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ELÕSZÓ

A tudásalapú társadalom körvonalai Magyarországon 2015-ben
12 tézis

Az eddigiek alapján policy-ajánlásokat megfogalmazni meglehetõsen kockázatos fel-
adat. A következõkben mégis a tudásgazdaság 2015-béli lehetséges és kívánatos álla-
pota kialakításának néhány irányát rajzoljuk fel. Idealizált elképzelésünk szerint igen
kedvezõ esetben akkorra a tudásgazdaság rendszerében leképezhetné a mai ausztria-
it. Az oktatás hatékonyságában s eredményességében és néhány más paraméterben a
különbséget még erõsebben ledolgozhatnánk. A tennivalók:

1. A közoktatásban a rendszer általános átalakításának irányát három ponton hang-
súlyoznánk. a) Az óvodai oktatás kiterjesztésével s az elõiskolai képzés bevezetésével
döntõ ponton javítanánk a képzés tehetségmerítési bázisát. b) Iskolai, pedagógusi s
tanulói teljesítménymérési pontokat vezetnénk be, amelyek a különbözõképpen fi-
nanszírozott s eltérõ fenntartású iskolákban (állami, egyházi, közösségi) a különbözõ-
ségek megõrzésével is egységes és nemzetközi mérésekkel is értelmezhetõ követel-
ményrendszert jelenítenének meg. c) A felsõoktatást is egyre inkább közoktatási for-
maként fognánk fel, és befogadóképességet nem az elit egyetemi szakokon, hanem a
különbözõ szakmai programoknál lényegében továbbterjesztenénk.

2. Az ország kutatás-fejlesztési ráfordításaiban egyfelõl közismerten szerények a
rendelkezésre álló források a GDP részarányában, másfelõl indokolatlanul alacsony a
versenyszféra részesedése. Felfogásunk szerint, bár egészében is szükség van a K+F
országos ráfordítások növelésére (éves átlagban azok mintegy 10–11%-ával, hogy az
EU gyengébben fejlett részeivel lépést tarthassunk), az abszolút növekedésnél fonto-
sabbnak tartjuk a ráfordítások belsõ arányának átalakítását, s azon belül is elsõsorban
az ipari hányad növelését. 2015-re ebbõl következõen a magyar K+F ráfordításnak
40–50%-a a versenyszférából származna. Egy ilyen arány eléréséhez nagyjából egyéb-
ként is szükséges lenne a fenti növekedési ütem tartása. 

3. Sürgõsen neki kellene látni a nemzeti stratégia néhány (az eddigiektõl eltérõen ke-
vés!) prioritásának kidolgozásához. Ezeknek egyszerre kellene tekintettel lenniük a ma-
gyar ipar lehetõségeire, a hazai K+F meglévõ erõsségeire és különbözniük kellene ál-
talánosításaikban a nemzetközi mintákban mindenütt elõbukkanó „info- + bio- +
nanotechnologiák” prioritási hármasának semmitmondásától. Az ezek alapján is folyó
igazgatáshoz létre kell hozni egy szakpolitikai fórumot – egyfajta Nemzeti Kutatási Ta-
nácsot –, ahol az állami szektorok képviselõi és K+F szakemberek együtt döntenek
prioritásokról, vitatkoznak a részpolitikák integrációjáról. Ez nem miniszterek fóruma
s nem tanácsadó testület, hanem szakpolitikai fórum lehetne mandátumokkal – tehát
egy köztes képzõdmény. Bizonyos mandátumokkal a Tanács felügyelné az állam által
finanszírozott kutatóhelyeket is, legyenek azok bármilyen szervezeti keretekben (Aka-
démia, felsõoktatási hálózaton belüli, megmaradt ágazati intézetek).

4. Az egész felsõoktatásban jelentõsen meg kellene emelni a mûszaki, agrár- és
természettudományi szakokon tanuló hallgatók összlétszámát. Ezek aránya jelenleg
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alacsonyabb, mint más telepítési pontonként kínálkozó nemzetközi versenytársa-
inknál. Különösen sok problémával kísért a természettudományi karok fejlõdési pá-
lyáinak kijelölése. Ha itt nem következik be fordulat, aligha tarthatóak akár jelen-
legi pozícióink is az alapkutatás nemzetközi világában. Külön programokkal és ál-
lami alapokkal kellene elõsegíteni a nagyvállalatok bevonását és részfelelõsség-vál-
lalását a felnõttoktatásban (mind a képzési profilt illetõen, mind a technológiai
társfinanszírozás különbözõ módjainak kialakításával). 

5. A tömegegyetem jelenségét a következõ 10 évben is kezelni kell. 2015-re a hall-
gatók 10%-a tartozhatna elkülönülõ, a rendszeren belül autonóm elit szervezetekhez.
Az állami fenntartású kutatási hálózatban a foglalkoztatás rendjét – nem közalkal-
mazotti szabályok szerint, de – egységesíteni kell, az akadémiai reformban kialakuló
alkalmazási megoldásokat más szektoroknak, mindenekelõtt a felsõoktatásnak is ér-
telmezhetõen követnie kellene (teljesítmény evaluáció, rugalmas alkalmazás stb.).
Ezeknek végül egy kompromisszumos, de egységes rendbe kellene összeállniuk. A
személyzetáramlást az állami fenntartású hálózatban maximálisan elõ kellene segíte-
ni (jelenleg ez igazán nem létezik). 

6. 2015-re a gazdaság megfelelõ szakemberellátásnak biztosítására a legrosszabb
esetben is meg kell duplázni a TTK és mûszaki doktori iskolák jelenlegi kibocsátási
képességét (vagy azt esetleg még ennél is nagyobb arányban kell növelni). Törekedni
kellene arra, hogy az ezekrõl kikerülõ friss disszertánsok 35–40%-a a versenyszférá-
ban helyezkedhessen el (jelenleg onnan gyakorlatilag hiányoznak). Az elitképzés mû-
helyeinek kialakításához lehetne igazán az egyetemeken mûködõ akadémiai kutató-
csoportok hálózatát kapcsolni – a jelszavaktól függetlenül jelenleg errõl a valóságban
még szó sincs. Külön elitképzési mûhelytámogatások rendszerét is ki lehetne építeni
(a szakkollégiumi rendszer ehhez jó bázist jelenthetne). És az állami elszántság de-
monstrációjára, hogy attraktívabbá tegyük a jelenleg kellõen nem vonzó innováció és
fejlesztés közeli életpályákat, a jelenlegi rendszerben mûszaki s természettudományos
szakokon néhány évre ki kellene tolni a tandíj bevezetését – azzal, hogy esetleg ez to-
vább is így marad.

7. A felsõoktatás gyors ütemû európaizálódásából, illetve nemzetközivé válásából
következõen 2015 környékén az éppen akkori 18–22 év körüli magyar ifjúsági korcso-
portok egyre nagyobb hányada külföldi képzésbe, vagy részképzésbe is bekapcsolód-
na. A megszerezhetõ diplomák 8–10%-a külföldrõl, elsõsorban az EU más tagállama-
iból származna. Ugyanakkor a hazai hallgatók 10–15%-a is ekkor már külföldi lehet
és/vagy idegen nyelvû kurzusokon tanul.

Tudatában annak, hogy a munkaerõ pályagörbéje most és a következõ években nem
válik széjjel befejezett oktatási, aktív munkavállalási és nyugállományi idõszakra, ha-
nem ezek folyamatosan egymásba csúsznak és átfedik egymást, a képzõ intézetek tan-
rendjét és felvételi politikáját is ezeknek az új modelleknek megfelelõen kellene átala-
kítani. Ily módon ugyanazok a képzési (sõt új tudást elõállító) intézmények a legkü-
lönfélébb formában vennének különbözõ idõpontokban részt a munka ki- és átkép-
zésében. A high-tech munkaerõ így (de talán más csoportok is) konkrét termelési
feladataiktól függetlenül is lényegében folyamatos kapcsolatban maradna a tudáster-
melés és tanulás intézményeivel.
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8. Kialakítható lenne 2010-re néhány új kutatási intézményi forma, megoldás is. Egyik
ezek közül a nagy mûszerközpont lehet. Metodológiai, mérési, laboratóriumi központ,
ahol különbözõ változó teamek kibonthatják munkájukat. A mûszerközpont állandó, az
azt használó emberek, teamek változhatnak. Õk elvben a sajátos infrastruktúrától füg-
getlenül szervezõdhetnek, léphetnek be s ki a hálózatba. A csoportok tagjai – a mûszer-
központok mûködtetõitõl függetlenül – lehetnek hazaiak s külföldiek. A képzés, tovább-
képzés, módszertani tanácsadás kritikus tömege maga is képezhet ilyen infrastrukturális
csomópontot. A magyar akadémiai intézet egyelõre csak igen gyengén, a nemzetközi
mintákhoz képest igen puhán választja szét e két szervezeti rendet.

9. Ezen hálózatok különösen fontos részeit alkotnák a regionális klaszterek. Ilyenekbõl
szektorálisan eltérõ hangsúlyokkal 2-3-at lehetne magántõke bekötésével is nemzetközi-
leg versenyképessé tenni. A nemzetközi mérésekben legjobban szereplõ hazai egyetem, a
szegedi köré a létezõ kapacitások kihasználásával élettudományi klasztert lehetne telepí-
teni. És a közép-dunántúli feldolgozóipari háromszög (Gyõr–Veszprém–Székesfehérvár)
nemzetközi versenyképességének fokozása is elképzelhetetlen itt egy gépipari-jármûi-
pari-informatikai klaszter kiépítése nélkül. A regionális klaszterek megerõsítésére valószí-
nûleg az állami felsõoktatás új PhD-munkahelyeinek 60%-át a vidéki központokba kel-
lene telepíteni.

10. Célszerû lesz 2-3 területre, Magyarországra is közös közép-európai fejlesztési köz-
pontokat telepíteni. Ilyenekbõl a közép-európai EU-tagállamok együttes kezdeményezé-
sére és közös lobbitevékenységének eredményeként a szélesebb régióban 8–10 is létrejö-
hetne (és értelemszerûen ezek egy arányos része kerülhetne egyébként is meglévõ hazai
tudásközpontok mellé). Ezek kutatószemélyzete, irányítása és gazdasági „vevõköre” is
meghatározó módon az érintett 4-5 országból közösen kerülne ki.

11. A szakértõ, magas kompetenciájú szakmunkaerõ biztosításában a külföldrõl
meghívható vagy letelepíthetõ csoportok egyre nagyobb szerepet kapnak. Kialakul
egy európai verseny az ilyen szakemberek megszerzésére, „átcsábítására”. Ebben más
európai versenytársaink laboratóriumaik felszereltségével, magas fizetésekkel tûnhet-
nek majd elsõsorban csábítónak. Mi ezzel szemben elõremeneteli lehetõségeket és az
érintettek családjai számára megfelelõ életminõséget kínálhatunk alternatívaként.
Ezek biztosításához minden bizonnyal specializált állami alapok is szükségek lesznek.

