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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 05 perc) 

Elnöki bevezető 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kedves Vendéglátók és kedves Meghívottak! Tisztelettel köszöntök mindenkit. 
Külön köszönöm az ötletet Gábornak, aki a bizottság állandó tagja, hogy próbáljunk egy 
olyan helyszínt is keresni, ahol a témánk szempontjából számos dolog van, amivel lehet 
foglalkozni, és külön köszönöm rektor úrnak, hogy volt olyan kedves, hogy bizottságunk mai 
ülése számára helyet biztosított, és egyúttal azt is köszönöm neki is és a két további meghívott 
rektor úrnak is, hogy a felkérésnek eleget tudtak tenni. 

Az egyetemek kutatás-fejlesztési tevékenységének meglévő és újszerű 
kapcsolódási lehetőségei az ipari innovációs folyamatokhoz 

Van, aki nyilván nem a bizottság tagja, azért elmondom, hogy az előzmények hogyan 
kapcsolódnak egymással logikailag az egyes témákhoz. Az előző héten Cséfalvay államtitkár 
úrral volt módunk találkozni a bizottság ülésén, ahol kifejezetten azt a témát jártuk körül, 
hogy a következő uniós tervezési ciklusra, költségvetési ciklusra vonatkozóan a k+f-ügyek 
hogy és mint alakulgatnak, és ehhez képest a magyarországi rákészülések körülbelül hogy és 
mint állnak, milyen stratégia mentén. Ezek között a megfogalmazott prioritások között 
értelemszerűen szerepelt a kutatás és a tudomány kiemelt helyzete, valamint az ipar kiemelt 
helyzete, és hogy ezek hogyan tudnak találkozni és hogyan lehet ebből a jövőben még 
nagyobb kapcsolódásokat és eredményeket kihozni. Ezt szeretnénk egy picit már most 
körbejárni, hogy milyen kiindulási alapokkal rendelkezünk most. 

A meghívás rendezőelve, ha szabad így fogalmazni, a maga nemében persze egy picit 
önkényes, de talán mégse nélkülözi a logikát. Részben van itt földrajzi tagolódás: Nyugat-
Magyarország, Közép-Magyarország, Kelet-Magyarország, a meghívott intézmények 
oldaláról nézve. Másrészt pedig olyan intézményeket kértünk fel erre a témára, amelyeknek 
már amúgy is vannak meglévő erőteljes kapcsolatai az ipar felé. Az innovációnak, a 
tudománynak ilyen értelemben a gazdasági életre történő átváltása már most is létező, és hogy 
ezeknek milyen kötődései léteznek, és milyen további lehetőségek vannak, erről szeretnénk 
egy picit tájékozódni, és egyúttal persze minden olyan észrevételt is begyűjteni, ami ha a 
későbbiekben akár egy jogi értelemben vett szabályozást igényel, akkor ez ügyben legyenek 
információink, ha egyéb természetű, akkor tudjuk közvetíteni a megfelelő állami 
intézményekhez és szervekhez. Meglátjuk majd, hogy a beszélgetés hogy és mint alakul. 

Tisztelettel köszöntöm a házigazdát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem rektorát, Péceli Gábor urat. Köszönöm, hogy elfogadta egyrészt a felkérést, másrészt 
pedig hogy helyet biztosított. Köszöntöm Földesi Péter rektor urat a Széchenyi István 
Egyetem részéről, és a Debreceni Egyetem részéről pedig Jávor András megbízott általános 
rektorhelyettes urat. A rektor urunk éppen ma tartja a székfoglalóját, úgyhogy ez indokolja 
azt, hogy a Debreceni Egyetemet Jávor professzor úr képviseli. Biztos, hogy képes 
ugyanolyan volumenű és minőségű előadást tartani, mint a rektor úr. 

Nagy tisztelettel arra szeretném kérni legelőször is a házigazda rektor urat, hogy ha 
szabad kérnem, akkor a Műszaki Egyetem kapcsolódásait, iparhoz fűződő viszonyát egy kicsit 
járjuk már körül, és hogy milyen jövőbeli kitörési lehetőségeket látnak most. Jó? Tessék 
parancsolni! 
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Tájékoztatók 
Dr. Péceli Gábor 

DR. PÉCELI GÁBOR rektor (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem): 
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagy megtiszteltetés, hogy ezt a helyet 
választották. Elárulom önöknek, hogy itt nem vagyunk magunkban, mert a diszkrét fényben 
itt a Műegyetem számos korábbi rektora tekint ránk onnan egészen fölülről, és ha meg 
tetszenek nézni, mindegyik szigorú tekintettel vizsgálódik, hogy mi folyik ebben a teremben, 
és itt csak komoly dolgoknak szabad történnie. 

Az itt lévő rektor urak egy, az ország szempontjából kiemelkedő időszakhoz köthetők; 
a XIX. század második felének a közepe táján kapta meg a Műegyetem azt a lendületet, amely 
lendületet szeretnénk ma is a Műegyetem lendületének tudni. Akkor a XIX. század vége a 
magyar iparfejlődés, a tudományos fejlődés szempontjából egy kiemelkedő időszak volt, és 
ebben meghatározó szerepet játszottak rektorként is és tudósként is a ránk néző arcok. 

Én merem remélni, hogy a Műegyetemet a magyar társadalom ennek a szellemiségnek 
megfelelően tartja és működteti, és teremtődik meg itt a lehetőség arra, hogy a kutatás-
fejlesztés, innováció, a tudomány és az ipar összekapcsolásában mi is a ránk szabott 
feladatokat ellássuk. 

Ami a Műegyetem ilyen irányú tevékenységét illeti, az ügyben a mi belső 
munkamegosztásunk olyan, hogy ezeket a kérdéseket összefoglalt módon Vajta László dékán 
úr tartja kézben, és az ezzel kapcsolatos kapcsolatrendszerünkben rendszeresen ő szerepel, 
úgyhogy én őt kérném meg arra, hogy a Műegyetem ezen témájú dolgairól egy rövid 
összefoglalót tartson. 

 
Dr. Vajta László  

DR. VAJTA LÁSZLÓ dékán (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar): Nagyon 
szépen köszönöm. Én is nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság minden tagját, meghívott 
vendégeinket. Nekem abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a Műegyetem bizonyos 
programjairól a parlament Innovációs és fejlesztési eseti bizottsága előtt módomban volt egy 
beszámolót tartani. Ezért, ha megengedik, akkor főleg annak érdekében, hogy 
társegyetemeinknek minél több időt tudjunk biztosítani, leginkább egy-két aktuálpolitikai 
kérdést hoznék szóba, ami az azóta eltelt időszakban felmerült, és rögtön konkrét kéréseket, 
kérdéseket, továbbítandó üzeneteket is szeretnék az innovációs eseti bizottság számára 
megfogalmazni. 

A Műszaki Egyetem abban a történetben, amit manapság az ipar és a felsőoktatás 
kapcsolódásában gyakran az úgynevezett duális képzés szóval szoktak illetni, elsősorban 
nagyon fontosnak tartja, hogy mint terminus technicus ez mindenkinek a fejében ugyanazt 
jelentse. A duális képzésnek a mi olvastunkban a felsőoktatás minden szintjén kitüntetetten 
fontos szerepe van, de természetesen másképp értelmezendő ez egy vállalatkörnyéki konkrét 
szakterületre vonatkozó gyakorlati képzés elemeként, megint másképp egy általános jellegű 
képzésben és megint másként egy, a mérnökség, a legmagasabb, a kutatás-fejlesztés területére 
irányuló képzés esetén. Szeretném leszögezni, hogy a Műegyetem olvasatában ezek a szintek 
nem minőségi besorolást jelentenek, hanem feladatot. 

Minden szinten lehet oktatást végezni kiváló minőségben, és lehet rosszul. Tehát 
amikor én azt mondom, hogy a Műegyetem ezen belül magát az olyan értelemben vett 
legmagasabb szintre irányuló képzésben pozícionálja, ami elsősorban kutató-fejlesztő 
mérnökök kibocsátását jelenti, ez nem azt jelenti, hogy ezzel bármiféle minőségi különbséget 
szeretnénk megfogalmazni a felsőoktatási intézmények között. Kizárólag arra gondolok, hogy 
a Műegyetem tradíciói és a rektor úr által emlegetett rektorelődeinknek a szigorú tekintete is 
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arra kényszerít és késztet minket, és ennek a kényszernek, késztetésnek mi szívesen eleget 
teszünk, hogy tényleg ezt a magas szintű képzést végezzük. 

Tehát a kutatás-fejlesztés területén a mi olvasatunkban a képzés gyakorlati része a 
végzett kutatás maga. A sportolót sportolással, a kutatót kutatással edzik, és ezért mi az ipari 
kapcsolatainkat elsősorban és kitüntetetten a kutatás-fejlesztési területen történő gyakorlati 
képzésben, a vállalatokkal közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenységekben kívánjuk 
megfogalmazni. Programjaink, amelyeket ismertettem, amikor az innovációs eseti bizottság 
megtisztelt azzal, hogy meghallgatott, ennek mentén fogalmazódnak meg, és azok az önök 
által jól ismert nevekkel fémjelzettek, mint az ipari campus program, mint adott esetben a 
Demola-program, illetve a kis-, középvállalkozások élénkítését szolgáló és a beszállítói 
képességüket fejlesztő kkv-program. Én különösebben most nem gondolnám, hogy ezekről 
újólag kellene említést tennem. Mindenesetre örömmel veszem, hogyha a bizottsági tagok 
megőrzik ezt a gondolatot, hogy igen, a Műegyetem ezen a területen nagyon intenzíven 
tevékenykedik. 

Ami azonban nagyon fontos, miniszterelnök úr az utóbbi időben is gyakran - legutóbb 
épp tegnap este láttam a tévében - nyilatkozott arról, hogy Magyarországot a gazdasági 
teljesítmény összetétele vonatkozásában erősen iparosított országnak álmodja meg, és ezen 
belül is az Unión belül is akár kitüntetett helyezést kíván ennek az országnak megszerezni, bár 
most se állunk rosszul. Vakon hisszük azt, hogy a magasan iparosított ország egyúttal az ipari 
kutatás-fejlesztés területén is kell hogy tevékenykedjen, ellenkező esetben ugyanis ez csak 
átmeneti eredmény lehet. 

2013-ban elmondhatjuk, hogy a kutatás-fejlesztés önálló termelési ágazat. Ha önálló 
termelési ágazat, mint a gépipar, autóipar, mezőgazdaság, akkor ugyanúgy ipartelepítési 
stratégiára van szükség, ugyanúgy támogatásra, inkubációra, mint ahogy adott esetben a 
nagyvállalati termelőtevékenységeknél is adókedvezménytől kormányzati támogatásig 
nagyon sokféle módon kíséreljük meg versenyképessé tenni az országot. 

A kutatás-fejlesztési tevékenységeknek ilyen kiemelt támogatásával kapcsolatban az 
egyik, amit jelenteni szeretnék, hogy a Műegyetem jelentős előrelépéseket ért el a Fraunhofer 
intézetekkel kiépítendő nemzetközi együttműködésben. A berlini nagykövetségen engem ért 
az a megtiszteltetés, hogy a rektor úr képviseletében aláírhattam az erre vonatkozó 
együttműködési szándéknyilatkozatot a NIH, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a magyar 
diplomácia jelenlétében. Ezzel kapcsolatban rövidesen jelentős előrelépések várhatóak, de 
ehhez elkerülhetetlen az a kormányzati támogatás, ami ennek a stratégiailag rendkívül fontos 
lépésnek, Magyarország integrációjának az ipari alkalmazott nemzetközi kutatási hálózatban 
történő előrehaladásához szükséges. 

Adótechnika. Mint a vállalati ipartelepítések szempontjából is elsöprő fontossága van 
az ország gazdasági környezetének, adórendszerének, támogatási rendszerének, igaz ez a 
kutatás-fejlesztésre is. Én tisztelettel kérem elnök urat, tisztelettel kérem a jelen lévő 
képviselőket, hogy segítsék a Műegyetemnek azt a törekvését, akár önálló képviselői 
indítvány formájában is vezessék elő azt az egyébként a Nemzetgazdasági Minisztérium által, 
ezen belül az ezen ügyért egyik oldalon felelős Cséfalvay államtitkár úr, másrészt pedig az 
adóügyekért felelős szakemberek által is jól ismert javaslatunkat, hogy az innovációs törvény 
olyan jellegű módosítása szülessen meg, amely a központi költségvetési kutatások, illetve a 
nemzetközi egyezmény keretében megvalósuló kutatás-fejlesztési tevékenységeket részleges - 
nem 100 százalékos, részleges - adó-visszatérítéssel támogatja. Képviselő urak számára nem 
kell mondanom ennek a hatását. Automatikussá válik az, hogy a nagy nemzetközi konszernek 
érdekeltté válnak, hogy worldwide célokra szolgáló kutatásaikat Magyarországra telepítsék 
magyarországi vállalatukon keresztül, és ezzel olyan mértékben katalizálható az ipari 
környezetben létrejövő, az iparhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenység, ami bízvást 
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egy ilyen termelési ág gazdaságélénkítési országos koncepcióját jelentheti, miközben - és ezt 
még az NGM adósai is elismerték - költségvetési kihatása ennek az eljárásnak nincs. 

