terület és az egyéb 
területek, ahol van egy tudományos színvonalon a végigmenés, tehát végigmegyek, PhD, 
akadémiai doktor, akadémikus, és van, aki a gyakorlati életben lett nagy ember, mérnök. 
Kicsoda ön? Kovács István és mérnök, de európai hírű mérnök, tehát nem lehet besorolni 
Magyarországon, az egyetem nem tudja őt felvenni, csak óraadónak, hiszen a minősítési 
rendszerben nincs hová beilleszteni, tanársegéd lehetne, mert ha a doktorátus előtt van, még 
kaphatna 3 évet rá. Ezt szeretnénk bevezetni, és bármilyen furcsa, be fogjuk vezetni, ígérem, 
hogy ameddig vagyok, ezt bevezetjük, ha én vagyok az államtitkár. Most az elnevezésen 
tűnődünk. Én a mérnök-professzor mellett vagyok. Van az egyetemi professzor, tudják, a 
nagydoktor, az emerita, és legyen mérnök-professzor, aki a szakmájában kiváló, és oktatni 
tud. Meg kell találnunk a lehetőséget az elnevezésre mondjuk a bankszektorban, a gazdasági 
szektorban. Ez csak a professzori és a docensi besoroláshoz kell, a nagy embereket csak ide 
lehet besorolni, a többit nem kell figyelembe venni. Tehát ez, amit mondtál, be fog jönni, ezt 
be kell vezetni, és lényegében az egyetemi autonómia, amire még egyszer emlékeztetek, a 
gazdálkodási szabadságnál sokkal nagyobb ám.  

A probléma ott van, hogy nagyon sokszor nem tudják eldönteni – itt visszatérek a 
kollégákhoz –, hogy ezt vállalkozásban csinálja-e vagy az egyetemen keresztül, ez sokszor 
gondot jelent. Sokszor gondot jelent az, hogy az egyetem most érvényes főigazgatói 
apparátusa nem tudja kezelni, mint ahogy nagyon sokszor a brüsszeli pályázatokat sem tudja 
igazán kezelni, mert más iskolázottsággal lett felvéve, máshoz szokott hozzá. Ők az 
államigazgatási gondolkodáshoz szoktak hozzá. Ezen változtatni kell, tehát a kancellária 
rendszer ezt jelenti. Azt jelenti, hogy csak paradigmaváltással lehet, nem egy csendes 
belenövéssel, annyi időnk nincs, nekem biztosan nincs. Paradigmaváltással lehet ezt 
megoldani. Ez meg lesz oldva. Laci, te mondod a végszót, de hadd mondjam: a magyar 
felsőoktatás Pázmány óta volt, jól szerepelt, még most is mutatja az oroszlánkörmeit. Jobb az, 
ha belül kritikusan kezeljük, de létezik és jó. Amit kérdeztél, a fiataloknak megvan a 
lehetőségük most is arra, hogyha ötletük van, akkor az egyetemen bent – ezért mondtam az 
OTDK-tól kezdődően egy csomó dolgot –, ha egy kis vállalatot akar alapítani, akkor minden 
egyes egyetemnek az inkubációt be kellene adni. A Műegyetemen volt erre példa. Az 
Infopark idejében – budapesti egyetemeken alakítottuk ki – nem volt rá igény. Nem volt rá 
igény, azt is megmondom, hogy miért, és ezt veszélyesnek tartom. A nagyon-nagyon jó 
ötleteket, amelyekre rácsapnak a vállalatok, a külföldi firmák zöme, lábon, a hallgatóval 
együtt megveszik az ötletet. Tehát nem neki kell piacra vinni, van, ahová becsatlakozik. Ez 
nagyon sokszor a probléma, de a lehetőség megvan az egyetemeken, ez a legtöbb egyetemen 
van. Most gondolkodom, hogy hívják. Az ELTE-n egy időben tudtam a nevét, azt az osztályt, 
azt a szervezetet, amit Györgyi vezetett (Csuzdi Szonja: Innovációs Központ.) Innovációs 
Központ, szinte minden egyetemen van, ahol természettudomány, műszaki tudomány, 
orvostudomány van, ott lehet jelentkezni, az hozzásegíti őket. Néha az a baj, hogy kevés 
információnk van, mármint úgy van kevés információnk, hogy a jó egyetemeken sokkal több 
lehetőség van, mint amiről tudunk. Egyébként én is békésen üldögélek az irodámban, hozzám 
csak a rossz hír, a probléma, a gond jut el, az, hogy közben milyen jó dolgok történtek, nem 
jut el, mert az természetes. Ez is az, és Magyarország van, és még jó is lesz az ifjak miatt. 
János, ezt te tudod a legjobban, hiszen minden évben kiosztjátok a díjat, és láthatod, az a fő 
gondotok, hogy kikből válasszátok az első és a második helyet.  
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ELNÖK: Államtitkár úr, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm minden kedves 
résztvevőnek a jelenlétet, és jövő héten mindenkit várunk, akinek az ideje engedi. A technikai 
részletekről Zsuzsa mindenkit tájékoztat. 

  Köszönöm szépen a jelenlétet, a bizottsági ülést bezárom. 

 (Az ülés végének időpontja: 11 óra 50 perc) 
 
  

 

 Dr. Pósán László  
az eseti bizottság elnöke 
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