12. A tervezõk dilemmája. A hosszabb távú tervezés is a napi politika eszköze. Ha
az bemutat egy felül összerakott jövõvíziót, mindenki csak azt fogja nézni benne,
hogy milyen kuckót és mozgási lehetõséget szántak neki a politikai mûhelyekben. Ha
legalább néhány ponton énképükkel egybevág, minden rendben van. Ha bármilyen
okból nem találják a megszokott helyen magunkat, ellenfelekké válnak. Ha fent
meghirdetik a „tervezzünk csak – vagy fõleg – alulról” programot, a tervezési körze-
tek határán az épített utak sem fognak találkozni. Elindulhatunk elvben másképp is.
Két opciónk van. Az elsõben megpróbáljuk megtanulni, a világban hogyan gondol-
koztak a sikeresek. Nem tudunk mit kezdeni más történelmével, nem másolhatók a
konkrét szervezeti sémák, nekünk szükségszerûen mások lesznek a külföldi partne-
reink. De a stratégiai elvekbõl, mások gondolatmenetébõl tanulhatunk. De akkor,
persze hagyva valamennyi pénzt a helyi álmok álmodóinak is, egy nagyobb átfogó
programnak mégis neki kell vágni. Úgy, hogy közben nagyjából néhány fontosabb
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metszetben végig tudjuk, milyen Magyarországot akarunk. S ezekhez a központi ide-
ákhoz megpróbálunk ragaszkodni. Amennyire tudjuk, tartjuk az irányt. A második-
ban, úgy hisszük, túl sok mindentõl függ, milyen lesz a jövõ. Nem gondolunk konk-
rét fordulatra. Legyenek valamivel jobb útjaink, kórházaink, iskoláink, könyvtáraink,
mint ma. Tõlünk most ez telik. 

Ha a második menetet követjük, a mainál kicsit emberibb, valamivel kisimultabb
arcú provinciában fogunk élni. Amely egészében nem került közelebb a nagy nemzet-
közi központokhoz. Nem váltunk pályát. Arra csak az elsõ változatnál lehet valami-
lyen esélyünk.
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I. A VÁLTOZÁSOK DINAMIKÁJA



Farkas János

A TUDÁSTERMELÉS ÁTALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI MINTÁI

Bevezetés

Tanulmányomnak az a célja, hogy áttekintsem az „információs/tudástársadalom” fogal-
mainak kritikáját. E fogalmak ugyanis bekerülve a köznyelvbe alakítják a kollektív kép-
zeteket. A kollektív képzetek pedig kollektív cselekvésekhez vezetnek. Valójában a nagy
francia forradalomban kikovácsolódott „szabadság”- és „demokrácia”-fogalmak történe-
ti alakváltozásainak vagyunk tanúi. A tudomány és technika új eredményei, eszközei
technokereskedelmi determinizmushoz vezettek. Kialakult egy ideológia, miszerint
olyan típusú modernizációhoz jutottunk el, amely már nélkülöz mindenféle társadalmi
tervezetet. Ha elfogadjuk, miszerint a fejlõdés végtelen és határtalan, akkor ennek örö-
köse a végtelen és határtalan kommunikáció lesz. Ha nem vetjük alá történeti kritiká-
nak használt fogalmainkat, akkor a történelmi amnézia olyan eszkatológiához vezet,
amely a nooszféra eljövetelét profetizálja. A „komplexitás” fogalmával is visszaélnek. A
jelenkori társadalmak összetettsége kétségtelenül növekvõ, nem lehet elemi sémákra le-
bontani õket. A „modernizáció” fogalma gyakorlatilag a „westernizáció” útján járó or-
szágok, hatalmak dominanciáját fogadtatja el. Ha nyer a „globalizáció”, akkor a „Nyu-
gat” nyer. Illúziók keringenek arról, ha legyõzzük a „digitális szakadékot”, akkor meg-
szûnik a „társadalmi szakadék” is. Holott belátható, hogy a technológia nem megoldja,
csak áthelyezi a problémákat. A világ a lassúak és gyorsak világává bomlik szét és a se-
bességbõl uralkodó elv válik. De akkor a társadalomban nincsenek törvények, nincs
szükség államra és az általa végzett szabályozásra. Az információs társadalom ilyen fo-
galmából kifelejtik magát a társadalmat. Holott a valóságos történelmi mozgásból nem
szabad kiiktatni a hosszú távon zajló strukturális fejlõdési folyamatokat, változásokat
sem. Amit a rövid idõtartam diktatúrája okán „információs társadalomnak” vélünk, az
hosszú távon már régóta velünk élõ strukturális folyamat. 

Kérdés, hogy „társadalom” fogalmára lehet-e minden korra érvényes meghatározó ismérvet
találni? Legyen ez gazdaság, politika, tudás, közösség, tradíció, kultúra. Marx szerint a
„termelõerõ” a meghatározó és minden társadalmi formáción áthúzódó elem, tényezõ,
amely a termelési viszonyokkal való kölcsönhatásában alakítja ki a társadalmat. Tõkei Fe-
renc a tulajdont és a hozzá kapcsolódó közösséget tekintette hasonló konstitutív szférának
(1991). Ha Marxot választjuk, akkor a termelõerõ feloszlik a munka eszközére (ez lenne a
technika) és tárgyára (a kettõ együtt alkotja a termelõeszközt), illetve a legfõbb termelõ-
erõre, az emberre. A technika esetében a tárgyiasult tudás, az ember esetében az élõ, ele-
ven emberi munka, tudás a társadalmat létrehozó konstituáló tényezõ. Eléggé szimpati-
kus álláspont. De a termelõerõ alapvetõ szerepe tipikusan a kapitalista berendezkedés ko-
rára igaz. (Bár nyitva hagynám, hogy megelõzõ társadalmi formációkban is lehetett a tár-
sadalmi változások fõ mozgatóereje. Endrei Walter [1978] például a középkor technikai
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forradalmairól írt egy fontos könyvet.) Ha a különféle potenciális társadalmi mozgatóerõk
közül a termelõerõk emelkednek ki meghatározóan, elõidézvén a kapitalista formáció di-
namikáját, akkor ehhez viszont már számos társadalmi ellentmondás megjelenése is kap-
csolódik. A „tudomány mint termelõerõ”, a „tudományos-technikai forradalom”, a „tu-
dásalapú társadalom” a tõkés magántulajdon bázisán jelenik meg. Bár Marxnál késõbb ki-
mutatták, hogy a „tudomány közvetlen termelõerõvé válik” tézisben – lásd Gazdasági-fi-
lozófiai kéziratok, avagy Grundrisse (1970) – Marx szövegében nem a német
„Wissenschaft”, hanem az angol „knowledge” szó található. Azaz, magyarra fordítva a „tu-
dás közvetlen termelõerõvé válik”. Tehát nem a tudomány vagy nemcsak a tudomány, ha-
nem bármiféle tudás, ismeret, pl. praktikus, kézmûvesszerû tudás, know-how – pl. számí-
tógép használatának ismerete – stb. válhat termelõerõvé. Ha az elõzõ kategóriák a tõkés
magántulajdonhoz kötöttek, akkor a tõke, a munka, az ipar korszakát „követõ” tudás kor-
szaka sem lép ki a tõkés társadalom viszonyai közül. Ezek egylényegû korszakok, egyté-
nyezõs társadalmak. Marx elismerte, hogy több kritikusának komoly ellenvetése volt az õ
elméletével szemben, hogy a szellemi termelés is megjelenik a tõke bõvített újratermelésé-
ben. Marx ekkor saját magával került ellentmondásba. Egyfelõl kimondta, hogy a terme-
lõerõkre alapozott társadalmi reprodukció a tõkeviszony sajátja, másfelõl ezt a tõkevi-
szonyt éppen a tõkeviszonyokat kifejezõ kategóriákra – a termelõerõkre és termelési viszo-
nyokra – alapozta. Ugyanis a „tudástársadalom” nem más, mint a Marx által szellemi ter-
melésként jellemzett tõkeviszony folytatása. Kiterjesztése minden olyan területre, ahol a
„tudásüzem” olyan ismereteket állít elõ, amelyekre a gazdaság (innováció), a menedzs-
ment (szervezés, döntés), és a szabályozás (adminisztráció) szempontjából állandóan szük-
ség van. A tudás és a tudomány (esetünkben: az információtermelés és a kommunikáció)
veszélyes irányban halad, mert a tõkeviszony szelektálja õket. Csak azokra az ismeretekre
és módszerekre van szükség, amelyek növelik a profitot, és felszámolnak minden olyan is-
merettermelést, amely ezt nem teszi, sõt – vele szemben állva – bírálja, tagadja a tõkevi-
szony jogosságát. Persze beszélhetünk „tudástársadalomról”, de akkor azt kellene kifejte-
ni, hogy milyen éles érdekütközések vannak a tudományon belül a tõke számára hasznos
tudományos termelés és az ebbe bele nem illõ szellemi termelés között. Ez a harc az egye-
temeken, az Akadémián, a kutatóhelyeken, alapítványokon belül is folyik. Ha van „tudás-
társadalom”, akkor fel kell tennünk a kérdést: ez a tõkeviszony további elõrenyomulását
szolgálja-e, vagy annak megállítását? 

Elõször tematizálni, strukturálni igyekszem a problémát, másodszor: minden lehet-
séges kételyt megfogalmazok a vizsgált társadalmi jelenség kapcsán annak érdekében,
hogy pozitív következtetés is levonható legyen. Az újabb EU-dokumentum (akárcsak
a lisszaboni tézisek) az Információs Kommunikációs Technikák (ICT) és a „tudásala-
pú társadalom” között keresnek összefüggést. Kérdés, hogy ez a terminus technikus
helyes-e, nem állnak-e mögötte megalapozatlan remények? A kétely elsõ magva ab-
ból a társadalomelméleti megfontolásból fakadhat, hogy a „társadalom” sohasem je-
lenhet meg egyszerûen a technikai haladás, illetve a technikai fejlõdés eredményeként.
Ez a társadalom mechanikus felfogását jelentené. Volt már olyan szerzõ, aki a feudaliz-
must a kengyel feltalálásából vezette le. A kengyel – mondván – lehetõvé teszi a pán-
célozott, nehézlovasság felállítását, amely a kengyelt nem ismerõ nomád könnyûlovas-
ságot legyõzve, hûbéri katonaságra támaszkodva „feltalálja” a feudalizmust. A másik
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kérdés, hogy a „tudásalapú társadalom” nem vezet-e továbbá a tudomány egyoldalú, sze-
lektív felfogására? A harmadik, hogy elfogadható-e az a tudósi-kutatói-szakértõi szerep,
amelyet e fogalomra támaszkodva legitimálnak? 