Nagyon fontos, ha véletlenül valamelyikük kész arra, hogy fölzárkózzon emellé a 
gondolat mellé, hogy az azonnali ellenérv az lesz, hogy de hát ilyen már volt és mindenféle 
visszásságok lepték körül az innovációs törvény közvetlen - hogy ilyen zsargonban mondjam 
- lelakhatósága körüli dolgokat. Ezért tisztelettel szeretném kérni azt, hogy 1. sokkal több a 
legenda ezzel kapcsolatban, mint a tény; 2. az a tény, hogy csak költségvetési kutatóintézetek 
vagy költségvetési szerv tulajdonában lévő vállalkozás lehet ilyen értelemben 
kedvezményezett, kizárja az „egyszemélyes nonprofit kft.-t alakítunk arra, hogy a havertől 
kapjunk támogatást” című történeteket. Még egyszer mondom, több a legenda, mint a 
valóság, de hát hiba lenne tagadni, hogy ilyen is előfordul.  

De ami ennél sokkal fontosabb, olyan vállalat még nem született, amely ne adná 
szívesebben bárhová a pénzét, mint az adóhivatalnak. De olyan vállalat se született még, 
amely ahhoz, hogy ne kelljen adót fizetnie, még saját pénzt is hozzátesz. Tehát az a tény, 
hogy csak részleges a lelakhatóság, és az a tény, hogy a nemzetközi egyezmények minőségi 
és piaci garanciái együttesen megjelennek a vonatkozó javaslatban, garancia arra, hogy egy 
gyakorlatilag visszásságoktól mentes eljárás és egyúttal egy befektetésösztönzés és -élénkítés 
jelenjen meg ebben a témában. Amit én most nem mondtam, hogy ez messze túlmutat a 
Műegyetem szerepén. Azt a műegyetemi hitet kívánja csak kifejezni, hogy a kutatás-
fejlesztés, a magas hozzáadott értékű munkahelyek teremtése olyan országos stratégiai érdek, 
amely mint önálló termelőágazat legalább annyira fontos, mint bármilyen más egyéb, szintén 
nagyon fontos termelőágazat az autóipartól a gépiparig, a mezőgazdaságtól az informatikáig 
terjedő spektrumban. 

Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, dékán úr. Tisztelettel azt javaslom a bizottság 

minden tagjának, hogy előbb mind a három egyetem felvetését hallgassuk meg, és azt 
követően kerüljön sor esetleg a kérdésekre, véleményekre, hozzászólásokra, már csak az 
idővel való gazdálkodás szempontjából is. Úgyhogy tisztelettel akkor azt szeretném kérni, 
hogy Földesi Péter, a Széchenyi Egyetem rektora a maga tapasztalatait mondja el. 

 
Dr. Földesi Péter 

DR. FÖLDESI PÉTER rektor (Széchenyi István Egyetem): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Rektor Úr! Tisztelt Bizottság! Készültünk egy rövid összeállítással, 
amelynek az írásos anyagát ki is osztottuk. Ha ebből nincs elegendő példány, akkor 
rendelkezésre bocsátjuk majd a tisztelt bizottság tagjainak. 

Mielőtt elkezdenénk ezt a rövid bemutatót, ami nincs ebbe a bemutatóba beírva, az az, 
hogy három szlogen tartozik ehhez. Mi szeretünk ma ilyen szlogeneket megfogalmazni, ami 
lehet, hogy picit vulgáris, de jól kifejezi a jövőképünket. 

Az egyik ilyen szlogen, amit mi megfogalmaztunk a győri modellben, a kétirányú 
tudástranszfer. Amikor innovációról, kutatás-fejlesztésről beszélünk, akkor az egyik oldala az, 
hogy a mi felhalmozott tudásunkat rendelkezésre bocsátjuk az ipari partnereinknek, de hát 
mindeközben óhatatlanul és szerencsére mi is tanulunk tőlük bizonyos dolgokat, és ez mindig 
elvárás, hogy azonnal építsük be az oktatási folyamatba. Persze nem biztos, hogy magunktól 
vagyunk csak ennyire okosak, hogy ezt ennyire megfogalmaztuk. Az Audi, amely 20 éve ott 
van Győrben, és most már azért ebben az országban jelentős tényező, kifejezetten 
megfogalmazta azt az igényét, hogy akkor ad nekünk kutatás-fejlesztési feladatokat, hogyha 
mi biztosítjuk őket arról, hogy azoknak az eredménye, az ott felhalmozódott tudás beépül az 
oktatásba. Tehát neki megéri, még ha egyébként kutatás-fejlesztés szempontjából nem olyan 
világrengető az eredmény, neki megéri ez a kutatás-fejlesztési együttműködés, mert tudja, 
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hogy azon oktató-kutató kollegák, akik ebben a munkában részt vettek, a következő héten az 
oktatásba ezt valahogy vissza fogják csatolni. Tehát kétirányú tudástranszfer, mert ez az 
egyetemnek persze a kutatás-fejlesztés mellett az egyik alapfeladata, sőt legfontosabb 
alapfeladata az oktatás-képzés. 

A másik ilyen szlogenünk, és örömmel hallottam dékán úr szavait, és ehhez 
csatlakozni tudok, amit úgy hívunk, hogy regionális és horizontális finanszírozás. Ez két 
csúnya szó, de igazából azt jelenti, hogy az egyik finanszírozási forma, hogy a vállalatok 
befizetik a költségvetésbe az adóforintjaikat, és a költségvetés valamilyen elvek mentén 
fenntartási támogatás formájában visszajuttatja az egyetemeknek. Ezt persze megtartva, ezt 
kiegészítendő azt mondjuk, hogy ha van egy ipari régió, és abban vannak ipari vállalatok, 
amelyek kutatás-fejlesztést, innovációt szeretnének, akkor legyen lehetőség arra, hogy ne csak 
a közvetlen mérnöki, műszaki alkalmazásoknak, alkalmazott kutatásoknak lehessen forrást 
találni, hanem az alapkutatások irányába is menjünk el.  

Itt megint utalnék arra, amit dékán úr említett, hogy igen, volt ez az innovációs 
járulék, ezzel nagyon sok - bocsánat a kifejezésért - hiszti volt, újsághírek jelentek meg, de 
statisztikák alapján egyébként ez 5-10 százalék környéke, ami persze rengeteg, de ahhoz 
képest, hogy 90 százalék viszont hasznosult, az meg nagyon kár, hogy az a 90 százalék nincs. 
Nyilván ellenőrzött módon és kézben tartva, kontrollálva, de ezt vissza kell valahogy hozni, 
mert olyan érzésünk van, hogy fürdővízzel a gyerek is valahogy kiömlött, és ez az oktatás, 
felsőoktatás területén komoly hiátust okoz. 

A harmadik ilyen szlogen, amit úgy hívunk, hogy társadalmi felelősségvállalás, ez 
persze inkább az oktatáshoz kapcsolódik, és van egy gazdasági felelősségvállalásunk. Azt 
tapasztaltuk, hogy úgy tűnik, hogy azokban a régiókban megy jól az egyetemeknek, ahol 
egyébként van egy ipari fejlődés, van ipari potenciál. Győr ebben az értelemben szerencsés 
helyzetben van, nem csak az Audi miatt, hiszen ott azért korábban is a járműiparnak voltak 
hagyományai, és egy erős ipari régió, ilyen tyúk-tojás módon egymást erősíti ez a dolog. 
Tehát nekünk elemi gazdasági érdekünk, hogy a gazdaság azon szereplőinek, amelyek kkv-k, 
tehát nem ipari nagy multik, hanem kkv-k, a tudástranszfer irányába is elmenjünk, mert ezek a 
kkv-k egyébként a nagyok beszállítói, és az Audi sokkal jobban érzi magát Győrben, hogy ha 
tudja, hogy ott abban a régióban olyan munkakultúrával, olyan termelési kultúrával, olyan 
technológiai színvonallal rendelkező, olyan szemléletmóddal rendelkező kis- és 
középvállalatok vannak mint potenciális beszállítók, hogy neki nem kell mindent a világ túlsó 
feléről hozni. 

Tehát ez a három szlogen, amit így megfogalmaztunk. 
A következő. Kérem az első ábrát, csak picikét, hogy képbe kerüljünk, a győri 

Széchenyi István Egyetem nagyon fiatal egyetem, nem mindenki találkozott még vele, egy 
picit, hogy képbe kerüljünk, mekkorák vagyunk, mik vagyunk. (Az előadó kivetítőt használ az 
előadása megtartásához.) 

„A jövő Győrben épül” - ez az Audi, Győr városa és a Széchenyi István Egyetem 
közös szlogenje. Persze hozzá szoktuk tenni, hogy nem magától épül ez a jövő, mi építjük.  

A képzéseink száma. 58 szakunk van. A campusunk elég kicsi, kompakt, de ezért 
olcsón fönntartható. Képzési területeink: műszaki, informatika, jogi, igazgatási, gazdasági, 
pedagógiai, egészségügyi, szociális és zeneművészeti. Igazából most a zeneművészeti talán 
nem annyira fontos a mi szempontunkból.  

De ami fontos ezekből az adatsorokból, hogy mi rá vagyunk kényszerítve, hogy ipari 
kapcsolataink legyenek és hogy együtt dolgozzunk az iparral. Ha tetszenek nézni a számokat, 
így a 2010-es bázisév 100 százalékos finanszírozási összegét véve 2010-ben - nagyon olcsó 
egyetem vagyunk - 3,2 milliárd forint volt a fenntartói támogatás, ez az oktatási és a kutatói 
támogatás. Ez 2013-ra lement 2,5 milliárd forintra, tehát gyakorlatilag közel a 20 százaléka 
ennek a központi forrásnak kivonásra került. Ugyanakkor a hallgatói létszám nem változott, 
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sőt nőtt. Tehát nekünk ugyanazt az oktatásifeladat-mennyiséget kell ellátnunk gyakorlatilag 
20 százalékkal kevesebbért, és nominális értékeken vannak ezek a számok, tehát inflációval 
most nem bűvészkedünk, ami azt jelenti, hogy bizony nagyon keményen bele kell állni, és 
megbízás, megbízás, megbízás, k+f.  

Persze elhangzott már többször, hogy az egyetem ne vállalkozzon, hanem az egyetem 
oktasson meg kutasson, de ezt a kettőt nem lehet szétválasztani, bizonyos értelemben 
vállalkozni is kell az egyetemnek. Természetesen nem ilyen vulgáris üzleti vállalkozásra 
gondolunk. Ha nekünk az alapfeladatunk oktatás, kutatás-fejlesztés, akkor ebben a témában 
menjünk. De azért azt is el kell árulnom, majd amikor a vállalati partnerekhez visszaérünk, 
hogy azért nem minden kutatás fejlesztés, de azt mondjuk, hogy ez nem feltétlenül baj. 

Picit az egyetemről. Műszaki tudományi kar, gazdaságtudományi, állam- és 
jogtudományi, egészségügyi, zeneművészeti és doktori iskola természetszerűen, illetve van 
két kutatószervezetünk, és ez megint már annak a terméke, hogy rájöttünk, hogy az iparhoz 
nagyon-nagyon közel oda kell menni. Ezek nincsenek benne a hagyományos szervezeti 
struktúrában, hogy egyetem, karok, intézetek, tanszékek, hanem ez egy elkülönült, mondjuk 
úgy, hogy projektszervezetszerű valaminek indult, és aztán állandósult. Van Járműipari 
Regionális Egyetemi Tudásközpont, illetve a legújabb képződményünk a Járműipari Kutató 
Központ, amiről persze Győrre gondolva egyből az Audi és a belső égésű motorok jutnak az 
eszünkbe, de ez persze nem csak az, hanem a jövő azért az alternatív hajtások, villamos 
hajtások, mi ebben a széles kontextusban vizsgáljuk ezeket a dolgokat, tehát körülbelül fele-
fele arányban vannak alternatív és villamos dolgok. 

Itt a dolog lényege. Együttműködő vállalati partnereink 2005-2013 között. Borzasztó 
nagy számot tetszenek ott látni: 1500 vállalat. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkivel konkrét 
kutatás-fejlesztési kapcsolatunk van, de mi annak is nagyon örülünk, hogy ha ezek a 
vállalatok aláírnak velünk mondjuk prakting szerződéseket. A prakting egy olyan képzési 
forma, a gyakorlatorientált képzésnek az egyik formája, amikor a képzési idő bizonyos részét 
a hallgató kint tölti a vállalatnál, és közben mintegy távoktatás formájában viszi tovább az 
alaptantárgyi képzéseket. Több mint száz prakting képzési partnerünk van. Nem csak az a 
feladat, hogy aláírják ezt a szerződést, előtte meg kell vizsgálni, tényleg alkalmasak-e arra, 
hogy ott érdemi munkát végezzenek. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek a vállalatok 
először csak adjanak gyakorlati helyet, fogadjanak diplomatervezőt, mondjuk adjanak esetleg 
egy ösztöndíjat a hallgatóiknak, adjanak megbízásokat, tehát legyen ez az élő kapcsolat meg a 
vállalati partnerek között.  

Ez az ábra nem nagyon látszik ilyen messziről. Mi azt fogalmaztuk meg, hogy a győri 
Széchenyi István Egyetem ott van a középpontban. Egyébként fizikailag is jó helyen van 
Győr, a megyének körülbelül a közepén, az egyetem meg Győr városnak is nagyjából a 
közepén, tehát a különböző ipari, gazdasági és civil szférabeli szereplők között valamiféle 
összeköttetést teremt meg.  