Tudás a „preindusztriális társadalmakban”

Természetesen a tudásnak mindig volt funkciója a társadalmi életben. Antropológiai kons-
tansnak tekinthetjük, hogy minden emberi cselekvés tudáson alapul. (Stehr, 1992) Az elõ-
emberek kezdetben feltehetõen gesztusnyelven kommunikáltak, majd a nyelv, a beszéd ki-
alakulása révén közvetítették egymáshoz azokat az érzéki tapasztalatokat, információkat,
amelyeket a természet fokozatos megismerése során nyertek. Az ókori társadalmakat is fel-
foghatjuk tudástársadalmakként. A régi Izraelt a vallási törvényként mûködõ Tóra-tudás
strukturálta. Az ókori Egyiptom társadalmában pedig vallási, csillagászati és mezõgazda-
sági tudások szervezték az életet. Ezek alapozták meg az uralkodók tekintélyét. Guten-
berg a korábban kialakult íráshoz talált technikai rögzítési és sokszorosítási eszközt, ami-
kor felfedezte a könyvnyomtatást. Elõtte is, akkor is, azóta is mindenféle társadalmi cso-
port és társadalmi szerep függ a tudástól és közvetítésük is tudáson – amelyet egyre újabb
és hatékonyabb technikai eszközök továbbítanak – keresztül történik. Az egyének közöt-
ti viszonyok is egymás kölcsönös ismeretén (tudásán) alapulnak. A hatalom ugyancsak
gyakran támaszkodik a tudás fejlõdésére, és nem hagyatkozik csupán a puszta fizikai erõ-
re. Végül, a társadalmi újratermelés sem csupán fizikai reprodukció, de – emberek eseté-
ben – mindig kulturális is, azaz a tudás szintén újratermelõdik. 

Az indusztriális (ipari) társadalom tudása

Az ipari forradalom (mechanizáció, azaz gépesítés) révén a tudás egyre gyorsabban
terjedhetett el. A távíró, a telefon, az újságok, a rádió stb., az új médiák és a közleke-
dés fejlõdése (elektromosság) felgyorsították az ismeretek egyik helyrõl másikra tör-
ténõ eljuttatását. A 20. század második felében pedig a legmodernebb információs és
kommunikációs technikák (televízió, fax, telex, videó, internet, e-mail stb.) végleg
összezsugorították az idõt és a teret. 

A hírközlési és kommunikációs technikák rohamos fejlõdése kihívást intézett a tár-
sadalom kutatói, ideológusai számára. A korábbi társadalomelméletek a „kapitalista”,
vagy „ipari” jelzõkkel címkézték meg a társadalmat. 

Már a marxizmus is állította, hogy az általános tudás közvetlen termelõerõvé, alapkõ-
vé (Grundpfeiler) válik. (Marx, 1867, illetve magyar kiadás: 1967.) Az újabb marxisták
(pl. Richta és társai, 1968) a tudományos-technikai tudást tekintették a változás fõ motor-
jának. Max Weber (1958) a nyugati civilizáció egyedülálló tulajdonságának az ész (rá-
ció) átható alkalmazását vélte, amely egyedül garantálja a társadalmi cselekvés haté-
konyságát. Ekkor irányult a figyelem a racionális cselekvésre és a racionalizálásra, és meg-
kezdõdött az ezeket szolgáló sajátos intellektuális eszközök kifejlesztése. Raymond
Aron (1966, 1968) „ipari társadalma” (amely magába foglalta a gazdasági szervezetnek
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mind a kapitalista, mind a szocialista formáját) leginkább azt emelte ki, hogy a tudo-
mány és technika jelentõs mértékben képesek formálni a termelõtevékenységek társadal-
mi szervezetét, s ezen keresztül a társadalmi élet más formáit. Az újabb posztin-
dusztriális elméletek az elméleti tudást tekintik a társadalom alapvetõ elvének.

A „tudományos-technikai forradalom” eszméje (utópiája) a szovjet hatalom alatt
született meg, amely a taylori munkaszervezés tudományát kívánta kiterjeszteni a tár-
sadalom egésze racionális megszervezésére. A piaci társadalmakban eközben a terme-
lésben alkalmazott tudományos vezetés alapelveit áthelyezték a fogyasztás területére
is (marketingtechnikák, véleményirányítás, közvélemény-kutatás stb.).

Az ipari társadalmat már „funkcionális társadalomnak” tekintették, amelyben a racioná-
lis viselkedés az uralkodó. A téveszméket felváltja a pozitív tudás, a tudomány, valamint
az ezt realizáló technika. Az ipari kapitalizmusban teret nyert a biztosításmatematikai
gondolkodásmód, miután a gondolkodási folyamatokra is kiterjesztették a munkamegosz-
tás fogalmát. (Babbage, 1812). Adam Smith ezt a fogalmat még csak a gyáron belüli me-
chanikus mûveletekre alkalmazta és nem érzékelte, hogy milyen mértékû takarékosságot
tesz lehetõvé az idõvel a szellemi munka megszervezése. Saint-Simon (1819–20) filozófiai
hangvételû „embertudományától” eljutunk odáig, hogy erõteljes fejlõdésnek indulnak a
számokkal leírható emberrel foglalkozó tudományok (biotipológia, antropometria stb.). A
hálózatok társadalmának elõképeiként megjelennek a globális városok és a katalóguscé-
dulák. A világ és a kultúra különbségeit fokozatosan egységesíteni kívánták (világiroda-
lom, világkönyvtár stb.). A világ hálózatszerû elképzelése tehát jóval megelõzi az „infor-
mációs társadalom” mai fogalmát. A hálózat fogalma már összekapcsolódik a kölcsönös
függés biomorfikus fogalmával, amit a sejtbiológiából vettek át. A dokumentálás egyete-
mes hálózata megteremtésére irányuló törekvések már a „hálózatok hálózata” fogalommal
operálnak. A Saint-Simon-féle hálózatfilozófia még a „központot” bízta volna meg a tár-
sadalmi újjászervezés feladatával. De megindult egy szemléletében ellentétes hálózatfilo-
zófiai fejlõdés is, amely szerint „a központ semmi, a periféria a minden”. A tekintélyelle-
nes (anarchikus) mozgalmak a várost és az államot akarták megszüntetni és feloszlatni. A
kommunikációs utópiák hatására megszületett az „organikus tér” fogalma, amelyben
nincs középpont. A települési rendszer eme amerikai típusa lényegében meg is valósult.
Ezzel szemben Európában egy másik utópia kísérelte meg a válságjelenségek megoldását:
a szellem általános felvilágosításnak pedagógiai terve. Össze kívánták kapcsolni a „magas
kultúrát” és a széles körû demokratizálást. 

A posztindusztrializáció ideológiája

1913-ban alkotják meg a „posztindusztriális” kifejezést (Coomaraswamy). E fogalom so-
kak számára azt jelentette, hogy megbukott az ipari civilizáció és egy decentralizált tár-
sadalom lép a helyére. Megalkotója a fogalmat összekapcsolta a kulturális sokféleség
megteremtésének ideáljával. A „kulturális diverzitást” ugyanis az indusztrializmus
„egységesítõ mechanikus rendszere” fenyegeti. A központosítás és uniformizálás mö-
gött pedig a tõke gazdasági logikája áll. A „posztindusztriális” kifejezés tehát a globá-
lis fejlõdési modell kritikája, de csak az 1960-as években lép fel új ideológiai köntösben.
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Ekkor jelenik meg mindent elsöprõ erõvel egy új, a technikai-információs paradigma. A
II. világháború után kétpólusú világ alakult ki és fontos információtechnikai kérdé-
sek vetõdtek fel: 
1) a világrendszerek szembenállásának logikája miként határozza meg a mûszaki in-
novációk geopolitikai keretét?
2) Milyen feltételek között vitatható meg az „információ” általánosan elfogadott fogalma?
3) Milyen szerepe van (lesz) az új technológiáknak az emberiség történetében?

A társadalomtudományi gondolkodásban az alapvetõ változások a ‘60-as évekre ve-
zethetõk vissza, amikor a keynesi keresletösztönzõ politikák már nem mutatkoztak
hatékonynak, és teljesen új korszak kezdõdött el a modern társadalom gazdasági éle-
tében. 

A posztindusztriális forgatókönyvek közül a legfontosabb Daniel Bell (1960) kon-
cepciója volt, mely szerint az „ideális” társadalomnak ötféle változáson kell átmennie:

1. A gazdasági jelleg átalakulása (termelõ társadalomból a szolgáltatóiba)
2. A munkaerõ-struktúra átalakulása (szakemberek, mûszakiak javára)
3. Elméleti tudás új központi szerepe (tudomány, technika) 
4. Jövõre irányultság
5. Döntési mechanizmusokat segítõ „intellektuális technológiák” felemelkedése. 
Bell szerint a modern társadalmat már nem a marxi munkaérték-elmélet, hanem egyfaj-

ta tudásérték-elmélet jellemzi. A posztindusztriális társadalomban a „humán szolgáltatások”
(egészségügy, oktatás és társadalmi szolgáltatások) és a „technikai és professzionális szol-
gáltatások” (kutatás, értékelés, informatikai kezelés, rendszerelemzés) kerülnek elõtérbe. A
preindusztriális társadalom a „természet elleni” játszma volt, az ipari az „elõállított természet
elleni” játszma, a posztindusztriális pedig az „emberek közötti” játszma lesz. A tudósok
által kifejlesztett eszközeik segítségével (lineáris programozás, szimuláció, információelmé-
let, kibernetika, döntéselmélet, játékelmélet, hasznosságelmélet) az algoritmusokat (a
problémamegoldás szabályait) állítják az intuitív döntések helyébe (pl. technika hatásai-
nak elõrejelzése). Daniel Bell koncepciója kétségtelenül elõsegítette a „funkcionális társa-
dalom” paradigmájának kifejlõdését, elfogadta a történelem–modernitás–fejlõdés lineáris
modelljét, s nála – miután erõsen hitt a gondoskodó állam mint központ küldetésében –
értékét veszítette a hálózati gondolkodás. Alapvetõen scientista látásmódjával azt hirdet-
te, hogy a szervezési doktrínák háttérbe szorítják a politikát. A funkcionális társadalmat a
tudományos vállalatvezetés elvei szerint igazgatják. 

Az intelligens társadalom

A posztipari társadalom egyik leágazása az „intelligens”, racionális társadalom. Az
„értelmes, jól informált társadalom” (knowledgeable society) fogalmát talán Lane (1966)
használta legelõször. E fogalom alkalmazását azzal indokolja, hogy a tudományos tu-
dás növekvõ társadalmi szerepre, fontosságra tesz szert és e társadalom tagjai:
a) megvizsgálják az emberrõl, természetrõl és társadalomról kialakított nézeteik alapjait;
b) az igazmondó igazság objektív követelményei irányítják õket és a képzés magasabb
szintjein követik a bizonyítás tudományos szabályait;
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c) jelentõs erõforrásokat fordítanak a tudományos alapon folytatott vizsgálatokra és
igen nagy mennyiségû tudást halmoznak fel;
d) tudásukat úgy gyûjtik, szervezik és értelmezik, hogy a belõle levont újabb jelenté-
sek állandóan kezük ügyében legyenek;
e) ezt a tudást úgy alkalmazzák, hogy megvilágítják (és bizonyára módosítják) vele
értékeiket és céljaikat, s egyben tovább is fejlesztik.

Ahogy a „demokratikus” társadalom alapja a kormányzati és személyközi viszo-
nyokban, ahogy a „jóléti társadalom” alapja a gazdaságban rejlik, úgy találhatók meg
a „tudástársadalom” gyökerei a megismeréselméletben (episztemológiában) és a ku-
tatás logikájában. Lane tehát a ‘60-as évek optimizmusával úgy vélte, hogy a társada-
lomban található józan ész tudományos érveléssel lesz helyettesíthetõ.

Peter Drucker (1969) szintén használja az „értelmes”, „jól informált” „intellektuális tár-
sadalom” kifejezést. Daniel Bell (1976) a „posztipari társadalom” keletkezésével összefüg-
gésében szintén alkalmazza ezt a fogalmat, és felcserélhetõnek tartja e két terminust. „A
tudás a posztipari társadalom alapvetõ erõforrása”, mivel szerinte mindkettõvel le lehet
írni a keletkezõ modern társadalomnak mind a struktúráját, mind a kultúráját.

A posztmodern társadalom

A „posztindusztriális” kifejezésnek azonban kritikusai is támadtak. Amitai Etzioni (1968)
ezt a fogalmat azért vetette el, mert szerinte a jövõ társadalma „cselekvõ” és posztmodern”
lesz. Elgondolásai a „közösség” fogalma köré csoportosultak, amelyek a kommunikációs
technológiák eszközeit is ennek szolgálatába állítják (vö.: közösségi kábelhálózat).

A „posztindusztriális társadalom” kritikája logikusan vezetett el a „posztmodern társa-
dalom” fogalma megfogalmazásához. A technotudományosságba vetett hittel ellentét-
ben Lyotard (1979) azt vallja, hogy a tudás (és intézményeik) státusa megváltozik, ami-
kor a társadalmak belépnek elõbb a posztindusztriális, majd a posztmodern korba. A
történelem fejlõdése és a róla kialakított nagy narratívák válságba jutottak. A tudomá-
nyos tudás csupán a „diskurzusok egyik típusa”. Az informatika látszólagos hegemóni-
ája nem feledtetheti, hogy Platón óta megmaradtak az igazi kérdések: Ki tudja? Ki ké-
pes rá? Mi a tudás? Mi a képesség? Lyotard kétségbe vonja, hogy az input/outputban
mérhetõ hatékonyság a tudás kritériuma lehet. A posztmodern tudás ambivalens ter-
mészetû. Egyszerre új hatalmi eszköz és nyitás a különbözõség felé. 

Persze egyértelmûen nem jelenthetjük ki, hogy akár a posztmodernitás, akár már a
tudástársadalom korában lennénk. A legtöbb, amit mondhatunk, számos jele van an-
nak, hogy olyasfajta társadalom felé mozgunk, amely erõteljesen különbözik attól, amit
a 20. században átéltünk. Theodor Adorno már Negatív dialektika c. könyvében (1966)
figyelmeztetett bennünket arra a paradoxonra: fennáll annak a veszélye, hogy a tudo-
mány sikereit és ígéreteit maga a tudomány képes az ellenkezõjére változtatni. Annak
ellenére, hogy a tudósok kimutatták a társadalom, a kultúra és a tudomány közötti köl-
csönhatások módozatait (Merton, 1973), mégsem rendelkezünk olyan társadalomelmé-
lettel, amely jól leírná a tudomány és technika dinamikáját. Azt mindenesetre elfogad-
tuk, hogy az ipari társadalomban végbemenõ nagyobb – fõleg gazdasági – átalakulások
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összekapcsolódnak a tudományos ismeretek és a technika „haladásával”. Ez a társada-
lom „felépítményének” fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyet a marxista termino-
lógiának köszönhetünk. Mindazonáltal az anyagi és az intellektuális (elemek, mozzana-
tok) közötti különbségtétel nem szigorú. Különbségük eltûnõben van a tudástársadal-
makban. A történelem egyre növekvõbb mértékben összeolvad a természettel.
(Godelier, 1984) A tudománynak és technikának társadalomra gyakorolt jelentõs hatá-
sát szinte minden teoretikus elfogadta. Kivéve Niklas Luhmannt (1981), aki szerint a
modern társadalmat és következményeit nem a tudomány és a technika formálja és de-
terminálja. Neki az az álláspontja, hogy a modern társadalmakat a történelmileg sajá-
tos funkcionális differenciálódás határozza meg. Minden más ebbõl a ténybõl következik.

A posztindusztrializáció és a II. világháború

A II. világháborúban megkezdõdött és jórészt végbement az intelligens berendezések,
technikák elõretörése. Turing (1969) „univerzális gépe” az „elektronikus agy” felé mutat;
nagy számítógépek megépítése; az ellenség stratégiai kommunikációjának dekódolása
(kriptográfia); légvédelmi lõtáblázatok készítése; atombomba kifejlesztése. Megteremtik
az operációkutatást, létrehozzák a tudományos ötletgyárakat, amelyek a rendszerelem-
zés, a költséghatékonyság, a tervezési, programozási és költségvetési rendszer, a kritikus
út módszere, játékelmélet stb. programjait fejlesztik ki. Valamennyi optimalizációs célo-
kat szolgál. Ekkor születik meg a Delphi elõrejelzõ vizsgálati technika is. Ezzel egy idõ-
ben, vagy ezt követõen a technológiai elõrejelzés (technological forecast), prognosztika
(prognostics), jövõkutatás (future research) is egyre népszerûbb lesz. Olyan eszközök,
technikák, módszerek születnek meg, mint a trendvonal-extrapolálás, gráfeljárások,
technológiák terjedési (diffúziós) idejének vizsgálata, morfológiai kutatás stb. 

Késõbb az esetleges világháború helyett a „korlátozott háború” doktrínája került elõtér-
be. Ekkor a technikai újítások terén a hangsúly a terepen alkalmazható új megfigyelési
technikák, szenzorok, behatolásjelzõk, rádiókommunikációs és számítógépes eszközök,
mûholdas kapcsolatok és helyzetmeghatározás stb. eszközeire helyezõdött át. Kialakult az
elektronikus hadszíntér fogalma, ami a mikrotechnológiák, miniatürizálás elõretörését
szolgálta. A beruházások ezzel a társadalmi rendszerirányítás felé mozdultak el. A hadmû-
veleti szimulációs modellek kidolgozásához sok információra volt szükség. Ezek begyûjté-
se, feldolgozása, tárolása, visszakeresése, felhasználása központi kutatási területté vált. A
politikusok és a katonák az emberek viselkedését, a társadalmi változásokat a társadalmi
ellenõrzés technikáival kívánták megfigyelni és céljaik érdekében támogatni. Fontos kuta-
tási témává vált az ember–gép hatékonyabb kapcsolata, amelyek menedzselésére elsõsor-
ban az állam vállalkozott (OSA, PPBS stb.). Divatos fogalommá vált a „szabad informá-
cióáramlás” doktrínája, amely a szabad kereskedelmet volt hivatott szolgálni. Létrehozzák
1965-ben az elsõ globális lefedettségû kommunikációs rendszert (Intelsat). A katonai tech-
nológiák és szervezési módszerek késõbb átkerülnek a polgári használatba, amelyeket a
reklámcégek „kommunikációs forradalomként” vezetnek be a köztudatba. 

Ehhez persze tudományos elõfeltételként szükség volt a kommunikáció matematikai
elméletének kidolgozására. Ez tette lehetõvé az információ meghatározását és mérését.
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Shannon (1948) az „információmennyiség” kérdéseivel foglalkozott és meghatározása
szigorúan fizikai, kvantitatív és statisztikai. Valójában az „információ” azt a folyama-
tot jelöli, amely formát ad a tudásnak, amely strukturálja a tudástöredékeket. Shannon
viszont csak valószínûség-számítási alapokon gondolkodott: melyik az a kódolási
rendszer, amely gyorsaságban és költségben a leghatékonyabban juttatja el a jeleket a
küldõtõl a fogadóig. Ez a közlés csatornájával foglalkozó mechanikus modell a társa-
dalom behaviorista (inger–válasz kapcsolat) felfogásán alapul. Elfogadja a végtelen
fejlõdés eszméjét, ami a központból megy a perifériák felé. Shannon definíciójából hi-
ányzik az értelemteremtés funkciója, mivel a kommunikáció fogalmát elválasztja a
kultúra fogalmától. Nyomában megindulnak a kísérletek, miképpen lehetne számsze-
rûsíteni az információtermelési és -terjesztési tevékenységeket. 

Persze a technikai és számrepertóriumi megközelítések mellett megszaporodtak azok
a viták is, hogy milyen összefüggések vannak az „információ”, a „tudás”, az „ismeret”,
a „kultúra” és a „kommunikáció” fogalmai között. Volt, aki az információba besorolta a
tudásokat, képességeket (know-how), normákat, elõírásokat és tiltásokat is, amelyek
együtt a „kultúrát” alkotják. (Morin, 1974). Mások szerint az információ az, aminek
„nincs értéke, mert elveszíti azt”. Mások viszont inkább a statisztikával rokonítják, s
csupán ott látnak információt (ami szerintük adat), ahol technikai eszközök is vannak.
Ennek következtében az „információs társadalom” instrumentális fogalommá válik, ami
homályban hagyja a kifejezés tényleges geopolitikai jelentõségét és funkcióját. 

Az elemzés helyes nyomvonalán haladva ugyanis az a fontos kérdés, hogyan határoz-
zák meg a kommunikációs technológiák a hatalmi formákat? A kommunikációs irá-
nyultságot a kommunikációs vektorok szerint szokás megállapítani. Vannak idõhöz,
vagy térhez kötött vektorok, melyek mindegyikéhez adott társadalmi konfigurációk tar-
toznak. A szájhagyomány az idõhöz kötõdik és a decentralizáció felé hajlik. A nyomta-
tás és elektronikus gépesítés inkább központosító jellegû, mert a tér felett kiterjeszked-
ve kíván uralkodni. Az egyik a perifériát emeli a centrum, a másik a centrumot a peri-
fériák fölé. Belátható, hogy minél nagyobb sebességet érünk el a kibocsátás- és átvitel-
technológiában, annál többet semmisítünk meg az emberi közösség elemeibõl. Ha
pedig egyenlõtlenségek vannak a kommunikációs sebességben, akkor egyenlõtlenségek
alakulnak ki a társadalomban is. „Információs monopóliumok” jönnek létre. 