Megint szimbolikus jelentőségű dolog. Az egyetemi campusnak nincs kerítése, nem 
spórolási célból, hanem egyszerűen úgy gondoltuk, hogy egy nyitott egyetem és hogy 
szellemi központ, egy társadalmi és gazdasági központ a régióban, hiszen azért - bocsánat, 
ahogy szoktam mondani - faluhelyen egy kicsikét másképp mennek a dolgok, ott nekünk nem 
csak olyan feladataink vannak, amik egyébként egy hagyományos értelemben vett 
egyetemnek vannak. Mi szellemi központ is vagyunk. Mondjuk az egyetemi zenekar évente 
kettőszáz ingyenes koncertet ad, és ez a város szellemi életében nagyon-nagyon fontos 
szempont. Ezért a város persze szeret bennünket, és nekünk fontos, hogy a város szeressen, 
mert ha egy város szereti az egyetemét, azért az sokkal kedvezőbb helyzetben van. 

A vállalati és kutatási együttműködés célja a minőségfejlesztés. Ahogy 
hangsúlyoztam, a kétirányú tudástranszfer. Az egyik az, hogy mi persze pénzt szerezzünk és 
hírnevet szerezzünk azzal, hogy vállalati partnereinknél kutatási eredményeket érjünk el, de a 
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másik, hogy azt, amit ott tanultunk, vagy közvetlenül, vagy azért, mert rákényszerített 
bennünket a kutatási feladat, hogy nézzünk utána bizonyos dolgoknak, igen, tessék beépíteni a 
mindennapi oktatásba. 

A gyakorlati képzés új formái. Szó esett itt a duális képzésről. Mi inkább azt szeretjük 
mondani, hogy gyakorlatorientált képzés. A duális képzéssel kapcsolatban nagyon sok 
definíció elhangzott már, és ez időnként zavart okoz. Tudom, hogy a gyakorlatorientált 
képzést hosszabb kiejteni, de mégis tágabb értelem. Az egyik módszer az, hogy a hallgató az 
egyetemtől elmegy és kimegy a nagyvállalathoz, és ott végez gyakorlati képzést. Ez abban az 
esetben működik, ha vannak a környéken nagyvállalatok. De mit csináljanak azok az 
egyetemek, ahol nincsenek a környéken nagyvállalatok? Akkor van a másik, hogy akkor a 
vállalati feladatokat behozzuk az egyetemre, ott képzünk valami kutatóközpontot, és a 
hallgatók a vállalati projekteken dolgoznak. Vagyis nem kell neki fizikailag elmenni egy 
nagyon távollévő nagy céghez, a nagyon-nagyon távol levő nagy cégtől behozzuk a feladatot 
a kutatóközpontunkba, természetesen a megfelelő laborral és egyéb infrastruktúrával, és a 
hallgató ott igazi vállalati projekteken dolgozik, egyébként úgy, hogy a campus területét nem 
hagyja el. 

Itt kell arra visszautalnom, hogy mi a kicsiket is megbecsüljük, ahol nincs igazából 
nagy k+f hordereje a dolognak. Tehát ha azt mondjuk, hogy ha kapunk egy megbízást arra, 
hogy anyagvizsgálat, anyagösszetétel-vizsgálat vagy bármi egyszerű mérnöki feladat, 
köszönettel elvállaljuk azt is, hiszen a BSc-s gépészmérnök kollegák akkor nem egy kitalált 
mintapéldán keresztül tanulják meg a szakmát, hanem egy igazi vállalati feladaton, hogy hogy 
kell jegyzőkönyvet írni, élesben írja a jegyzőkönyvet, mert ez a jegyzőkönyv utána ki fog 
kerülni egy vállalathoz. Tehát mi, akár helyzetünkből, akár történelmi előzményeinkből 
adódóan egy kicsikét rá vagyunk kényszerítve arra, hogy a kisebb munkákat is elvállaljuk, de 
megpróbáltunk ebből előnyt kovácsolni, és azt mondjuk, hogy nem baj a kicsi munka, akkor 
ezt nem is hívjuk k+f-nek, mert akkor megint mennek ezek az értelmezési problémák, hogy 
mi a k+f meg mi nem, nem is akarunk ebben adókedvezményt, amíg volt ez az innovációs 
járulék. Azt mondtuk, hogy ez egy mérnöki műszaki munka, tanácsadás, de ebbe nagy 
szeretetettel be tudjuk vonni a hallgatóinkat. 

A következő. Az együttműködés előnyei. Amiről szó esett, a gyakorlatorientált 
képzés, megint az oktatás, és én erről az oldaláról fogom meg, mert persze kutatóegyetemként 
szeretne az ember világhírre szert tenni, hogy micsoda világra szóló eredményeket ért el, de 
nekünk azért alapvetően minden évben ott van az ezervalahányszáz beiratkozó műszaki és 
informatikus hallgatónk, ott van a 11 ezer hallgató, folyamatosan olyan szintű tudást kell 
nekik átadni. Tehát az én olvasatomban az innovációnak és a kutatás-fejlesztésnek legalább 
olyan fontos szerepe van az oktatásban, sőt én a magam részéről azt tartom fontosabbnak. 
Tehát az oktatás minősége. 

A finanszírozás, a k+f együttműködések finanszírozása. Ahogy tetszettek látni, itt a 
finanszírozási kérdésben rá vagyunk kényszerítve, hogy ha megnézzük, akkor gyakorlatilag 4 
év alatt olyan 600 millió forint kiesett a rendszerből, amit valami úton-módon vissza kell 
rakni. Persze itt van két lehetőség. Az egyik a különböző pályázati források, ezek a pályázati 
források viszont általában beruházásra vannak. Most beruházásnál meg az a baj, hogy már 
annyi gépünk, műszerünk van, hogy nem férünk be, de mindegy is, mert tanszéki mérnököt 
meg nem tudok belőle finanszírozni. Tehát itt valami egyensúlyt kellene megteremteni, és azt 
tudom, hogy nagyon nehéz dolog, mert általában a támogatók mindig azt szeretnék látni, hogy 
adok egy beruházásra egy összeget, légy szíves, mutasd, hogy azt hogyan fogod hosszú távon 
fenntartani, ha azt be tudod mutatni, akkor odaadom, építsd meg. Igen, de egy idő után azt 
mondom, hogy most már köszönöm szépen, szeretnék támogatásra, üzemeltetésre. 

A japán tapasztalatokat szeretném említeni. A kumamotói egyetemen egy professzor 
mondta, hogy ő öt éven keresztül gyomrozta - bocsánat a kifejezésért, ő mondta ezt - a japán 
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kormányt, amíg eljutott odáig, hogy most már adjanak neki fenntartásra, üzemeltetésre is 
támogatásokat. Ő anyagvizsgáló laborral foglalkozott, nagyon nagy, komoly beruházások és 
nagyon drága üzemeltetés. Most az ember azt mondja, hogy van egy fékpadunk, ahol 
izotópokat használunk föl a vizsgálatokhoz, vannak folyékony nitrogénnel működő 
berendezéseink, ezek nagyon drága dolgok. Tehát ott áll a műszer, berendezés, ha ezt nem 
tudom folyamatosan üzemeltetni, fenntartani, akkor egy idő után az ember ráhúz egy ponyvát, 
kikapcsolja, és várja mindig, amikor jön a támogatói ellenőrzés, akkor leveszik róla a 
ponyvát, megmutatják, hogy megvan. Ez kidobott pénz, ennek semmi értelme nincs. Tehát 
valami értelmes egyensúly kell, és erre lehetne például az a megoldás, hogy ezeket a kutatás-
fejlesztéseket a vállalati szintről, persze ellenőrzött módon, dékán úr említette, egy kicsikét 
megtámogassuk. 

Az együttműködésnek különböző formái vannak. Az egyik véglet az, hogy van egy 
vállalat, van egy kutatás-fejlesztési feladata, kötünk egy szerződést vele, megcsináljuk, 
leadjuk, mindenki örül neki, és aztán majd lesz belőle valami vagy nem. A másik, amikor ez 
rendszeresen visszatérő feladat, akkor eljutunk odáig, hogy közös szervezeteket alapítunk. 
Most ez persze költségvetési intézménynél nem egy egyszerű dolog. Tehát időnként az van, 
hogy a jogászok 8 hónapig dolgoznak rajta, aztán végül közlik, hogy ez nem megy, mert az 
államháztartási törvény nem engedi, az adótörvény nem engedi, az ilyen törvény nem engedi, 
az olyan törvény nem engedi.  

Erre mi aztán azt találtuk ki, illetve az Audi Hungariával közösen azt találtuk ki hogy 
az Audi Hungaria, mert elég nagy és megengedheti magának, azt mondta, hogy ad nekünk 
például szakembereket, a belső égésű motorok tanszék vezetője egy német kollega, az 
Audinak volt korábban a munkatársa, most nálunk tanszékvezető, a korábbi tanszékvezető is 
egy német kollega volt, a járműfejlesztési tanszék vezetője ugyan nem német, hanem nem 
tudom, milyen állampolgárságú, de ő is az Auditól jött. Tehát azt mondja, hogy ilyen 
értelemben magáénak tekinti ezeket a tanszékeket, hiszen az ő kutatás-fejlesztéséhez 
közvetlenül kapcsolódnak, és hogy mi ezt reprezentáljuk, ezt Audi-tanszékcsoportnak hívjuk, 
a belső égésű motorok, a járműfejlesztési, a járműgyártási és az anyagtechnológiai tanszék, 
ami közvetlenül a járműgyártáshoz tartozik.  

Itt megy - bocsánat a kifejezésért - a kínlódás, hogy azokat a legális jogi lehetőségeket 
megtaláljuk, amiben hosszú távon együtt tudnánk működni, mert azért be kell vallani, a 
multinacionális cégeknél is fontos számukra a társadalom meg fontos a gazdaság, de hát ők a 
piacról élnek, profitorientáltak, és azt mondják, hogy ők akkor adnak valamiféle pénzt, 
hogyha például mondjuk az adóalapjukból egy részét legalább leírhatják, hogyha látják, hogy 
ez nekik hosszú távon megtérül, hogyha látják, hogy hosszú távon kiszámítható módon 
működnek azok a jogi környezetek. Tehát az nem nagyon segít rajtunk, hogy egy-kétévente 
mindig egy kicsikét módosítva van ez a dolog, mert akkor a multik azt mondják, hogy akkor 
inkább nem csinálunk semmit sem, abból nem lesz baj.  

A következő diát szeretném még, ami megint csak az oktatás oldaláról próbálta 
megvilágítani a dolgot, az idegen nyelvű oktatás. Amikor kutatás-fejlesztést csinálunk, akkor 
a kutatás-fejlesztés nyelve az angol Európában meg azért a világ többi részén is, óhatatlanul 
is, kénytelen-kelletlen angol nyelven folynak ezek a dolgok, legalábbis a magas szintű 
kutatás-fejlesztési feladatok. A hallgatók idegen nyelvi képzése és az oktató kollegák idegen 
nyelvi képzése is ebben a dologban benne van. Amikor megcélozzuk, hogy öt év múlva 
nekünk a versenytársaink, most akár lehetne a bécsi műszaki egyetem vagy a pozsonyi vagy a 
maribori… Ez azt jelenti, hogy át kell alakítanunk a képzésünket, hogy igenis legalábbis a 
mesterszakokon angol nyelvű versenyképes képzéseink induljanak. Ez megint innováció, 
kutatás-fejlesztés, visszacsatolás. 

Amire a győri modellben még büszkék vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy minden 
hallgatónak kell valamit még pluszban csinálni az oktatási alapfeladatokon túl. Ez lehet 
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bármi, lehet TDK, lehet önálló hallgatói kezdeményezés, a SZEngine, a formula studenthez 
építendő saját fejlesztésű belső égésű motor, a formula student, a SZEnergy, a 
gépészmechatronikai mérnököknek az országos konferenciája, versenye, az informatikus 
hallgatók országos konferenciája és versenye. Tehát valamit pluszban kell csinálni. Ennek az 
egyik nagyon jó terepe, amikor azt mondjuk, hogy drága hallgató kollegák, itt vannak a 
kutatási feladatok, nyilván az ő szintjüknek megfelelően minél többen tessék szíves lenni ebbe 
bejönni, mert ettől lesz - és ez megint már egy ilyen reklám- és marketingkérdés - az 
egyetemnek jó híre, hogy az ott végzett hallgató azt látja, hogy amíg ott van, addig is jól érzi 
magát, mert igazi, értelmes feladatokat kapott, és utána természetesen nagyon hamar el fog 
tudni helyezkedni és komoly szakmai karriert fog tudni befutni. Tehát nekünk mint 
egyetemnek - és nemcsak a miénknek, általában minden egyetemnek - ez a társadalmi 
feladata, hogy olyan diplomásokat képezzen, akik aztán még a képzés alatt is jól érzik 
magukat és utána is jól fogják magukat érezni. 

Azt hiszem, hogy az idő terén egy kicsit visszaéltem a türelmükkel, úgyhogy 
köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, és ha lesz kérdés, akkor természetesen 
utána szívesen válaszolok. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Most felkérem Jávor András professzor urat, ha a 

Debreceni Egyetemről hasonlóan kaphatnánk pár szót, legyen szíves. 
 