Második ipari forradalom

Voltak viszont olyan tudósok is – például Norbert Wiener (1948) –, akik szerint az
információ lesz – decentralizáló képessége révén – a „második ipari forradalom” for-
rása. (A „tudományos-technikai forradalomnak” – amely akár már a harmadik ipari
forradalom – ez a koncepció az egyik kiindulópontja.) Ez a forradalom fogja majd
felszabadítani az embereket. De ez csak akkor lehetséges, ha meghaladjuk az infor-
máció szûk, statisztikai meghatározását. Wiener szerint a helyes fogalom „az infor-
máció gyûjtésének, felhasználásnak, tárolásának és átadásának eszközét” fejezi ki.
Az eszközökbe beleérti a rádiót, mozit, telefont, távírót, postát, könyveket, sajtót,
iskolarendszert, egyházat. Szerinte igen fontos, hogy a gépek képesek legyenek az
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entrópia ellenében hatni, az információ keringése legyen akadálymentes. Aggódott
az információ monopolizálásának és áruba bocsátásának tendenciái miatt. A garan-
ciát a gondolkodó államban, annak politikájában látta. Szerinte csak a keynesi alter-
natíva képes megtörni a piac racionalitásában rejlõ antihomeosztatikus erõt. 

Látható, hogy az információnak kettõs társadalmi hatást is tulajdonítanak. Egyfe-
lõl centralizáló, másfelõl decentralizáló hatást. McLuhan (1964) például úgy gondol-
ja, hogy az információ decentralizál. Mumford (1967) szerint viszont a globális háló-
zat „egyetlen világa” felmorzsolta az elektromos hálózatot, amit sokan az iparosítás el-
leni utópia felforgató erejének fogtak fel. Az igazság valószínûleg ott van, hogy az
adott társadalmi és politikai rendszertõl függ, hogy az információs rendszerek elnyo-
mó, vagy felszabadító funkciót töltenek-e be. (Más szavakkal: növelik-e, vagy csök-
kentik-e a társadalmi egyenlõtlenségeket?) 

Kibernetikus (strukturális-rendszerszerû) társadalmak

Az információelméletekhez strukturalista megközelítések is kapcsolódtak, amelyek kri-
tikáját talán Braudel (1958) fejtette ki legpontosabban. A strukturalista nyelvészet – az
információelmélethez csatlakozva – olyan modellt akart kidolgozni a társadalomtudo-
mányok számára, amely az egzakt tudományokhoz tenné õket hasonlóvá. Képviselõi sze-
rint a nyelv mint rendszer határozza meg a társadalmat mint rendszert. Azonos fogalmi
készletet (kód, információs rendszer, program, jel, üzenet) vélnek felfedezni a DNS-ben
és a diskurzusban. Az analóg átvitel lett a szabály. A kommunikációs rendszer csakis bel-
sõ struktúrájának törvényeire utal. A befogadók a közlés alanyai, akiknek érdekei elmo-
sódnak. Az urbanisztikában így születik meg a város mint programozott kommunikáci-
ós hálózat, amely integrációs tervet igényel. Az „információs túlterheltség” fogalma pe-
dig azt fejezi ki, hogy a városi rendszerek képtelenek már feldolgozni a rájuk özönlõ óri-
ási információs inputot. Ez válik a kései, hibás és torz döntések okává. 

Henri Lefebvre (1967) bírálja ezt az álláspontot, mondván: az információ analógiás
nyelvezete azt leplezi, hogy az információkeringés pusztán azt az összetartó szerepet
hajtja végre, amelyet történetileg a pénz és az anyagi javak körforgalma töltött be. Fé-
lõ, hogy újfajta ember (kibernanthropus) van születõben, aki pontosan felismerte,
hogy a stabilitás, az egyensúly és az önszabályozás fogalmai – amelyek egyszerre sze-
retnének gyakorlatiasak és racionálisak lenni – hogyan egyesítik ezáltal az ideát a va-
lósággal. Egyetlen elképzelhetõ taktika van ellene: a hálóvetõ gladiátor harca a szigo-
nyos (vas) ellenfelével szemben. 

Jacques Ellul (1954) szerint állampolgári ellenállásra van szükség a „technikai rend-
szer” ellenállhatatlan felemelkedésével szemben, amely totalitárius, univerzalista és
önmagát újratermelõ „új zsarnok”, amely a hatékonyság egyedi feltételeinek veti alá
a természetet és társadalmat mint rendszert. Sem az erkölcs, sem a technikára korlá-
tozódó politika nem képes irányítani a technikai növekedést. Az informatikai kódo-
lás pedig alkalmas módszer mindenfajta ellenvélemény semlegesítésére. Ellul késõbb
(1962) a médiarendszer terepén is folytatta a technikai rendszer elemzését. 
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A tudásipar és információgazdaság mérése

Említettem, hogy állandó vita volt és van az „információ” és a „tudás” fogalmai körül,
amelyet fõleg méréssel kívántak tisztázni. A Shannon-féle matematikai-informatikai
irányzat folytatói közül kiemelkedik Fritz Machlup (1962) munkássága, aki a képzési
rendszerek reformjához keresett gondolkodási alapot. Machlup ellenezte, hogy a szópár
két alkotóelemét elválasszák egymástól. A különbség a „formál” (alakít, okít) igében rej-
lik. Az „informál” pedig az a tevékenység, amellyel a tudást átadják. A „tud” annak az
eredménye, hogy valakit informáltak. Az „információ” a tájékoztatás értelmében tudás-
állapot kialakítása valakiben. A kommunikált információ értelemben azonos lesz a „tu-
dás”-sal, amennyiben azt jelenti, ami tudott. Nem jelenik meg tehát a különbség, ha ar-
ról beszélünk, amit tudunk, vagy amirõl informálódunk, csak akkor, ha a kifejezések az
informálás aktusára, illetve a tudásállapotra vonatkoznak. Machlup számára a „tudás elõál-
lítása” nem azt jelenti, hogy hozzáteszünk valamit a már ismert dolgokhoz, hanem a tu-
dásállapot elõállítása. De ez lehetõséget nyújt számára ahhoz, hogy szakítson a lineáris
axiómával és megnyissa az utat az információ/tudás folyamat szereplõi tevékenysége sok-
tényezõs elemzése elõtt. A „tudás-elõállítók” (kommunikátorok) több szinten helyezked-
nek el: lehetnek szállítók, átalakítók, feldolgozók, értelmezõk, üzenetelemzõk, vagy ere-
deti alkotók. Machlupnak (aki a „tudásipar” kifejezés megalkotója) azonban van egy má-
sik tipológiája is, amikor az információ/tudás típusából indul ki: 
1) Bármiféle munkához szükséges gyakorlati tudás 
2) Intellektuális ismeretek
3) Szabadidõs tudás
4) Spirituális tudás
5) Nem szándékolt tudás.

Block és Hirschorn (1979) viszont azt állítják, hogy már a ‘20-as évek óta kezd a tu-
dás (az USA-ban) a hozzáadott érték forrásává válni. A munka-, idõ- és tõkeráfordí-
tások (input) konstanssá váltak, vagy csökkenni kezdtek, miközben a kihozatal (out-
put) növekedett.

Mások viszont az információ mérésérõl hamar eljutottak az „információ kora”, az „in-
formációs társadalom” eljövetele fogalmához és utópiájához. Ennek része volt Marc Porat
(1976) kutatássorozata az „információgazdaság” meghatározásáról és mérésérõl. Amíg
Machlup az információt nem korlátozta annak intenzív technológiai alkalmazására, ad-
dig Porat magukra az információs rendszerekre (számítógépek, telekommunikációs esz-
közök) koncentrált. Így született meg egy olyan információfogalom, amely szerint az in-
formáció „szervezett és közvetített adatállomány”. Porat tehát létrehozott egy olyan ra-
cionális mátrixot, amelyet a hatóságok felhasználhatnak elõterjesztéseik során. Az infor-
mációs ágensek hat alábbi szektorát különböztette meg: javakat vagy információs
szolgáltatásokat árusító iparágakat, közszolgálati bürokráciát, privát bürokráciát, köz-
szolgálati termelõszektort, magán termelõszektort, háztartásokat. Késõbb Porat az
OECD megbízásából kidolgozott egy olyan modellt is, amelyen be lehetett skálázni, hogy
mely országok hol tartanak az „információs társadalom” felé vezetõ úton. Fritz Machlup
fõleg a foglalkozásokban bekövetkezõ változásokból vezette le az intellektuális munka
növekedését. Alapvetõ fogalma a „tudásipar”. A tudástársadalmakban megváltozik a

FARKAS JÁNOS – A TUDÁSTERMELÉS ÁTALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI MINTÁI 21



munka terjedelme és természete, akárcsak ennek társadalmi szervezete. E változások ki-
mutathatók a gazdasági struktúra változásaiban, de a szakértõk, tanácsadók, a tudásalapú
foglalkozások növekvõ fontosságú társadalmi csoportjainak elméleti és gyakorlati jelentõsé-
gét is látnunk kell. Világosan rámutatunk, hogy a foglalkozások eme csoportja a munka-
erõn belül a leggyorsabban növekszik a modern társadalomban. Vizsgálhatjuk a szakértõi
tudás iránti növekvõ igényeket, a szakértés természetét, a tudáshordozó foglalkozások sa-
játosságait, a tudás kultúráját és hatalmát, ezek közvetítésének mechanizmusait. Egyes
szerzõk a munka helyett persze nem a tudást, nem a szakértelmet, hanem a kommunikatív
cselekvést helyezik az elemzés középpontjába. (Habermas, 1982) Náluk a társadalmi válto-
zás motorja nem a munka, hanem az interakció, a kommunikatív cselekvés.

Információs társadalom

Az Információs Társadalom-paradigma állami rangra elõször Japánban emelkedett,
amikor 1971-ben „nemzeti célkitûzésként” határozták meg elérését. (Umasao, 1963;
Masuda, 1988) Kétségtelen, hogy Japán ezt követõen élre ugrott a szórakoztató elekt-
ronikában, majd a személyi számítógépek gyártásában. 

1979-ben a Nora-Minc-jelentés – a francia állapotokra vetítve – már a válság filozófiáját
fogalmazta meg. A szerzõk szerint a társadalom növekvõ informatizáltsága áll a válság kö-
zéppontjában. El is mélyítheti azt, de hozzá is járulhat a megoldásához. Felbolygatja a szer-
vezõdések és az egész társadalom idegrendszerét, de lehet egy „új globális társadalomsza-
bályozási modell” is, amely megakadályozhatja a társadalmi konszenzus elvesztését. A „te-
lematika” (az informatika és távközlés összevonása) a hálózatok társadalmát teszi lehetõ-
vé, amely megkérdõjelezi a tudás és emlékezet elitista felosztását. De a hálózati társadalom
új kockázatokat fog hordozni, ahol önálló csoportok jelennek meg a maguk érdekeivel. A
tudás végül az információhalmazokhoz fog igazodni (vö.: mûholdas kommunikáció). A re-
torika inkább a társadalmi igényt emelte ki, semmint a technikai lehetõségeket. Az infor-
matika demokratizálása elõzze meg a társadalom informatizálását. 