Prof. dr. Jávor András 

PROF. DR. JÁVOR ANDRÁS megbízott általános rektorhelyettes (Debreceni 
Egyetem): Hölgyeim és Uraim! Szerencsés helyzetben vagyok meg szerencsétlenben is 
harmadikként szólni, mert bírom az összes előnyét a harmadiknak szólásnak és az összes 
hátrányát is. Lehet, hogy fogok egy-két kérdést ismételten érinteni, de remélem, hogy egy 
kicsit más aspektusból, mint az itt előttem lévők tették. Sok mindennel természetesen 
egyetértek. 

Amikor a Debreceni Egyetem megfogalmazta a fejlesztési koncepcióját, nyilván 
innovációs irányba is, akkor azért figyelembe vette, hogy Debrecen és a Debreceni Egyetem 
milyen adottságokkal rendelkezik, hol helyezkedik el és milyen perspektívái lehetnek.  

Debrecen egy kétszázezres város, az ország második legnagyobb városa, egyetemként 
most már évek óta a legtöbb hallgatóval bírunk. A mostani statisztikák szerint 29 709 aktív és 
körülbelül 2800-2900 közötti passzív hallgatónk van, tehát mi azt mondjuk, hogy 33 ezer 
körül vagyunk. 15 karunk van, ezzel egy elég széles spektrumot kötünk le, és az is egy nagy 
előnyünk, hogy 25 doktori iskolánk van, iskolánként néhány programmal. Tehát ez még 
tovább színesíti a palettát.  

Amikor ezt figyelembe vettük, akkor még figyelembe kellett venni azt is, hogy egy 
keleti régióban fekvő városról, illetve egyetemről van szó a maga infrastrukturális gondjaival, 
a maga fejletlenségével, a maga kevés forrással bíró, viszonylag kevésbé iparosított területén 
van az országnak.  

Ugyanakkor még azt el szeretném mondani, hogy 74 országból 3700 külföldi 
hallgatónk van, ami viszont óriási potenciált jelent árbevételben is a Debreceni Egyetemnek, 
szinte egy harmadik költségvetési lábat biztosít. Ez továbbra is törekvésünk, hogy ebbe az 
irányba menjünk. Nyilvánvalóan szükségünk is van arra, hogy a Debreceni Egyetem tovább 
tudjon fejlődni.  

Tehát tudjuk, hogy nyersanyagszegény, infrastrukturálisan nem jó, a hallgatói források 
gyengék, a hallgatóink alacsony jövedelemmel kerülnek be, ami azért növeli is a gondjainkat. 

Amikor tudjuk, hogy hol helyezkedünk el, mennyien vagyunk és milyen lehetőségeink 
vannak, akkor meg kell határozni, hogy milyen irányba fejlődjünk. A Debreceni Egyetem 
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megfogalmazta azt, hogy egy irányt tud elképzelni a várossal, és a város nem tudja elképzelni 
az egyetem nélkül, és az egyetem pedig nem tudja a város nélkül elképzelni magát, hiszen ez 
mind a kettő olyan erő - 40 ezer polgár van a városban, aki az egyetem polgára is egyben -, 
ami megint meghatározó a jövőképet illetően. 

Mikor mi döntöttünk, akkor úgy döntöttünk, hogy ami ipar települ a városba, és ezt mi 
segíteni fogjuk, és a város is segíti a törekvéseinket, azoknak olyan szakemberekre legyen 
szükségük, akik magasan képzettek, akik célirányosan „előállítottak”, kiművelt főkről van 
szó, és speciális tudással és nagy tudással rendelkeznek.  

Ehhez viszonyítva mi megfogalmaztuk azt, hogy milyen irányba kell fejlődnie a 
Debreceni Egyetemnek, illetve a debreceni egyetemi kutatásoknak. Adott volt, miután más az 
országban ilyen nincs, ahol orvosi és agráregyetemi bázis lett volna, hogy az egyik láb az 
orvosi, egészségügy, illetve a gyógyszerkutatás, a másik láb az élelmiszer-kutatás, amit még 
kiegészítenek olyan magas igényű területek, mint az informatika. Gyakorlatilag ezek a mi 
alapirányaink.  

Ha ehhez hozzáteszem azt, hogy kellett egy működési formát is találni; a rektor úr 
érintette, hogy ott lehet nagyon jó együttműködéseket csinálni, és ha megnézzük, a 
legnagyobb fejlődés Győrben is azért ment végbe, mert egy nagyüzem odatelepült, az Audi, 
és ez a házasság nagyon sikeres lett. Debrecenben ilyen nagyok nincsenek, de vannak kicsik, 
és ezeket megpróbáljuk integrálni. Ennek egyetlen módját láttuk, a klaszteresedés 
folyamatának a beindítását. Gyakorlatilag létrehoztunk ezeken a területeken öt olyan klasztert, 
amelyek egyrészt akkreditáltak, másrészt nagyok, harmadrészt pedig nagyon sok partnerrel 
rendelkeznek, és alkalmasak arra is, hogy egy lábra állva egyfajta klaszterszövetségben is 
tovább tudjanak működni. 

Így jött létre a gyógyszerklaszterünk, a Pharmapolis gyógyszerklaszter, amely a 
városba települt gyógyszergyárakra, elsősorban a Tevára és a Richterre épülhet; így az 
élelmiszerklaszter, amely ma 77 taggal bír, ezek között olyan multik is vannak, amelyek 
többmilliárdos cégek, tehát egy irgalmatlan nagy gazdasági forrást jelent. Gyakorlatilag ehhez 
csatlakozott, ahogy már jeleztem, a gyógyvízklaszter, amely a gyógyturizmus irányába 
történő fejlesztésekkel foglalkozik, az energiaklaszter, és van egy informatikai klaszterünk is. 
Nyilvánvalóan el tudjuk képzelni, hogy ezek milyen területeken tudnak tevékenykedni. 

Ebből eredően a várossal megfogalmazott célkitűzésünk, hogy a klaszteresedésen 
keresztül az ipartelepítést segítve mindig magas hozzáadott értékű termékeket állítsunk elő. 
Tudjuk, hogy a gyógyszer az egyik ilyen, a másik pedig, hogy olyan élelmiszer-fejlesztések is 
meg kell hogy valósuljanak, mint ami a funkcionális élelmiszer-előállítást segíti. Mi azon 
vagyunk, hogy ezek teljességgel, mint a gyógyszerek, úgy kerüljenek elismerésre, mert abban 
vagyunk érdekeltek, hogy garanciát és minőséget tudjunk vállalni. Ehhez csatlakoznának még 
a betegség, prevenció, allergiamegszüntetés, a sportolói élelmezésnek egy tudatosabb 
fejlesztése és a különleges igényt képviselő csoportok, például az öregkori, a fiatalkori 
táplálás, vagy például a hadsereggel való együttműködésben a külföldön szolgáló katonák 
más típusú élelmiszerrel való ellátására, illetve annak a kiegészítőjének a biztosítása. 

Hogy teszteljük a dolgainkat és hogy fejlődünk. Létrehoztunk egy innovatív boltot is, 
ahol az egyetemen előállított élelmiszerek vásárlását, fogyasztását, kipróbálását biztosítjuk, 
aminek a hosszú távú fejlődése abba az irányba fog menni, a 2014-20-as pályázati ciklusban 
mi abba az irányba megyünk, hogy olyan kis termelő-, feldolgozó- és fejlesztőüzemeket 
hozunk létre, amelyek felölelnek egy teljes élelmiszer-hálózatot, és az ott előállított 
termékeknek mi elég biztos kipróbálási lehetőségét látjuk a klinikai egészségterápiák során. 
Tehát ebbe az irányba fejlődik ma az egyetem. 

Még egy-két dolgot szeretnék elmondani. Nyilvánvalóan a képzésnek igazodni kell 
ehhez, tehát együttműködési szerződéseink vannak a különböző cégekkel szakember-
előállításra. Ezen túlmenően létrehoztunk egy MAG Praktikumnak hívott kft.-t, ami a 
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gyakorlati képzés lebonyolítását, tesztelését, a partnerüzemeknek, partnercégeknek a 
minősítését végzi el. Ez ma már ezres nagyságrendre tehető partnerhálózat, amelyet mi 
nagyon jónak tartunk.  

Természetesen nemcsak azokban gondolkodunk a képzések során, hogy a jelenlegi 
struktúrát fenntartsuk, hanem szeretnénk tudatosabb jövőképet is. Mi komolyan bombáztuk az 
elnök urunkat is, hogy az osztott képzések mellé osztatlan képzéseket is vegyünk fel, 
pontosan a tehetséggondozás mivoltáért vagy a tehetséggondozás megoldásáért, és ezeket a 
hallgatókat nyilvánvalóan speciális tréningeken keresztül készítjük egyrészt egyetemi 
fejlesztésre, másrészt pedig az ipari kapcsolatoknak való megfelelésre. 

Egyértelműen gondolkodunk még abban, hogy az egyetem olyan adatbázisokat hoz 
létre, amely a Kárpát-medencében létrejövő szabadalmak kataszterizálását, illetve 
regisztrációját végzi el. 

Gondjaink is vannak, ezeket a gondokat mi szeretnénk megfogalmazni ennek az eseti 
bizottságnak is. 

Gyakorlatilag több jogszabályi segítség kellene az egyetemi megfeleléshez, hiszen 
azért a pályázatok során az ilyen érdekházasságokat mindenképp erőltetni kellene, ami az ipar 
és az egyetemek közötti. Mint emlékszünk rá, voltak pályázatok, amelyek kifejezetten arról 
szóltak, hogy úgy lehetett pályázni vagy úgy erősödött a pontszám, hogyha az egyetem, 
illetve a fejlesztőkapacitás és az ipari kapcsolatok együtt pályáztak és együtt vállalkoztak 
feladatok megoldására. 

Nem látjuk ma Magyarországon a szellemi termék szabályozását, lehetőségeit az 
egyetemi szférában. Mi úgy látjuk, hogy az egyetem rugalmatlan. Most nálunk is olyan 
szabályzatok működnek ennek keretében, hogy az egyetem kívánja biztosítani az érdekeit, 
csak abban a pillanatban, hogy ha megjelenik a felhasználó, a kutató és az egyetem, akkor a 
felhasználó visszariad attól az adminisztrációtól, amit az egyetemi kötöttségek jelentenek. Mi 
ezt úgy szeretnénk megoldani, hogy az egyetem a kutatóval és a felhasználó is a kutatóval 
szerződjön. Tehát ennek a jogszabálya. Én azt gondolom, amit itt dékán úr is hangsúlyozott, 
hogy a rugalmasság nem jelent szabályozatlanságot. Tehát ha nem tudunk megfelelni kellően 
rugalmasan annak az innovációs szférának, akkor az eredmények beáramlása mindig 
gyengébb lesz, és nem lesz olyan hatékony, mint ahogy mi szeretnénk. 

Én azt gondolom, hogy talán minden olyan területről szóltam, amiről szerettem volna. 
Nyilván a bőség zavara miatt az előadást hosszan lehetne folytatni, de én szeretném, ha 
mindenki véleményt tudna formálni, mert azt gondolom, hogy vetettem föl olyan kérdéseket 
én is, amelyek mindenki számára izgalmasak lehetnek. Az előrelépést segítené, ha a 
bizottságot meg tudnám győzni, illetve elnök urat arról, hogy ez törvénykezésben is kapjon 
ilyen módon szerepet, hogy a szabályok olyanok legyenek, amelyek segítik az innovációs 
folyamatot és az egyetemen született szellemi termék hasznosulását. 

Köszönöm szépen.  
 

Hozzászólások, vélemények az eseti bizottság tagjai részéről 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Amíg a bizottság és a jelenlévők 
megfogalmaznak kérdéseket, észrevételeket, egy dolog engedtessék meg. A dékán úrnak volt 
a felvetése az adótémát illetően. Innovációs járulék. 2011-ben történt az egésznek az 
átalakítása. Csak arra emlékszem én magam is meg szerintem mindenki, hogy azért elég 
komoly vitákat váltott ki, hogy jó lesz, nem lesz jó, mi, hol, merre, meddig. Mindegyik 
mellett voltak pró és kontra érvek. Én most nem ebbe kívánok belemenni, csak azt akarom 
elmondani, hogy mi volt a végső döntés. A végső döntés azért lett olyan, amilyen, és azért 
kerültek ki belőle a kedvezmények alapvetően, nem önmagában azért, hogy mekkora arányú 
volt a lehetséges visszaélések aránya vagy nem, hanem alapvetően azért, hogy egyik oldalon 
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javában a túlzott deficit eljárás hatálya alatt állt az ország, és nyilvánvalóan ilyenkor a 
bevételi kérdés, hogy is mondjam, a monetáris szemlélet felerősödik.  

De az is tény és való, hogy már akkor kidolgoztak a tárcánál, Cséfalvay államtitkár 
úrnál egy olyan szabályozótervezetet, amely legjobb tudomásom szerint viszonylag szélesebb 
körű megvitatáson is szerepelt, tudom, hogy cégektől például jött be vélemény, és például az 
amerikai magyar kereskedelmi kamarának az volt akkor az álláspontja, hogy ha ez így 
bevezetésre kerülhetne, akkor nemcsak Európa, hanem a világ egyik legjobb 
ösztönzőrendszerét tudná magába foglalni. Az a döntés született akkoriban, hogy ha sikerül az 
adósságcsapdából valahogy kikerülni, akkorra kell halasztani ennek az úgymond bevezetését. 
Hogy ez megtörténhet-e a közeljövőben vagy sem, én bevallom őszintén, azért nem tudom, 
mert nem vagyok az államháztartás szakértője. Szeretném remélni, hogy megtörténhet, 
legalábbis egyelőre még némi bizakodásra okot adó makrogazdasági adatok vannak meg 
számok.  

De ha ez így van, akkor érdemes valóban arra ösztönözni a kormányzatot, hogy 
vegyük elő ezeket a terveket, tehát nem kell újra feltalálni a spanyolviaszt, ha szabad így 
fogalmazni, hanem viszonylag jó előkészítettségben vannak ilyen természetű szakmai 
anyagok, és talán a 2014-20 közötti uniós időszakra nézve is ezek már olyan típusú 
előkészületek, amelyekkel Magyarország, ha ügyes, és valóban a gazdasági körülmények jól 
alakulnak és tudunk ezzel jól sáfárkodni, akkor ügyesen labdába is tudunk rúgni. Ebben 
rengeteg ilyen ösztönzőelem volt, kétségtelen, nem ugyanolyan logika mentén, mint ahogy az 
korábban létezett, de lehet, hogy szerintem talán még jobb is. Majd meglátjuk, ebben nem 
kívánok állást foglalni. A felvetés jogos, mert azt mindenki érzi, hogy azért itt bizonyos 
értelemben voltak meg vannak hiányosságok. 

Azt sem szabad elhallgatni, hogy e mögött meg volt egy más megfontolás is, 
nevezetesen a Tudományos Akadémia és jó néhány szintén nagy cég felsorakozott a mögé, 
hogy a befizetett járulékhoz képest szeretnének jóval nagyobb arány mentén visszapályázható 
forráshoz jutni. Viszonylag könnyen, gyorsan megtérülő, gyorsan sikerrel kecsegtető 
pályázatokról volt szó, de leginkább az informatika területén volt tetten érhető, amennyire én 
meg tudom ítélni. Emellett is voltak kétségkívül elég racionális érvek. Bevallom őszintén, 
egyelőre én még nem láttam olyat, hogy bármilyen döntés minden létező szereplőnek 
mindenkor egyöntetű tetszését kiváltotta volna. De hát törekedni kell rá, majd meglátjuk, én 
mindenesetre szeretnék abban hinni, hogy azok a tervek, amelyek elkészültek, ebből a 
szempontból jobbak. De még egyszer mondom, dékán úr, jogos a felvetés, és főleg az ipar 
területén ez inkább most hátrányként jelent meg, leginkább a műszaki képzésnél. 

Van még egy dolog, amit szeretnék elmondani. A duális képzések felvetésének a 
fogalmi tisztázása tényleg nagyon fontos kérdés, mert a jogalkotásnak van egy olyan 
hátulütője, ha szabad így fogalmazni, hogy ha nincs letisztázva valaminek a fogalma, akkor a 
jogászi szőrszálhasogatásnak az lesz az eredménye, hogy nem jutunk egyről a kettőre. Tehát 
muszáj. Azt szokták mondani a jogászok a kontinentális jog sajátosságából adódóan, hogy 
ami nincs leírva, az szabad. Az angolszász jog ebből a szempontból más. Tehát magyarán, ha 
nem definiálunk valamit, akkor onnantól kezdve nagyon nagy a bizonytalanság. Ebből a 
szempontból szerintem nehéz ezt jól definiálni.  

Nem tudom, mi a jó megoldás, de biztos, hogy különbséget kell tenni aközött, ahogy 
mondjuk a kereskedelmi és iparkamara elnöke gondolkodik a duális képzés fogalmáról, meg 
mondjuk ahogy az egyetem gondolkodik ennek a fogalmáról, mert ezt a két tartalmat - és 
azért mondok két különböző dolgot, elég messze állnak egymástól - nehéz lenne most per 
pillanat közös nevezőre hozni. De közben ugyanazt a fogalmat próbáljuk használni. Ha ez 
nincs rendbe téve, akkor egy jogszabály alapján egyik fél meglobogtatja a jogszabályt, és azt 
mondja, hogy itt az van leírva, hogy…, és a saját értelmezését teszi mögé, a másik fél 
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ugyanezt megteszi és szintén a saját értelmezését veszi, és ugyanígy egy jogbizonytalanság áll 
elő.  

Én itt most hirtelenjében nem tudom, hogy mi a jó megoldás. Valószínűleg abba az 
irányba érdemes lenne elindulni, hogy minden olyan szereplő, akinek van köze ebből a 
szempontból a témához, megpróbálja a maga szempontjából ezeket a fogalmakat leírni, 
tisztázni, és akkor utána látjuk azt, hogy hányféle tényező van e mögött, mert kétségkívül, 
amit ön mondott, az is egy precíz és helytálló tartalom, hogy ez a gyakorlat az egyetemeknél 
hogy és mint jelenjen meg a kutatási területen, és nyilván az is, ahol meg konkrétan egy 
gyártáshoz kapcsolódóan van szükség komoly, begyakorlott szakmai tudásra, és hogy 
ezeknek az érintkezési felülete hogyan kapcsolódik. Nem ártana ezen egy kicsit 
elgondolkodni, hogy ne fusson a lehetséges jogszabályalkotás vakvágányra, vagy ne 
kerüljünk abba a helyzetbe, hogy a végrehajtási utasításba kellett belerakni, és a végrehajtási 
utasítást összeállító jogászok meg szintén nem az adott téma ismerői. Nagyon jól tudjuk, hogy 
ennek rengeteg hátulütője szokott lenni, hogy ha olyanok csinálnak valamit, ami lehet, hogy 
jogilag rendben van, de a tartalmát meg nem értik, akkor komoly probléma lehet. 

Elnézést, sokat beszéltem, csak ezeket, azt gondolom, fontos volt azért elöljáróban 
leszögezni. 

Van-e valakinek kérdése, észrevétele, felvetése? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
BIRINYI GYÖRGY (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Birinyi György vagyok az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatási államtitkárságáról. A fogalmakhoz egy 
rövid gondolatot. A kormány 1414/2013-as határozata a nemzeti kutatásfejlesztési és 
innovációs stratégia elfogadásáról a 2013-20-as tervezett időszakra vonatkozik. Ennek az 1. 
számú mellékletében - egyébként az 1. számú melléklet nagyon olvasmányos és a szakmának 
szerintem egy rendkívül jól összeállított, tudományos igényű anyag - a végén fontosabb 
definíciók is találhatók többek között a duális képzésről, duális gazdaságról és sok más egyéb 
gondolatról, amelyek a kutatás-fejlesztés, innováció témakörét érintik. Tehát lehet, hogy ez 
sem tökéletes, de valamilyen kiindulópontot, valamilyen fogódzót már jelenthet ez a 
definíció. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Pont erről beszéltünk, hogy van valami, csak nem 

mindegy, hogy azt érti alatta. Az, hogy valami meg van fogalmazva, még nem fogja lefedni az 
egész témakört, tehát ezért. (Birinyi György: Továbbgondolásra érdemes.) Így van. 
Köszönöm szépen.  

További felvetések, észrevételek? (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 
 

DR. VEDRES ANDRÁS, a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségének 
elnöke, a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára: Mint a Móricka, mindenről a találmány 
jut eszembe. Azt el kell ismerni mindenkinek, hogy a szellemi tulajdon a legfontosabb 
tulajdonforma korunkban már, és a jövőt illetően egészen biztos. Az egyetem egy műhely, és 
három terméke van: a képzett szakember, a tudományos eredmény és a benne foglaltatva az 
iparjogvédelmi eredmény. 

A tudományos eredmény közkincs. Az én pénzemből hozzák létre és mindenki 
tulajdona. Most az én alatt az adófizetőt értsék. A szellemi tulajdonnak monopóliummal, 
monopóliumokkal védett része, amit szintén az én pénzemből hoznak létre, 
megkülönböztethető élesen a tudományos eredménytől, amely szakközlemények formájában 
és egyéb tudományos közlések formájában mindenki közkincse, Nigériában is, az USA-ban is 
meg akárhol a világon. De a monopoleredmény nagyon fontos, mert jelenti a szellemi 
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portfoliójának legfontosabb részét egy ilyen gyárnak, amely tehát az egyetemi képzett 
embereken túl ilyeneket is létrehoz. 

Az összes hazai egyetem 1895 óta 1427 szabadalmat hozott létre. A külföldi 
bejelentések száma, amely az egyetem szóra jön össze, 1722. Meg kívánom jegyezni, hogy a 
legnagyobb adatbázis az Európai Szabadalmi Hivatal adatbázisa szerint, amely nem 1895-től 
tartalmazza az adatokat, tehát nehéz ebből megállapítani, hogy a hazai szellemi portfolió 
mennyire monopólium más helyeken. Csak éves adatainkból lehet következtetni, nevezetesen 
2011-ben ENSZ-adatok szerint 759 magyar találmányt csináltuk, ebből az egyetemek 49-et 
produkáltak, és 142 az, amit külföldön védtünk. Ez a 2011. évre jellemző. 

Ez a szám, ez a 32 viszonyítva a hazai teljesítményhez, ami a legjobb időszakunkban 
volt, 1985-86-ban, akkor az összes magyar egyetem 60 találmányt csinált. A csökkenés 
megvan évről évre, végig a rendszerváltozás óta, és a jelen kormányzat alatt 2010-ben 17, 
’11-ben - volt egy kiugrás - 49, ’12-ben 32 és ’13-ban november 15-ig összesen 6 találmányi 
bejelentést tettek az összes magyar egyetemek. 

Most ha valaki azt mondja nekem, hogy a műszaki eredmények - a tudományos 
eredményeket nehéz lemérni, de azt most hagyjuk, mert az amúgy is közkincs -, a szellemi 
tulajdon eredményei a vállalkozásoknál csapódnak le. Igen ám, csak ezzel van egy kis baj. 
Megint az én pénzem. Az én pénzemből létrehoznak valamit egy magyar egyetemen, és akkor 
az a szellemi tulajdon semmiképpen nem jelenik meg az egyetem portfoliójában, miközben 
használják az egyetem eszközeit, a fejeket, berendezéseket, a rezsit fizetik, és átengedik 
valaki másnak, és akkor ő a jogosult.  

Ezért a héten majd ezt külön meg fogom kérdezni az Egyesült Államokban az 
illetékestől, az egy hölgy egyébként, ott kőkeményen leszabályozzák, mert nem szabad a 
tulajdonnal játszani, hogy ha valakinek a pénzéből valamit létrehoznak, ott meg kell jelenjen, 
hogy az az ő tulajdona. Tehát ott a szövetségi pénzekből lévő eredmények átengedhetők 
egyetemeknek, kutatóintézeteknek, sok mindenkinek, ha olyan a szerződés, de 
licencértékesítéskor vissza kell adni azt a támogatást, amit arra fordítottak, amivel elértek 
valamit.  

Tehát itt szeretném fölhívni az egyetemek vezetőinek a figyelmét, hogy mindenképpen 
ragaszkodjanak ahhoz, hogy az úttörő bejelentésnél jelenjen meg szabadalmasként az egyetem 
egyetlenegy másodpercre is, de regisztrálva legyen, aztán utána a licencét át lehet adni később 
teljesen vagy megtartani valamennyi részét, mert nagyon fontos Magyarország számára, hogy 
az egyetemeink rangsorában milyen szellemi tulajdoni portfolióval rendelkezik az az oktatási 
intézmény, ami a későbbiek szempontjából tőkét jelent és kooperációt hoz és elismertséget 
hoz. 

Nagyon fontos az elismertség és az eredmények. Sajnos ezen a téren nagyon silányan 
állunk. Itt rögtön el tudom mondani azt, hogy 2011-ben talán a győri egyetemmel 
előkészítettünk valamit, 2010 és ’11, az nevezetesen az 1995-től kétévenként rendezett 
Géniusz nemzetközi találmányi és innovációs kiállítás megrendezése Győrben, hozzátéve 
ehhez, lett volna egy innovációs világrendezvény is, amit én mint a Feltalálók 
Világszövetségének elnöke garantáltan szállítottam volna. Gyönyörű terveket elkészítettünk, 
amely még bírta a győri egyetem és az Audi beleegyezését. Megkaptuk volna a campust, 
amikor nyári szünet van. Egy csodálatos dolog lett volna, ami egy régi megkezdett sorozat 
folytatásaként mutatta volna, hogy Magyarország tényleg jobban teljesít. Mi lett az 
eredmény? Hogy az illetékes elvtárs, aki nincs is, mert végül is a Nemzeti Innovációs 
Hivatalban jelenleg nincs senkinek a fején igazi kalap, meg nehéz itt végül is megmondani, de 
mindegy, de Cséfalvay államtitkár úr a mai napig sem válaszolt erre a levélre meg amit 
szóban előadtam. És az egész bedöglött. És akkor én mint egy világszervezet elnöke azt 
mondtam, hogy szevasztok, és más országokban csináltunk fényes nemzetközi 
rendezvényeket, múlt hét előtti héten Brazíliában technológiai és tudományos heteket, a múlt 
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héten Németországban az ökotalálmányok világbajnoksága, azelőtt Varsóban a lengyel 
kormány támogatásával a kémiai találmányok világversenye.  

Tehát ezeken a fórumokon látszott, hogy a régióban, ahova mi is tartozunk, meg kell 
hogy mondjam, hogy az innovációs potenciáljuk valóságosan növekedett, és megelőzi már 
Magyarországot az egymillió lakosra eső szabadalmi bejelentésekben, és pontosan a lengyel 
egyetemi intézetek és lengyel egyetemek, román egyetemek aktivitása magasabb, talán 
tízszerese, mint a magyar, ami szellemi portfolióban elérhető. Tehát sajnos én ezt a képet 
látom, és amennyiben a labdarúgáshoz hasonlóan nem lesz hasonló támogatás az 
adóforintokból erre a területre, akkor a valóságban itt a helyzet nem fog sokat javulni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel? (Jelentkezés.) Professzor úr! 
 