Mindezen átmeneti szkepszis ellenére az „információs társadalom” fogalomra törté-
nõ hivatkozás fokozatosan eluralkodott a nemzetközi szervezetekben, ami a liberális
versenymodell elõretörését jelezte. Ez történt az OECD-ben, majd az EU-ban, ahol a
FAST (Forecasting and Assessment in the Field of Science and Technology) program
keretében foglalkoztak az információáramlás egyenlõtlenségeivel. 1984–85-ben volt a
fordulópont, amikor a világpiac korlátozás nélküli megnyitását propagálták minden-
fajta tõkemozgás elõtt. Ezután került sor a távközlés deregulációjára is, amely felhív-
ta a figyelmet arra, hogy nemcsak a globális gazdaság, de a szupranacionalista szabá-
lyozások mechanizmusának hiánya is jelenthet kockázatokat. Ezután az következett,
hogy az internetszektor irracionálisan túlnövekedett, a buborék kipattant, s ebbõl
mindenféle válságok, pénzügyi botrányok származtak. 

1993-ban az USA beindította az „információs sztrádák” ígéretét. A következõ évben
már a globális információs infrastruktúra megteremtését javasolja Al Gore, az USA alel-
nöke. 1994-ben jelent meg az „új gazdaság” fogalma, majd az OECD is elemezni kezdte
az „információs társadalom” kifejezés hatását. Ekkor jelenik meg a Bangemann-jelentés
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(1994), amely az Információs Társadalom címet viselte. A szöveg mögött távközlési és au-
diovizuális iparági szakértõk álltak, akik a távközlés gyors liberalizációját javasolták. A G7
keretei között 1995 februárjában Brüsszelben elfogadták a „globális információs társada-
lom” fogalmát. Al Gore „Az új információs világrend ígérete” címmel tartott elõadást.
Clinton elnök pedig 1997 júliusában vázolta fel az elektronikus kereskedelem doktrínáját.
A digitális piac játékszabályait a világméretû versengés és a fogyasztók választása határoz-
za meg. Ez év végén az újabb Bangemann-jelentés (Zöld könyv) a távközlés, a média és az
információs technológiák egymáshoz közelítését fejtegette. A Jelentés fõ tézise, hogy a túl-
zott szabályozás nem fér össze a geostratégiai szükségszerûséggel. 

A tudásalapú társadalom

Innét kezdve az Információs Társadalommal párhuzamosan a „Tudás Európájáról”
kezdenek el beszélni. Az angol Munkáspárt a „piaci társadalom” emberarcúságát hir-
deti. 2000 márciusában Lisszabonban az EU-tagállamok már a „tudás társadalmáról”
szónokolnak. A formálódó információs társadalmat tudástársadalommá kell átalakí-
tani, amelynek legfõbb eszköze az oktatás átalakítása. A ‘90-es évek fõ fejleménye im-
már világosan kirajzolódik: a nemzetközi magánbefektetések mentesültek a befoga-
dó ország nemzeti politikája által meghatározott kényszerektõl. Az „információk sza-
bad áramlása” jelszó is ehhez járult hozzá. De eközben kiélezõdtek a szellemi tulajdon
mint az információs társadalom legfõbb kincse körüli viták. 

A mai helyzetben a „tudás” lehetne a keletkezõ, új társadalom címkéje, jelzõje. Ez
azért lehetséges, mert a társadalmat létrehozó, vagy a társadalom identitását kifejezõ
mechanizmust egyre növekvõbb mértékben nem a „tõke” és nem az „ipar”, hanem a
„tudás” mozgatja. Ez a helyzet hosszú idõn keresztül fokozatosan alakult ki és a tu-
dástársadalom a jövõben sem lesz soha csupán egydimenziós. A kommunikáció és
közlekedés új módjai bár leküzdik a távolságot csoportok és egyének között, mégis
megmarad a városok, régiók és falvak közötti elszigetelõdés. Az idõ és a tér jelentésé-
nek megváltozásával a világ kinyílik, a hitek, stílusok és áruk összekeverednek, de a
meggyõzõdések határait – vasfüggönyként – továbbra is felépítik és ünneplik.

A társadalmak, amelyeket korábbi elvekkel magyaráztak, természetesen reflektál-
nak a konstitutív (létrehozó) mechanizmusaik változására. A polgári társadalom
eredetileg a tulajdonosok társadalma volt. Ez késõbb „dolgozó társadalommá”,
„munkatársadalommá” alakult át (Arbeitsgesellschaft). Ma pedig tudástársadalom-
má fejlõdik. A munka és a tulajdon társadalmi jelentõségének csökkenése összekap-
csolódik az egyesülésre való képtelenség érzésével. Egyre kevésbé érezzük magun-
kénak azokat a nézeteket és meggyõzõdéseket, amelyek valaha az ipari társadalom
termelésének uralkodó erõi voltak. Az emberek és csoportjaik fokozatosan át kíván-
ják értelmezni régebbi szemléletüket, fogalmaikat, érzéseiket. Bármikortól számít-
suk is az átalakulást, a tudomány megnövekedett társadalmi jelentõsége miatt már
jó ideje kezdetét vette a modern társadalom tudásstruktúrájának elemzése. Leírják azt
a folyamatot, ahogy a „munkatársadalom” „a munka és a termelés világában egyre
inkább elveszíti képességét, hogy strukturálja és szervezze a társadalmat. Képtelen
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meghatározni a társadalmi akciókat és létrehozni a cselekvés új mintáit, új szerep-
lõit és racionalitásait.”

A „Tudástársadalom” mint geopolitikai ideológia

Ismerjük el, hogy amikor az „Információs Társadalomról”, vagy a „Tudástársadalom-
ról” beszélünk, akkor valójában geopolitikáról, ennek ideológiai lepleirõl van szó. (A
geopolitikai szemlélet kifejtése során fõképpen Mattelart [2004] könyvébõl merí-
tek.) Az emberiség történelme lényegében arról szól, hogy az ember miként tudja a
világot a nyelv szabványosítása révén uniformizálni. A globalizmus szemantikai cso-
mópontja határozza meg az új közgondolkodást, amely megjelenik az „Információs
Társadalom” fogalmában, amelyet ma a változás meghatározó paradigmájának te-
kintenek. Az említett nyelvszabványosításnak az a lényege, hogy a szavakat elvágják
saját emlékezetétõl, megfosztják eredeti értelmétõl. A modern informatikai eszkö-
zök, technikák új, anyagtalan alapanyagot (információt) kínálnak, és azt ígérik, hogy
egy nyitottabb és demokratikusabb világot hoznak el számunkra. A gondolkodás
megszervezése történetén végighúzódott a megszámlálhatóság és megmérhetõség eszmé-
je. Ez a számmisztikából eredõ eszme a matematikát az érvelés és bizonyítás hasznos
modelljének tekintette. A nagy francia forradalomban öltött testet a számítások
nyelve, ekkor vált a polgári jogi egyenlõség és az univerzalizmus értékeinek mércéjé-
vé. A polgári társadalomban kifejlõdött a matematikai alapokon nyugvó statisztika,
amely államtudománnyá s a gazdasági tevékenység tudományává vált. Kiderült az
is, hogy a kimûvelt (fõleg geometriai) eszközök geostratégiai (katonai) célokra is ki-
válóan felhasználhatók. A forradalmárok, a reformerek „geometriai utópiákban”
kezdtek gondolkodni. A „szám romantikáját” – Max Weber kifejezése – az ipari tár-
sadalom pragmatikus irányítása tette próbára. Az emberek megszámlálták a számo-
kat, és végül már csak a számok számítottak. A mértékegységek szabványosításától,
az algoritmustól, az univerzális matematikai nyelvtõl már nem vezetett hosszú út az
információ irányította társadalom eszméjéig. Közben fokozatosan kifejlõdött a „há-
lózat”, a „rendszer” fogalma, amelyek alkalmazási területe a természeti jelenségektõl
fokozatosan a társadalmi képzõdményekig bõvült. Megszületik a távolsági kommu-
nikáció megváltó erejérõl szóló diskurzus is, amikor felfedezik a távírót. Új szervezé-
si-irányítási rendszereket fejlesztenek ki az ipari és tudományos korban, amelyekben
az a közös elem, hogy csak az bizonyos, ami megszámlálható. Ez az eszme a kor-
mányzási módokba is beszüremlik. A valószínûség-számítás alapján megszületik az
„átlagos ember” fogalma, amely a tömegek politikai irányításának normájává válik.
Az emberiség tovább álmodik a (már elvesztett) egyetemes közösségrõl és a decent-
ralizált társadalomról. Az ezekkel kapcsolatos utópiák biztos táptalajává válnak a
kommunikációs hálózatok fejlõdésének. A társadalmat – a vállalatok mintájára –
gyárnak kezdik tekinteni, amelyet tudományos alapokon funkcionálisan kell megter-
vezni és irányítani. 
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Technetronikus kor

Azt az összefüggést, hogy az információs kor valójában geopolitikai játszmákról szól, talán
Brzezinski (1969) vette leghamarább észre. Kidolgozza az információs társadalom eszmé-
nyét igazoló geopolitikai rácsháló tézisét. Teilhard de Chardin (1980) nyomán egy „új vi-
lágegység” eszméjét fejtegeti, amelyet azonban nem az „ideológiai univerzalizmus pillé-
reivel” (vallás, nacionalizmus, marxizmus) alapozunk meg. Az új kort „technetronikus
kornak” nevezi el. Kidolgozza a „hálózatok diplomáciájának” fogalmát. A világ olyan ar-
chitektúráját képzelte el, amely a technológiai újítást korlátok közé kényszerítõ tudomá-
nyos ész kormányzata felé halad. Eközben a multinacionális vállalatok az „egyetlen világ-
ról” úgy beszéltek, amely az információs iparágak és hálózatok fejlõdésére támaszkodva
megszabadítja a határok terhétõl a termelésirányítókat, a fogyasztókat és a termékeket.
Létrejön egy olyan önszabályozó piac, amely fellép a nemzetállamok irracionalitása és a
hivatalos politikák elavultsága ellen. A „globalizáció” a tõke jelszavává válik. 

Sajátos kettõsség figyelhetõ meg. Egyfelõl a hálózatokat egyre inkább ellenõrzés alá kí-
vánják vonni. Geopolitikai érdekek, biztonsági makrostratégiák húzódnak meg mögötte.
Másfelõl a civil gondolkodásban azon kezdenek el tépelõdni, miképpen lehetne a tudást,
az információt úgy elosztani, hogy egy igazságosabb és szolidárisabb világtársadalom jöj-
jön létre. A „lágy hatalom” (soft power) olyan információs technológiáknak kedvez, me-
lyek révén másokat rá lehet venni arra, hogy elfogadják a mi normáinkat. A hálózatok stra-
tégiai ellenõrzésének igénye pedig megszülte a „kemény hatalom” (hard power) fogalmát,
amely a Netwar (hálózati háború) és Cyberwar (kiberháború) stratégiákban és eszközök-
ben gondolkodik. A 2001. szeptember 11-ei New York-i terrortámadás pedig elindította a
„globális háborút” (Global War) a nemzetközi terrorizmus ellen. 