DR. DÉZSI ISTVÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora: Csak nagyon 

röviden. Itt különböző témakörök kerültek elő. Egy dolog, amit én hiányolok. Senki sem 
említette a kutatóintézetek és az egyetem együttműködését, pedig megvan. Tehát van például 
a Bay Zoltán, kimondottan alkalmazástechnika, de az Akadémiának is vannak különböző 
intézetei. Ezenkívül az oktatásban is van természetesen kapcsolat, hiszen van, aki mondjuk a 
diplomamunkáját vagy a doktori disszertációját is esetleg ott végzi. Tehát ennek is van 
jelentősége. Nem azt mondom, hogy ezt most részletezni kell, csak hogy azért ne maradjon ki 
a téma. 

A második dolog az oktatási program. Én ugyan mondjuk nem egyetemről, hanem 
kutatóintézetből vagyok; minden egyetemen a karoknak és a különböző tanszékeknek el kell 
készíteni, úgy tudom, egy oktatási programot, ami érvényesül például abban az évben. Azt 
nem tudom, hogy ki hagyja jóvá, esetleg a rektor, a rektori tanács, ezt nem tudom, de 
természetesen ez egy lényeges dolog. Itt elsősorban a Széchenyi Egyetemnél jön ez elő, ahol 
alkalmazástechnika is fölmerül az oktatásban, a hallgató kapcsolatot létesít, de nem kell 
komolyan venni, esetleg az általános tudása ezt megsínyli. Tehát nem lesz egy átfogó ismerete 
a bizonyos szakterületről. 

A következő dolog az, hogy az innovációs állami aktivitás tényleg az elmúlt 
időszakban nem volt egészen magas színvonalú. Az NKTH megszűnt, és legalábbis az 
összegeket megkapta a Nemzeti Innovációs Ügynökség, de utána nem történt semmi. Tehát itt 
azért erre kellene figyelmet fordítani, hogy ez menjen.  

Legutoljára a szabadalom kérdése, amit említettél. Az a probléma, legalábbis nálunk, 
hogy nagyon drága. Nagyon drága szabadalmaztatni valamit, hogy mondjam, a pénzben nem 
vagyunk bővében, senki sincs bővében, és bizony szabadalmat beadni egy nagyon drága 
dolog. Lehet, hogy ezen kellene változtatni, ezt nem tudom. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt! 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Engedjék meg, hogy én 

egy látszólag nem ide tartozó dologgal kezdjem. Én egy kicsi faluból származom az Alföldről, 
néhányszáz fős faluból, és a családomban elsőként jutottam egyetemre és szereztem doktori 
címet. A nagy fővárosban egy picit az ember máshogy éli meg - ide jártam egyetemre - az 
egyetemek feladatát. Viszont az, ami Győrben és Debrecenben, de a másik két nagyvárost se 
hagyjuk ki, Szegeden, Pécsett folyik, azt gondolom, hogy a vidék Magyarországának egy 
olyan meghatározó feladat, amit ezek az egyetemek felvállalnak, ami kiemelésre érdemes.  

Annak idején, mikor még a közgázon Andorka Rudolf vezetésével a társadalmi 
mobilitásról készítettünk tanulmányokat meg próbáltuk ezt elemezni, akkor az egyik barátom 



 20 

azzal foglalkozott, hogy nézte, az egyetemek vezetői és oktatói, főleg a fővárosi egyetemeken 
milyen arányban születtek Budapesten, nevelkedtek Budapesten és milyen arányban az ország 
más területén és jutottak föl a katedrára, föl a csúcsra. Ez jó három évtizeddel ezelőtt volt. 
Akkoriban, azt mondhatjuk, hogy nagy többségében vidékről kerültek föl, vidéki főiskolákról, 
vidéki egyetemekről, műhelyekről, és a főváros szabályszerűen elszipkázta a legjobbakat, 
magához ragadta a nagy fővárosi egyetem. Lehet, hogy ez a tendencia megszűnt, ezt én nem 
ismerem, nem foglalkoztam vele már nagyon hosszú ideje, mert más feladatot választottam 
életcélomul, de azt gondolom, hogy azok a vidéki műhelyek, amelyek megtalálták ezeket a 
fiatalembereket, megtalálták ezeket az elméket, lehetőséget biztosítottak arra, hogy 
találkozzanak ezzel a képzéssel, találkozzanak egyáltalán az egyetemmel, találkozzanak a 
tudással, a tekintéllyel, amit a nagy tudású tanár jelent. Ezek a katartikus élmények egy 
fiatalember számára a vidéki egyetemeinken megvannak, és szerintem ez egy borzasztó 
fontos munka.  

Mifelénk azt tartják, sokféleképpen értelmezik, manapság lenne, aki félreértelmezi ezt 
a mondatot, de úgy hangzik, hogy azt a területet, amit nem lakunk be, elveszítjük. Ez 
Magyarország esetében különleges felhangokat is kaphat. De ez igaz az elmékre is. Azokat a 
fiatal elméket, akiket nem pallérozunk kellő időben, elveszítjük. Tehát ilyen értelemben azt 
gondolom, hogy az egyetemeknek nemcsak az abszolút elitképzés a feladata, mint ahogy itt el 
is hangzott, hogy tanítani sokféle szinten egyformán jól lehet, hanem azt gondolom, hogy az 
értelmiség szintjének a meghatározása, hogy hova tesszük a magyar értelmiséget, hova 
tesszük a magyar értelmiségtől elvárható tudást, az egyetemeken múlik, azon a karon múlik, 
amely az egyetemet vezeti, amely meghatározza, megszabja az irányt. Erre szerettem volna az 
önök figyelmét felhívni. Ez ugyan a címhez nehezen köthető, belátom. 

Szabadalmi kérdésben egy dolgot szeretnék megemlíteni, személyes tapasztalat van 
mögötte. Nemzetközi szabadalom védésével többször próbálkoztak barátaim, kollegáim. Ezek 
zöme orvosi jellegű szabadalom. Őszintén szólva, ha egy ipari szabadalmat szeretne valaki 
nemzetközi szinten, worldwide levédeni, az olyan 15-20 millió forintnál kezdődik. Általában 
nem az a jellemző ma Magyarországon, hogy azok az emberek, akik a tudománynak 
szentelték magukat, vagy mondjuk még nem is elméleti, hanem alkalmazott tudományi 
részeknek, vagy csak dolgozik valahol és van egy jó ötlete, akkor neki van 20 millió forintja 
arra, hogy ennek nekivágjon. Nem beszélve arról, hogy őszintén, ha két olyan cég van, 
amelyre érdemben rá lehet bízni azt, hogy ezeket végigvigye. Kellene hozzá 15-20 nyelvet 
megfelelő szinten ismerni. Nem nagyon hiszem, hogy ilyen emberek léteznek.  

Tehát ennek van egy folyamata, én értem, viszont azoknak a pályázatoknak a zöme, 
amik elérhetők, cégekre van. De hát ha ő nem vállalkozó, hanem mondjuk egyetemi oktató? 
Nem mondom, hogy egyetemi tanár, mert nem biztos, hogy pont az egyetemről jut eszébe 
valaki. Tehát ez megoldatlan, és hiába vannak rá európai uniós pályázatok, azoknak a 
pályázatoknak a lehívhatósága, a hozzáférhetősége egy átlagos laikus orvos számára, mert 
ebből több példát is tudok mondani, szinte lehetetlen. Tehát ha esetleg ezen a téren lehet 
segíteni… Nem beszélve arról, persze maga a folyamat is többéves, ennek megvan a rendje, 
azt én elfogadom, hogy ilyen rendjének kell lenni, csak tényleg nem egyszerű. 

Azzal egyetérthetünk szerintem, hogy nagyon sok olyan találmány, ötlet nem kerül 
levédésre Magyarországon, ami egyébként odakerülhetne, hogyha lennének olyan műhelyek, 
amelyek ilyen értelemben is hóna alá nyúlnak a tehetségeknek, az ötleteknek, és gondozzák 
ezeket az ötleteket. Nyilván a piac megpróbálja gondozni, de az általában azt jelenti, hogy az 
üzleti hasznot kiszedik belőle, és néhány százalék szokott maradni a szellemi tulajdonosnak. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy fél pillanat, csak egy dolgot szeretnék megemlíteni. 

Az elmúlt héten a bizottsági ülésen ilyen témák szóba kerültek, és ott többek között Cséfalvay 
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államtitkár úr arról is beszélt, hogy az elmúlt esztendőkben jelentősen megnőtt 
Magyarországon az úgynevezett kockázati tőke jelenléte, ami kifejezetten arról szól, hogy 
bizonyos ötleteket, találmányokat megpróbál akár szabadalom felé elvinni, akár hasznosítani. 
Erről volt szó a héten. Azt gondolom, hogy önmagában véve jó tendencia, viszont az is tény 
és való, amit Horváth képviselő úr mondott. Csak a szabadalmak bejelentett számából azért 
nem szabad olyan következtetéseket levonni, hogy mondjuk Magyarországon az egyetemek 
nem jól működnének, mert szerintem ez így nem jó. Az egyetemeknek is megvan a maguk 
költségvetése, megvan az, hogy mi a fő feladata, amit el kell látni, mit tud fordítani adott 
esztendőben egyéb célokra. Nem olyan magától értetődő az, hogy bármikor az egyetem is 
előhúz a zsebéből 15-20-30 millió forintokat jobbra-balra. Nem véletlen, hogy ezt a 
tevékenységet a világon nagyon sok helyen tényleg a kockázati tőkének mondott pénzügyi 
befektetők próbálják felvállalni, annak reményében természetesen, hogy ennek komoly 
haszna lesz.  

A kutatásnak is rengeteg szintje van, mi, hol, milyen szinten térül meg, hogy nem térül 
meg. Rengeteg, napestig lehetne ezen vitatkozni nyilvánvalóan. Sokszor egy-egy ötlet 
apropóján nem is lehet megmondani, hogy ebből mi lesz. Lehet, hogy lesz belőle valami 
világrengető dolog, lehet, hogy nem lesz belőle semmi. De ha egy ötlet be van jelentve, és 
nem lesz belőle semmi, attól még a statisztikában ott lesz, hogy bejelentették, de fordítva is 
igaz. Tehát ezt csak azért akarom mondani, nem akarok megbántani ezzel senkit, de bizonyos 
statisztikai adatokat, ha akarok, így nézek, ha akarok, úgy nézek. Azt szokták mondani, ezzel 
megint nem akarok semmiféle rosszat, hogy van kis hazugság, van nagy hazugság, meg van a 
statisztika. Nem azért, mert fokozása akar lenni, hanem azért, mert igaz is lehet meg nem is, 
attól függ, hogyan teszem föl a kérdéseket és hogyan keresek rá válaszokat. Attól még minden 
igaz lehet, csak nem biztos, hogy a teljes képet sugallja. 

Elnézést. Jelentkezett dékán úr, és Pakucs János utána. 
 
DR. VAJTA LÁSZLÓ dékán (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar): Nagyon 

röviden. Az egyik, amit Horváth képviselő úr mondott, szerintem egy rettenetesen lényeges 
dolog, és pillanatnyi aktualitása pedig nagyobb talán, mint amennyit úgy külön-külön 
gondolnak.  

Az egyik az, hogy igenis egy régió, egy körzet, egy város szellemi életéhez, adott 
esetben egy kis faluhoz ezek borzasztó fontosak. Annak idején azt mondták, hogy a jegyző, a 
pap és az orvos. A nagyapám egy kis falunak volt az orvosa, én ezt a mondást még ott 
tanultam. Szóval ezek borzasztó fontosak, és anélkül, hogy ennek a részleteibe mennénk, a 
jóval kisebb intézményeknél, hiszen Győr, Debrecen nagyváros, én most ennél sokkal inkább 
azokra a főiskolákra, intézményekre gondolok, amikre tisztán oktatásgazdaságossági alapon 
akár még könnyű lenne azt is mondani, hogy semmi értelme nincs, hogy működnek, és azért 
tartom nagyon fontosnak, amit Horváth Zsolt mondott, mert van egy csomó olyan szempont, 
amelyiket persze az oktatáspolitika, oktatás-költségvetés önmagában nem tud kezelni, de 
amelyekre igenis oda kell figyelni, és ebben a vonatkozásban akár a nagyobb egyetemeknek 
még bizonyos feladatokat is megfontolandó, hogy fölvállaljanak, lényeges ugyanis ezeknek az 
intézményeknek a funkciója. 

Miért van ennek ma, 2013. november 5-én kitüntetett jelentősége? Önök ezt nyilván a 
parlamentben élve jobban tudják. Én a sajtóból értesülök arról, hogy megtörténik az 
önkormányzatok konszolidációja, de nem akármilyen feltétellel, hanem olyan feltétellel, hogy 
viszont regionális, körzeti gazdaságélénkítéssel kapcsolatos programokat kell kidolgozniuk.  