Hálózatos társadalom

Az információs társadalom apológiájában két ellentétes alaptételt is találunk. Az
egyik szerint most kezdõdik az intermeditáció új korszaka, a másik szerint épp most
ér véget. Az elsõ tétel a határoktól mentességet, a hatalom hiányát, a vezetõk hiányát
hangsúlyozza. A második a közvetítõk eltûnését hirdeti. Az ideológia mindkét állítás-
ban közös: a háló típusú kapitalizmusban (Castells, 1993) megszûnnek a súrlódások.
Hirdetik a nemzetállam végét is (Negroponte, 1995), miszerint az információs társa-
dalom négy fõ erénye: a decentralizáció, a globalizáció, a harmonizáció és a felhatal-
mazás (empowerment) leküzdik az archaikus szörnyet, az államot.

Kialakult tehát az a központi paradigma, miszerint az információs (vagy koordináci-
ós) technológiák teljes mélységben képesek a társadalmi viszonyok átalakítására. A vál-
lalat is hálózatos, a társadalom is hálózatos, amelyek leküzdik a zárt, hierarchikus szer-
vezõdést. Az „integráció” vált a kulcsfogalommá, s ezért válik lehetõvé az idõ és a tér, a
határok átlépése. Egybefonódik a tartalmazó és a tartalom, a hardver és a szoftver, a lo-
kális és a globális, a nemzeti és a nemzetközi tér, a termelés és a fogyasztás, a munka és
a tõke stb. A cél az, hogy a piaci mentalitás befurakodhasson a közösségi tér minden ré-
sébe. Létrejön a „globális és demokratikus piac”. A „kulturális sokféleség” is fogyasztói
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jelentést kap. Éljen a „szabad kommunikáció!” A szabad kínálat piacán csak a fogyasz-
tó gyakorolhat szankciókat, s ezekkel irányíthatja a kulturális és információs mozgáso-
kat. Az önszabályozás elve pedig megfoszt legitimitásától minden hivatalos, állami vagy
regionális politikát. A világ „fogyasztási közösségek” összességévé alakul. 

Tudástársadalom és globalizáció

Felvetõdik a kérdés: lehetséges-e egyetemes tudástársadalom? Kétségtelen, hogy az EU-
ban különösen sok gondolkodás, vita folyik arról, hogy meg lehet-e szüntetni az új in-
formációs, kommunikációs technikákkal a társadalmi egyenlõtlenségeket, avagy sem.
Az elmúlt években a kollektív cselekvés több új forgatókönyvét dolgozták ki. Civil tár-
sadalmi kezdeményezések, mozgalmak harcolnak a globális információs uralom, a glo-
bális új felderítõrendszer, a képzés ipari jellegûvé alakítása stb. ellen. Különösen nagy a
harc az utóbbi területen. Súlyos bírálatok hangzanak el az „eladó-vásárló modellre” épí-
tett oktatási rendszer ellen. Viták folynak arról, hogy az egyetemeknek át kell-e venni-
ük a vállalkozói rugalmasság vezérelveit, lehet-e csökkenteni az infoszegények és
infogazdagok közötti különbségeket, fel lehet-e építeni egy „globális civil társadalmat”?
A technolibertáriusok az államot elvontnak és gonosznak ábrázolják, mellyel szemközt
áll az idealizált civil társadalom. A globalista populizmus legfõbb érve, hogy csak a tet-
teikben teljesen szabad egyének közötti kapcsolatok szabad tere egyedül elfogadható.
Azt szeretné, ha a (nemzet) állam saját akaratából lemondana szabályozó szerepérõl. 

Tudomány és kutatás a Tudástársadalomban

A K+F szférával kapcsolatban legalább három problémát látok. Az elsõ mindjárt az,
hogy a kutatás szervezeti átalakulásának, iparszerûvé válásának ideológiáját a „tudás-
társadalom” fogalma fejezi ki. Nem a tudás és nem tudás ellentmondást hordozza, ha-
nem a tudást és a tudományt alárendeli a tõkés kapitalista gazdasági és szervezeti
rendnek. Szó sincs a tudás és a tudomány uralmáról, meghatározó szerepérõl. 

A másik probléma maga a tudomány felfogása. Az a törekvés, hogy a társadalomtu-
dományokról bizonyítsuk „tudományos” jellegüket, oda vezetett, hogy a természettu-
dományos egzaktságot kérjük rajtuk számon. Elvész a társadalomtudományok ama
sajátossága, hogy a résztvevõi és reflexív racionalitást tegyék lehetõvé. (Balogh István le-
vélbeli közlése.) Amikor tehát „tudástársadalomról” beszélünk, akkor egy elõzetes
szelekció révén csak azt tartjuk tudásnak, ami praktikus tudásnak és tudománynak
tekinthetõ egy lineáris, stratégiai racionalitás szempontjából. Beszéljünk õszintén. Ha
a tõke, a gazdaság, az igazgatás és a tudomány szimbiózisba lép, akkor oly mértékben
zárójelbe kell tenni a kritikai megfontolásokat, az értékeket, a tudományos kutatás
belsõ logikáját, hogy a tudomány önmagát fogja megtagadni. 

Ezzel ellentétben én a tudománynak a társadalmi viszonyokra gyakorolt hatását széleseb-
ben szeretném felfogni, mint amennyire ezt a szakirodalomban teszik. Hagyományosan
ugyanis úgy tekintenek a tudományra, mint amely szinte kizárólag új lehetõségeket és
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kényszereket gyakorol a gyakorlati cselekvésre. Az én felfogásom ennél sokkal szélesebb.
Ez abban fejezõdik ki, hogy a tudomány és a technika miközben lehetõvé teszik a cselek-
vés új formáit, más formákat viszont lehetetlenné tesznek. Úgy gyakorolnak hatást a cse-
lekvés tapasztalataira, hogy közben biztosítják a cselekvés létezõ formáinak a „túlélését”,
sõt néha a hagyományos cselekvést is támogatják. A tudományos ismeret általam használt fo-
galma ezért távol áll a technikai vagy tudományos determinizmus fogalmától. Azonban a
tudomány és technika kényszerítõ tulajdonságait egyáltalán nem szabad lebecsülni. Ellen-
tétben a technikai és tudományos determinizmussal és az ehhez kapcsolódó társadalomelméle-
tekkel, a tudástársadalmak esetében döntõ, hogy a tudománynak és technikának egyide-
jûleg olyan erõs tulajdonságai vannak, amelyek ellenállnak a homogén átalakításnak. Az-
az a tudománynak és technikának olyan fontos tulajdonságai léteznek, amelyek növelik a
lehetséges stratégiák számát, fejlesztik a rugalmasságot, vagy a hatalmasoknak lehetõvé
teszik, hogy ellenõrzést gyakoroljanak és korlátozzák mások választási lehetõségeit. Álta-
lában nem szabad túlértékelni a helyzetet. A tudomány és a technika csupán olyan erõk,
amelyek ellenõrzést és szabályozást jelentenek, s ez által korlátozzák az emberi és társadal-
mi cselekvést. Következményeiknek azonban ez csupán egy része.

A harmadik probléma: miként fogjuk fel mi, kutatók (adott esetben szakértõk) a
saját szerepünket ebben a manipulatív folyamatban? A társadalomkutató nem tudja kí-
sérleti körülmények között izolálni vizsgálatának tárgyát. Nem tudunk elõzetes döntést
hozni arról, részt veszünk-e nekünk nem tetszõ viszonyok kialakításában. Csak ha ki-
alakultak valamely viszonyok, csak akkor tudjuk utólag megmondani, hogy „anyám,
ilyen lovat akartunk-e?” Nem tudhatjuk, hogy eredményeinket pozitív, vagy negatív
következmények céljára fogják-e felhasználni. Ha döntés-elõkészítõ vizsgálatra vállal-
kozunk, állandó és folyamatos önreflexióra van szükségünk: nem élnek-e vissza tudá-
sunkkal, módszereinkkel, eredményeinkkel? Elég-e, hogy „hasznosnak” érezzük ma-
gunkat? De ekkor igazunk van-e abban, hogy aki „nem hasznos”, az nem is a valósá-
got kutatja? Következik-e a „hasznosságból” az „igazság”? Hátha „hasznosak” va-
gyunk, de „hamisak”? Ellent tudunk-e állni a reflexiós tudás és a racionalitás kettõs
redukálásának? Amikor a reflexiót alárendeljük a lineáris stratégiai racionalitásnak,
avagy hasznosnak a közvetlenül felhasználható ismeretet tekintjük? 

A fõ kérdés tehát, hogy a „tudástársadalom” nem puszta ideológia-e és nem a
tudáselitnek a politikai elit igényeihez igazodó hamis tudata-e? A politikusokat a li-
neáris célracionalitás, minket, kutatókat a reflexív racionalitás kell vezéreljen. Ha ezt
nem ismerjük fel, akkor a tudományt menthetetlenül alárendeljük a politikának. 

A probléma különösen akut a mi számunkra, ha a „tudástársadalomnak” nevezett rend-
szert egyre inkább azonosítjuk az informatikai és kommunikációs technikák és ismeretek által
meghatározott társadalommal. Ezekrõl a morális-etikai és ismeretelméleti dilemmákról, a poli-
tika és a tudomány ellentmondásos természetérõl mélyen el kell gondolkodnunk. 

Tudástársadalom és egyenlõség/egyenlõtlenség

Az Információs (vagy Tudás-) társadalomból bennünket elsõsorban az érdekel, hogy
csökkentik-e, vagy növelik-e az új eszközök a társadalmi egyenlõtlenséget. Célunk lehet,
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hogy az infokommunikációs eszközök csökkentsék az emberi, területi, családi, telepü-
lési egyenlõtlenségeket. Helyes cél az emberek informatikai eszközökkel való felerõsí-
tése, ami javítja életesélyeiket, munkalehetõségeiket stb. A tõkeviszony lebontása tör-
ténelmileg nem aktuális és nem lehetséges feladat. De a kapitalista társadalmon belül
a társadalmi igazságosság olyan szolgálata, amely a társadalomban kiegyenlíteni tudja
egyes társadalmi csoportok és egyének számára a gazdaságban elszenvedett vesztesége-
ket, izgalmas feladat. 

Tanulmányom egyik fõ tézise, hogy az „Információs vagy Tudástársadalom” olyan
strukturális és kulturális alakzat, amely kiélezi a társadalmi cselekvés „feszültségét”.
Ennek lényege, hogy bõvül az emberek tudása és cselekvõképessége, de a több tudás
több bizonytalanságot és kockázatot szül. Az új technikák lehetõvé teszik a cselekvés
új formáit, de meg is szüntetik a cselekvés régi formáit. Tulajdonságaik bõvítik a lehetséges
stratégiák számát, növelik a hatalmasok ellenõrzési képességének rugalmasságát, vagy
korlátozzák õket a kontroll gyakorlásában. Mások számára viszont csökkentik válasz-
tási lehetõségeiket, büntetéseket és kockázatokat rónak ki rájuk. Röviden szólva: a szi-
tuációs kényszereken belül és azoktól függve véletlenszerûen érvényesülnek. Ezért nem
ellentmondás állítani, hogy a tudástársadalmak egyre jobban szabványosíthatók, mi-
közben törékenyebbé válnak. A bõvülõ információk nemcsak a status quót fenntarta-
ni akarók, de azt lebontani akaró társadalmi erõk világába is beépülnek. Manipuláci-
ós célok érdekében is felhasználhatják õket. 