Itt szeretném a képviselők figyelmét fölhívni, ha esetleg lenne valaki, aki nem ismeri 
az ausztriai modellt, akik ugyan más nagyságrendben, de ugyanezzel a kérdéskörrel 
megküzdöttek a kisvárosi szakfőiskolák és a helyi ipar, iparélénkítés összekapcsolásában. A 
szándék szerény személyem szerint, nem értek én ezekhez a kérdésekhez, de rendkívül 



 22 

előremutató, mert tetten érhető benne az adósságoktól megszabadított, de ugyanakkor egy 
intézményes program irányába, gazdaságélénkítési program irányába történő törekvés. Én 
csak itt azt szerettem volna elmondani, csatlakozva képviselő úrhoz, hogy ezeknek a 
régióknak a szellemi életében fontos szerepet betöltő kis intézményeknek megfelelően 
megkomponált stratégiai és iparépítési együttműködés esetében én személy szerint hatalmas 
jelentőséget látok. 

Ami a szabadalmak kérdését illeti, ez egy örök gumicsont, meg kell mondanom 
őszintén. Én mégis inkább azt az oldalát közelíteném meg a dolognak, ami szintén Horváth 
képviselő úr mondásában jelent meg: a vidék elszívja Budapestet, Budapest elszívja a vidéket.  

Jelen pillanatban egy egészen más problémával állunk szemben, amely ugyan 
elhíresülten az orvosképzéshez kötődően jelenik meg, de ne becsüljük le a magyar szellemi 
életre vonatkozóan ennek a tágabb értelemben vett hatását. Ha nem sikerül Magyarországon 
olyan, a markovi szükségletpiramis szerint is értelmezhető sikeres, magas innovatív 
munkahelyeket létrehozni - és ezek nem az egyetemek lesznek, mi egy vékony rétege 
vagyunk ennek, ez az ipar lehet, ahol ilyen jellegű munkahelyeknek lennie kell -, akkor 
bizony mi a legjobb embereinket attól teljesen függetlenül, hogy milyen magas szinten vagy 
kevésbé magas szinten képezzük ki őket, akár már hallgatói szinten is például az MSc-
képzésben, el tudjuk veszíteni. Igen, angol nyelvű képzés rettenetesen fontos, és így tovább, 
de a munkahelyek még fontosabbak. 

Ezért tehát én nyomatékosan szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy minden olyan 
elem fontos, amely alkalmas arra, hogy a Magyarországon jelen lévő ipar és az e mögé a 
nagyipar mögé fölsorakozó beszállítói ipar olyan értelmű katalizáló támogatást kapjon, ami az 
innovatív munkahelyeket megteremti, ez az egyetlen lehetőség arra, hogy az emberkéink 
itthon maradjanak.  

Elnézést a személyes példával, nekem szerencsés volt itt az egyetemen az életem, tehát 
nekem nyolc doktoranduszom védett eddig és szerzett doktori fokozatot, és talán a szavaimból 
kitűnik, hogy nem okvetlenül arról ábrándoztam egész életemben, hogy külföldön dolgozzak, 
meg kell jegyeznem, hogy ezek közül négy nagyon sikeresen külföldön dolgozik. Talán-talán 
szerencse az, hogy mindegyik jelentősen ápolja azt, hogy egyúttal a Műegyetem hogyan 
integrálódjon bele a nemzetközi vérkeringésbe.  

Summa summarum, tehát nem ördögtől való az, hogy valaki külföldön vállaljon 
munkát, ez nagyon nagyszerű lehet nemcsak az egyén boldogulása szempontjából, de ceterum 
censeo, az innovatív munkahelyek teremtése a nagyvállalati és kis-, középvállalati 
környezetben, ha ebben az eljövendő pár esztendőben nem történik olyanfajta áttörés, ami 
ezeknek a számát radikálisan növeli, akkor egy olyan exodus fog megindulni, amihez képest a 
vidék-főváros keresztáramlások regionalitási problémaként érzékelhetők.  

Megint, bocsánat, mindenkinek van monomániája, és itt nagyon sok jó ötlet hangzott 
el, és mindenkinek van egy nünükéje, nekünk is a Műegyetemen van egy nünükénk, ez a 
bizonyos ipari campus és ezen keresztüli vállalkozásélénkítés Magyarországon. Mi 
sokszorozni szeretnénk azokat a nagyszerű példákat, mint mondjuk az Ericsson 1700 
mérnöke, a Bosch 800 mérnöke, és így tovább, ami nyilván - és ezt ők mondják, nem mi 
mondjuk - a felsőoktatás nélkül nem valósult volna meg. De inkubációtámogatás kell ennek a 
folyamatnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Pakucs János elnök úr! 
 
DR. PAKUCS JÁNOS, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke: 

Köszönöm szépen. Én egy megjegyzést és egy javaslatot tennék. A megjegyzés a duális 
képzéssel kapcsolatos. Lehet definiálni így, lehet definiálni úgy. Én emlékszem rá, 1977-ben 
vagy ’77-78-79-ben egy tervezővállalatnál több száz mérnököt foglalkoztattunk, nagyon erős 
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terhelés alatt álltunk, munkakapacitás-hiányunk volt. Megkerestük akkor az egyetem rektorát, 
és megállapodtunk abban, hogy 10-12-15 vegyipari gépész és vegyipari technológus hallgatót, 
hetedik féléveset és kilencedik féléveset áthozunk a céghez, három és fél napig ott dolgoznak 
a rajzasztalnál, másfél napot meg egyetemen töltenek és nem veszítenek félévet. Így kaptak 
diplomát, hogy három éven keresztül két félévet vállalatnál dolgoztak, mert nem voltak 
halasztgatások, azért ez nem nagyon volt divat, hogy halasztok meg passzív félév, a utóbbi 
időben lett nagy divat, ezek a diplomát kapott emberek rendes időben végeztek és ezeknek a 
fiataloknak a 80-85 százaléka nálunk folytatta pályakezdőként a munkát, beváltak, és 
körülbelül 20-30 százalék volt, akiről a közös tanulás során kiderült, hogy nem alkalmas, és 
lemorzsolódott. A duális képzésre egy példa, mert lehet definiálni, mondani, de akkor egy 
ilyen képzésről beszéltünk. 

A javaslatom. A legutolsó alkalommal Cséfalvay államtitkár úr említette az inkubációs 
pályázatot, hogy négy inkubátor nyert pályázatot Budapesten. Ezek az inkubátorok, amelyek 
nyertek, már nem csak maga a pályázatkiírás, a pályázók is meg a nyertesek is nagy 
távolságban voltak az egyetemektől. Én azt szeretném megfogalmazni, és ha lehet, akár 
bizottsági javaslatként is, a következő pályázatnál, mert szó van arról, hogy 2014 első 
negyedévében újból lesznek inkubátorpályázatok, legyen preferálva az, hogy inkubátor az 
egyetem mellett, horribile dictu az egyetem részvételével jöjjön létre, hogy az egyetemen 
hallgatókat és a végzős hallgatókat, az igazi ötletgazdákat, akik inkubációra képes ötletek 
tömegével rendelkeznek, és hiányzik számukra az az eszköz, aminek a segítségével ötleteiket 
tovább tudják vinni, mert majd el kell menni egy máshol, más területen lévő, más rendszerben 
működő inkubátorház mellé, ha az egyetem közelében és mellette lennének inkubátorok, 
akkor megsegítenénk. A legnagyobb tárháza az induló vállalkozásnak, a startupoknak, ahogy 
mondják, speed upoknak, spin offoknak az egyetem, az egyetemi hallgatóság meg a fiatal 
kutatók. 

Tehát én azt kérném, hogy ha lehet, tegyünk akár javaslatot, hogy a következő 
pályázatnál ez kerüljön be a pozitív preferenciák közé, vagy akár, mondom, egyetemmel 
együtt létrehozandó inkubátorok létrehozására. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Természetesen továbbítjuk ezt a javaslatot. Gábor, 

jelentkeztél, ugye? (Dr. Felső Gábor: Igen.) Parancsolj! 
 
DR. FELSŐ GÁBOR (BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-

Fejlesztő Zrt.): Köszönöm szépen. Több ilyen javaslat elhangzott, én is hadd csatlakozzak egy 
olyan elképzeléshez, ami valójában már több alkalommal, talán legutoljára épp a Nemzeti 
Innovációs Hivatal részéről valamikor az elmúlt években kezdeményeződött.  

Akár egyetemnek, akár kutatóhelyeknek az iparhoz való kapcsolódása kapcsán számos 
esetben szó esik arról, hogy mennyi pénz meg milyen forrásból, hogyan lehetne. Nagyon 
sokszor magukkal a struktúrákkal is lehetne ezeket a kapcsolatokat erősíteni. Akár valamilyen 
új kutatási eredmény pályázati formában, nem pályázati formában való megvalósulása esetén 
mondjuk az ipari hasznosítása szempontjából nagyon kritikus az, hogy vajon annak a 
felvevőpiaca tényleg számít-e akár egy egyetemi vagy kutatóintézeti műhelyből kikerülő, 
viszonylag friss termékre vagy eredményre, vagy ha akár ez egy startup vállalkozás 
formájában jelenik meg. 

A koncepció valami olyasmi volt, hogy azon hosszabb távú állami projektek esetében, 
amelyeknél végső soron valahol az állam mint megrendelő fog részt venni ezekben, igenis 
próbálják preferálni azokat az újszerű technológiáknak, újszerű eredményeknek a 
hasznosítását, magyarán, próbáljunk előre látni, próbáljunk a pályázatok esetében is talán egy 
meghatározott részében olyan típusú tevékenységekre, olyan fejlesztésekre kiírni 
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pályázatokat, amikről már előre látjuk, hogy abban 1-2-3 év múlva az állam mint megrendelő 
fog ezekben részt venni és próbálja meg ezeket a feltehetően addig előálló eredményeket 
ténylegesen mint megrendelő is igénybe venni. 

Azt gondolom, hogy manapság akár az útépítési technológiák, akár a különböző 
épületenergetikai felújítások, beruházások esetében, akár a különböző alkalmazott 
informatikai megoldások elterjedése a közlekedésben, menetjegykiadásban, satöbbi, satöbbi, 
mind-mind olyan terület - és valószínűleg hosszú, amit lehetne sorolni -, amelyeknél látható 
az, hogy ezek olyan újszerű megoldásokat tudnának igényelni, amelyekről lehet, hogy 
Magyarországon még nincsenek is meg ezek az eredmények, nincsenek is meg azok a 
termékek, azok a szolgáltatások. Magyarán, 2-3 év múlva azt az állam majd megrendeli, 
valószínűleg valamilyen külföldi cég lesz annak a kizárólagos lehetséges beszállítója, mert mi 
nem csináltuk azt meg, de meg tudnánk csinálni, mert a képességek feltehetően itt vannak. 

Szóval, ha ilyen típusú struktúrákat, ilyen típusú előkészítéseket akár a pályázatba, 
akár a hosszabb távú állami megrendelési folyamatba be tudnánk építeni, akkor azt gondolom, 
hogy ez ugyancsak ösztönző hatású lenne nemcsak az eredmények előállítására, hanem 
ezeknek a hasznosítására és ezen keresztül ugyanarra az iparosítási folyamatra, amiről itt a 
mai napon is rengeteg szó esett, hogy hogyan lehetne ezzel a hazai kkv-, hazai iparfejlesztést 
elősegíteni és támogatni, és ezáltal is szorosabbra fűzni a kapcsolatokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Földesi Péter jelentkezik.) Rektor úr! 
 
DR. FÖLDESI PÉTER rektor (Széchenyi István Egyetem): Elnök úr, köszönöm 

szépen. A szabadalom kérdésére muszáj reagálnom. Nagyon sok minden volt, de ez fontos. 
Nagyon jó indikátor, de ott nincs mellette, és van szabadalom, van, nincs, nincs. De az már 
nem annyira egyértelmű, hogy ki finanszírozza meg az odavezető utat. Az hangzott el, hogy 
az állampolgár finanszírozza meg. Sajnos azt kell hogy mondjam, hogy nem.  

Én egyszer kiszámoltam még tanszékvezető koromban, hogy a kutatási dologi 
költségvetésem 2 dollár/fő/nap. Ha én nem vonok be ipari partnert és ipari forrásokat, akkor 
soha nem fogok eljutni idáig, mert sajnos a szabadalomhoz nemcsak szellemi kapacitás kell, 
hanem műszaki területen mérések, vizsgálatok, tesztek, kudarcok, zsákutcák. Ha ezt valaki 
nem finanszírozza meg, akkor ezekből a szabadalmakból nem lesz semmi.  

Az ipar pedig olyan sajnos, hogy a saját érdekét nézi, és azt mondja, ezt én 
megfinanszírozom, van egy kutatás, de a titoktartási nyilatkozatot írd alá, de olyan szinten, 
hogy az is titkos, hogy valamilyen munkánk közösen van. Tehát én azt aláírom, hogy a 
honlapomra se tehetem föl, hogy ő ezzel a céggel, ebben a témában, sőt azt se, hogy 
egyáltalán vele együttműködök. Itt ez persze a másik oldalról jó hír, mert valószínűleg akkor 
hi-technológiával foglalkozunk. Ő adja a pénzt - aki fizeti a zenekart, az rendeli a zenét -, és 
általában ez szokott lenni, hogy ha van közösen kikutatott szellemi termék, akkor 90-10, 80-
20 arányban osztozunk rajta, és köszöni szépen, majd ő bejelenti, és majd kapunk belőle 
valami royaltyt vagy valamit, de inkább tényleg ez a jellemző, mert nagyjából ki lehet 
számolni a kutatási normatívából, hogy azért 15 millió forint egy kisebb karnak az éves 
kutatási kerete, egy darab szabadalmi bejelentés.  

Úgyhogy sajnos ezt kell mondjam, hogy ameddig az ipar és az ipari vállalatok 
finanszírozzák ezeket a kutatásokat, amikből szabadalmak lehetnek, addig ők fogják, és ezt 
azért tartom fontosnak, mert ha utána megnézzük az indikátorokat, akkor azt látjuk, hogy 
nohát, ezek az egyetemek nem dolgoznak rendesen, mert csökken a bejelentett szabadalmak 
száma. Dolgozunk mi, csak nem… És ez valóban szomorú dolog, hogy nem nálunk maradt 
meg a haszon, de azok a fajta szabadalmak, amikhez tulajdonképpen papír, ceruza kell, és egy 
nagyon okos szellemi óriás, na ezek a szabadalmak elfogytak, mert most már nagyon nehéz és 
hosszú évek kemény munkája és nagyon sok dologi ráfordítás, amire egy szabadalom kijön. 
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Úgyhogy csak erre szerettem volna a bizottság figyelmét fölhívni, az egyetemek dolgoznak 
annak ellenére, hogy a számok talán a szabadalmi bejelentések tekintetében nem ezt mutatják. 

 
ELNÖK: Jávor András professzor úr! 
 
PROF. DR. JÁVOR ANDRÁS megbízott általános rektorhelyettes (Debreceni 

Egyetem): Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, mindig oda térünk vissza, ahonnan 
elindultunk. Gyakorlatilag ez a szabadalmi dolog egy négyszereplős valami. Én azt már az 
előbb elmondtam, én úgy látom, hogy a kapcsolatokat úgy kellene rendezni, hogy a kutató az 
egyetemmel és a kutató a felhasználóval is, nem pedig ilyen hármas részben, és a negyedik 
szereplő a kockázati tőkés. Tudjuk, hogy minden szabadalombejelentés után van egy 
halálvölgye, ahol a szabadalmak sorra buknak el, ezért kell egy negyedik szereplő. Mi itt most 
keressük a fogást, és megpróbálunk állami költségvetésben gondolkodni, mindenki mondta, 
hogy kell inkubációs pályázat, kell irányított tőke, azt is mondtuk, én mondtam, hogy 
érdekházasság is kell, hogy össze tudjuk hozni a különböző szereplőket valamilyen érdek 
mentén. De igazából a kockázati tőke, ami Nyugat-Európában, főleg az Amerikai Egyesült 
Államokban jelen van, ma nincs meg, mert mivel kockázati tőke, rettenetes nagy a rizikója, és 
nagyon kicsi az eredményessége. Nyilvánvaló, hogy ha egy nagy szabadalom van, akkor az 
vissza fogja téríteni a nagyon sok befektetett tőkét, de tudjuk, hogy ennek az esélye milyen és 
mekkora befektetés kell hozzá. 

Én változatlanul azt mondom, hogy az egyetemi közeg így, mint egyetemi közeg, 
alkalmatlan az innovációs eredmények befuttatására. Maguk az egyetemi polgárok 
alkalmasak, csak ahogy jeleztem, már az egyetemnek és az egyetemi polgárnak, aki dolgozik, 
aki nyilván azért tud dolgozni és azért tud eredményt elérni egyik oldalról, mert kreatív, 
másik oldalról, mert az egyetemen dolgozik és ez a közeg szolgálja őt, ennek kellene 
megteremteni valahogy az érdekkapcsolatát.  

A Debreceni Egyetemen nagyon régen létrehoztuk már a TTI-t, ez a technológiai 
transzferirodánk. Megmondom őszintén, hogy nem abban a logikában gondolkodik, hanem 
miután az egyetem hozta létre, és azt mondta, hogy az egyetem érdekeit kell megvédeni, ezért 
igazából nem hozza azt a hatékonyságot, amit. Ebben benne van az is, amit a rektor úr 
mondott, hogy vannak eredmények, de máshol hasznosulnak, kiáramlanak. Ha ennek a 
jogszabályi hátterét meg tudjuk teremteni, én mindig azt mondom, hogy az államnak a 
jogszabályokkal kell segítenie, mert valószínű, hogy annyi pénzt nem tud beletenni, mint 
amennyit maga az egész innováció igényelne. 

Ez a technológiai transzferiroda azért ér el eredményeket, de látni lehet, hogy ha egy 
szabadalomnál a megvalósítás sebessége többszörösen fontos, akkor az, hogy nálunk egy-egy 
ilyen TTI-hez bekerülő már kész termék, aminek csak a bevezetését kellene végigcsinálni, 3-4 
évig csúszik, azt jelenti, hogy valamilyen környezeti elem nem szolgálja ezt az egészet. De 
nem kell megszüntetni az egyetemeknek az ilyen irányú tevékenységet, nem úgy mondtam, 
mintha az egyetem alkalmatlan lenne rá, hanem úgy kell kidolgozni a szabályrendszert, hogy 
az egyetemi polgárok legyenek rettenetesen érdekeltek abban, hogy az egyetemet is 
szolgálják. Nyilván nem mehet ki szabadalom egyetemi ellenjegyzés nélkül, de nem az az 
elsődleges, hogy az egyetem ezen keresse meg a maga pénzét, mert az egyetemnek a 
járulékos hasznai lehet, hogy többet érnek, mint egy-egy szabadalomból befolyó közvetlen 
haszon. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vedres András, parancsoljon! 
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DR. VEDRES ANDRÁS, a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségének 
elnöke, a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára: Elnök úr, a pénz vonatkozásában van jó 
hírem. Szerencsére Magyarország a szabadalmaztatás terén lemondott a szuverenitásáról, és 
szerencsére az Európai Unió pedig megindult egy valóságos unió felé. Ez egész biztosan a 
jövő, egyébként elveszünk. 

A múlt héten kaptam egy tájékoztatást, hogy Spanyolország is beadta a derekát az 
európai uniós szabadalomban, amely jövőre indul. Horváth képviselő úrnak igaza van, a 
szabadalmaztatás költségei körülbelül annyiak vagy talán nagyobbak, 40 ezer euró egy 
500 milliós piacra, ami már valami. Ez ma. Jövőre 4000 euró, ugyanis egyetlenegy 
szabadalmi bejelentéssel az Európai Szabadalmi Hivatal erre az Unió plusz az európai 
szabadalmi egyezményhez társult egyéb országok területére szabadalmat ad ki. Egyetlen 
bejelentés, egyetlen okirat. Joghatósága van az Európai Szabadalmi Hivatalnak 
Magyarországon, ilyen tekintetben a szuverenitásunkat leadtuk. Ezzel Európa 
versenyképessége talán egy kicsit javulni fog, és ezzel élni kell mindenhol, mert 4000 euró 
nem egy nagy pénz.  

De figyelmeztetek mindenkit, hogy ez csak a beiratkozás, a szabadalmaztatás költsége. 
A szabadalomnak fenntartási költségei is vannak. A fenntartási költségek évről évre nőnek, 
azért, hogy aki nem képes bevételre szert tenni, hagyja el a tulajdont, és az legyen 
köztulajdon. A fenntartási illetékeket már csakis az innovációból lehet fizetni. Ez az időszak, 
amíg a fenntartási illetékek drasztikusan nem nőnek meg, az első három éve. Tehát ezzel élni 
lehet, ez katalizálni fogja a hazai innovációt is. 

Még egy figyelmeztetés. Higgyék el nekem, mert Cséfalvay úr nem hiszem, hogy az 
életben is innovált volna valamit a földrajzon kívül, de kockázati tőke és kockázati tőkés csak 
az újságokban van, a valóságban nincs. Az egyetlen kockázatviselő az innovációnál az állam. 
Ahol ezt megértették, és az állam viseli a kockázatot, az Kína. Ezelőtt 10 évvel Kína 10 ezer 
új találmányt hozott létre, ma meg 410 ezret, és ott a kockázatviselő mindenben a kínai állam. 
Szaúd-Arábia példáját hozom föl, ahol a királyi család valamely sarjával tárgyalva én voltam 
az, aki javasoltam, tegyétek alanyi jogon járóvá a külföldi szabadalmaztatás költségét a 
szaúdiaknak, nem a nemzetközi cégnek, az Aramcónak, hanem egy szaúdi kisvállalkozásnak, 
egyetemnek. Ezt megcsinálták. Megnéztem az ENSZ-statisztikákat, és felpörgött a találmányi 
bejelentéseik száma. 

Tehát az innovációs hiénák vadászterülete a címke, hogy kockázatitőke-társaság és 
innovációs park és ilyen. A világban számtalan példát szedtem össze, hogy gyakorlatilag csak 
lenyúlják a pénzt, de érdemi eredményt nem csinálnak. 

Köszönöm szépen.  
 

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az idő előrehaladott voltára tekintettel 
én tisztelettel azt javaslom, hogy a téma ugyan kimeríthetetlen, de a következő alkalommal 
legfeljebb újra visszatérünk rá.  

Én zárásképpen egy dolgot szeretnék csak megjegyezni, ha szabad, akkor a dékán úr 
felvetéséhez is kapcsolódva az egyetemek figyelmébe ajánlani. Az valóban egy nagyon fontos 
lépés most, hogy a települések megszabadulnak az adósságuktól, és ezért cserébe 
gazdaságfejlesztési irányokat kell nagyobb elánnal maguk számára is feladatként 
megfogalmazni. Ez azt jelenti szerintem a mostani elvek szerint, hogy különösen a kisebb 
települések esetén jó, ha készen akár iránytűt kapnak. Ebből a szempontból egy-egy régióban 
szellemi értelemben vezető szerepet betöltő egyetem nagyon komoly iránytű tud tenni, ha úgy 
tetszik, kezdeményező is tud lenni. 
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Jómagam, mivel debreceni vagyok, azt nagyon jól tudom, hogy a környező összes 
település alapvetően mezőgazdasági adottságokkal bír, és azt is nagyon jól tudom, hogy az 
ottani polgármesterek alapvetően ilyenben gondolkodnak, hogy savanyítóüzem, konzerv, 
húsfeldolgozás, és így tovább. Gyakorlatilag az, amiről Jávor András beszélt, egyetemi 
szinten, ami már van, élelmiszer-tudomány, ennek a leágazása, úgy tűnik, hogy nemcsak 
cégeket, hanem akár településeket is be lehet most már húzni ezekbe a klaszterekbe, ha 
szabad így fogalmazni. Azt gondolom, hogy hasonló példát bizonyára meg lehet tenni Győr 
környékén is, az Audihoz kapcsolódó beszállítóipar és nem tudom, annak hányféle leágazása 
van, de bizonyára az sem csekély, és gondolom, hogy hasonlóképpen a Műszaki Egyetemen a 
méretéből és széles perspektívájából is adódóan szintén számos területen tud ebből a 
szempontból szellemi zászlóshajó lenni. És abban is biztos vagyok, hogy a legtöbb település 
az ilyen kezdeményezést örömmel fogadja, mert mégiscsak van mögötte komoly tudományos 
háttér is, ami garanciát is tud jelenteni. 

Tehát én csak biztatni szeretnék inkább mindenkit arra, hogy ez most egyik pillanatról 
a másikra az ölünkbe pottyant lehetőség, érdemes vele élni, ha szabad ezt így megfogalmazni. 

A másik felvetés egy nagyon egyszerű jogtechnikai kérdés. Az az esemény, hogy a 
győri egyetemnél be kellett hozni az Auditól is szakembereket, nem tudom, hogy 
akkreditációs szempontból hogy van, mint, merre, meddig, de ha jól értem, akkor ott lenne 
némi jogi ügy. 

 
DR. FÖLDESI PÉTER rektor (Széchenyi István Egyetem): Igen, mert a mai 

felsőoktatási törvény szerint tanszékvezető az lehet, akinek tudományos fokozata van. 
Ezeknek a kollegáknak természetesen van tudományos fokozata, de azért nagyon nehéz 
találni olyat, aki ipari tapasztalatokkal rendelkezik, az iparban dolgozik és még egyébként 
hobbiból tudományos fokozata van. Ezzel kapcsolatban ez bizonyos elmozdulás lenne, 
mondjuk hasznos, hogy aki mondjuk 20 éve fejlesztő főmérnök valahol az elmúlt időszakban, 
akkor hadd jöjjön el mint tantárgyfelelős legalább. A jelenlegi akkreditációs szempontok 
alapján az lehet a tantárgyfelelős, aki tudományos fokozattal rendelkezik és legalább öt cikket 
írt az adott területről, az mindegy, hogy mondjuk nagyon nem ért hozzá, de hát a papírja 
megvan, aki meg ért hozzá, az meg nem lehet, mert nincs... 

 
ELNÖK: Így van, akkor ezt jól értettem. Ez tágabb értelemben is igaz, hogy bizonyos 

kategorizálásokban változtatni kellene, mert nyilván aki, nem tudom, a Világbank elnöke, 
nem biztos, hogy rendelkezik PhD-val, de attól még valószínűleg közgazdaság-
tudományokban… Most csak mondtam valamit, de lehet, hogy én tévedek. De valóban sok 
területen érdemes átgondolni. Köszönöm szépen.  

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenését, köszönjük még 
egyszer a rektor úrnak, hogy helyet adott nekünk, és további szép napot kívánok 
mindenkinek, akkor is, hogyha az eső egy kicsit szomorkás. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 57 perc) 

  

Dr. Pósán László 
a bizottság elnöke 
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Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