A technika társadalmi hatásai elsõsorban a társadalmi erõk közötti viszonyok állapotát
mutatják meg. Ezért valójában csapdába jutunk, ha a keletkezõ társadalmi struktúrát
technikai társadalomként akarjuk meghatározni. A technikai választások elsõsorban és
fõként politikai természetûek. A mai társadalmat olyan tudástársadalomként írhatjuk le,
amelyben a tudományos tudás áthatja az élet szinte összes területét. 

A tudás társadalmi következményei

Azt a tudást, amely az általam ismertetett elméletekben található és azon csoporto-
kat, amelyek megpróbálják e tudást megszerezni és ellenõrizni, meglehetõsen szûken
határozzák meg. Látunk tendenciát arra, hogy túlértékeljék az „objektív” technikai-
tudományos, vagy formális tudást. Holott a modern társadalmakban is számos más-
féle tudással élnek az emberek, amelyek praktikus tudásként ugyancsak hasznosak le-
hetnek. (Stehr, 1992; Farkas, 1998)

Ezért irányul ma a figyelem arra, hogy a tudás milyen szerepet játszik a társadalmi
viszonyokban. A tudománynak az életvilágba és a gazdaságba való behatolása a következõ
formákban írható le:

A tudományos tudás egyre inkább áthatja a társadalmi cselekvés legtöbb
– területét, beleértve a termelést is („tudományosodás”).
– A tudományos tudás áthelyezi, helyettesíti (bár egyáltalán nem semmisíti meg) a

tudás más formáit. Növekvõ számban szakértõk, tanácsadók és megfelelõ intézmé-
nyek közvetítik és speciális tudást alkalmaznak.

– A tudomány közvetlen termelõerõvé válik.
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– A termelés új szektora (a tudástermelés-ipar) fejlõdik ki.
– A hatalmi struktúrák is megváltoznak. (technokrácia-vita).
– A tudás keletkezése a társadalmi egyenlõtlenség és szolidaritás alapjává válik.
– Átható trendnek tûnik, hogy szakértõk alapozzák meg a tekintélyt és hatalmat.
– A társadalmi konfliktusok természete is átalakul. A jövedelemelosztásról és tulaj-

donviszonyok megosztásáról szóló harc helyett az általános emberi szükségletek kap-
csán létrejövõ konfliktusok kerülnek elõtérbe.

Tudástársadalom és modernizáció

A tudástársadalmat természetszerûen modern, avagy még inkább már posztmodern fejlõ-
dési szakasznak tartják. Giddens (1990) szerint a modernitás négy összekapcsolódó intéz-
ményi dimenzióval jellemezhetõ: kapitalizmus, indusztrializmus, katonai és adminisztra-
tív hatalom. Különösen az utolsó ismérv bír nagy jelentõséggel. Az adminisztratív (igaz-
gatási, szakigazgatási) hatalom az információ ellenõrzésén alapul és a „modernitás nem-
csak újabban vált információs társadalommá, ez már kezdetektõl így volt”. Például a
nyomtatás az egyik legrégibb olyan eszköz, amely ösztönözte mind az információ ellen-
õrzését, mind elterjesztését. S így lett belõle a modernitás keletkezésének egyik feltéte-
le. Az adminisztratív hatalom a „felügyeletre” koncentrál. „Az információ alkalmazásá-
val rutinszerûen megfigyelik a szubjektumnak tekintett népességet, legyenek ezek az
emberek akár az államban, akár üzleti szervezetekben, iskolákban, avagy a börtönök-
ben.” Nyilvánvalóan a felügyelet (ellenõrzés) funkciója fejlõdött ki leginkább, amióta az
új információs technikák sokkal inkább lehetõvé tették az ellenõrzés központosítását.
Ezt a premodern társadalmi rendszerek még nem tehették meg. De helyeselhetünk-e
ma egy olyan forgatókönyvet, amely a tökéletesen szabályozott tekintélyi hatalom (dik-
tátorság) felé sodor bennünket? Avagy megvalósítható-e az a másik forgatókönyv, amely
egy utópikus és radikális demokratizálást ígér? Ezek ma még nyitott és alternatív lehe-
tõségek. A kétféle társadalmi esély maga is paradoxon.

Felmerülhet az a kérdés, hogy milyen viszony van a tudástársadalom és a posztipari tár-
sadalom között? A helyzetre a „posztipari” kifejezés nem egészen illik, sõt némileg fél-
revezetõ, mivel az „ipar” vagy a gyártás nem tûnik el. Persze az ipar átalakul, de lé-
nyegében nem szûnik meg. Sõt, „ipar”, „iparkodás” nélkül valójában nem is lehet él-
ni, mivel senki sem élhet meg csupán a szabadidõbõl (société des loisirs) – mondja
König (1979). Mi most olyan változásokra koncentrálunk, amelyek a tudás formáival
és dominanciájával kapcsolatosak. Nemcsak a tudományra, de a tudományos és min-
dennapi tudás, a deklaratív és az eljárási tudás, a tudás és a nem tudás viszonyára és
a társadalmi cselekvésre képesítõ tudásra is fókuszálunk.

Gazdaság a tudástársadalomban

Többet kellene tudnunk a modern társadalom gazdasági struktúrájának változó természeté-
rõl is. A tudástársadalom fejlõdése ugyanis összekapcsolódik a gazdasági tevékenységek
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szerkezetében végbemenõ alapvetõ változásokkal. Paradoxonnak tûnik, hogy a gazdaság
átalakulása csökkenti a gazdaság jelentõségét. Itt nem arról a funkcionalista tételrõl van
szó, hogy a gazdasági determinizmus csökkenõ marginális hasznossága társadalmi és po-
litikai következményekkel jár. (Inglehart, 1987) Ellenkezõleg: azon feltételek vizsgálatá-
ról van szó, amelyek a modern gazdasági tevékenységekben bekövetkezõ változások mo-
torjai. Azt látjuk, hogy az élet központi érdekei nem tisztán gazdaságiak. A hagyományos
társadalmi konfliktusok helyett valamiféle általános küzdelem következik be, amely elõ-
kelõ helyet foglal el a tudástársadalmak politikai napirendjében. Persze gazdasági átala-
kulások teszik lehetõvé az ilyen átrendezõdéseket is.

A tudástársadalmak keletkezése alapszabályként persze a gazdaság struktúrájában idéz
elõ radikális átalakulást. Az ipari társadalomra jellemzõ tényezõk szerepe megváltozik.
Például változik az elsõdleges termékek vagy nyersanyagok keresletének és kínálatának di-
namikája, a foglalkoztatás függése a termeléstõl, a feldolgozó szektor jelentõsége, amely
elõállítja az alapvetõ termékeket, a munka (a fizikai munka) és a munka társadalmi szere-
pe, a nemzetközi kereskedelem szerepe az áruk és szolgáltatások biztosításában, az idõ és
tér (hely) szerepe a termelésben. A gazdasági növekedés korlátai is átalakulnak, módosul-
nak. A változásokban az tûnik közösnek, hogy egy korábban „anyagi” befektetések által
irányított termelési folyamat és ennek szervezete olyan termeléssé és szervezetté alakul át,
amelyben a termelõ és elosztó folyamatokat egyre inkább „szimbolikus” vagy tudás-alapú
bemenetek, befektetések jellemzik. Az ipari társadalom gazdasága tehát elsõsorban anya-
gi gazdaság, amely fokozatosan átalakul monetáris gazdasággá. (Keynes, 1936) A Keynes ál-
tal leírt gazdaság viszont most nem monetáris szimbolikus gazdasággá alakul át. E változás
mélyén az áll, hogy a tudás válik a termelési folyamat vezetõ dimenziójává. Ez lesz a gaz-
dasági expanzió elsõdleges feltétele és a gazdasági növekedés korlátja is. A tudástársada-
lomban a vállalatok gazdagsága egyre inkább a kreativitásukban és informáltságukban teste-
sül meg. A munkaidõ mennyisége és a fizikai tõke mennyisége mellett növekvõ mérték-
ben eme újabb tényezõk kerülnek a központi helyre.

Tudástársadalom és hatalmi viszonyok

A mai társadalomban tisztázni kellene, hogy a tudás nyújt-e alapot a társadalmi hie-
rarchia és rétegzõdés számára, formálja-e az osztálystruktúrát, közvetíti-e a társadal-
mi és a politikai befolyást, befolyásolja-e a személyes életet, s végül a tudás lehet-e
normatív elve a társadalmi kohéziónak és integrációnak?

Bár a társadalomkutatók szkepticizmussal fogadják azt a tételt, mintha a technikai
fejlõdésben valamiféle beépített logika lenne található, mégis hajlamosak vagyunk félni
attól a tendenciától, hogy az új technikai rendszerek önmagukban hordják az elnyomás,
a centralizálás és a szabályozás eszközeit. A francia Alain Touraine (1984) fejtett ki ha-
sonló álláspontot. Touraine valójában nem fogadja el azt a nézetet, hogy a technikák
(technológiák) meghatároznák választásainkat és hogy az új technikák képesek hatalmi
eszközzé válni. Ellenkezõleg, azt hangsúlyozza, hogy a technikák soha nem igazgatják a
társadalmat. „A technikai választások elsõsorban és fõképpen politikai természetûek”,
ezért a termelõerõk és a termelési viszonyok hagyományos megkülönböztetése ma már
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elavult. Mindazonáltal Touraine bizonyos abban, hogy az információtermelés és az irá-
nyító apparátusok kialakulása a legtöbb területen a hatalom koncentrációjához vezet. Az
ilyen koncentrációt már az ipari korszakban is megfigyelhettük. Ez ma csak tovább fej-
lõdik, erõsödik, de a döntéshozó hatalom koncentrációját leginkább olyan területeken
érvényesítik, amelyeken idáig erõsen korlátozták. Politikai szempontból az a dilemma
vetõdik fel, hogy az információs-, illetve tudástársadalmak növelik-e, avagy csökkentik-
e a társadalmi egyenlõtlenséget és a hatalom koncentrációját? Annak érdekében, hogy e
fontos kérdésekre válaszolni tudjunk, megvizsgálandók azok az állandó elemek, ame-
lyek a Társadalmat alkotják és mûködésben tartják.

A tudományos tudás korlátai

Az eddig elmondottakból persze nem következik, hogy a tudományos tudás meg fogja
szüntetni a hagyományos „tudást” és nézeteket. A tudománynak is megvannak a maga
korlátai a társadalomban. Ezért az emberi élet – korábban tervezett – „tudományosítása”
utópiának tekinthetõ. Olyan paradoxonnal kerülünk szembe, hogy bár a társadalmi válto-
zásokban tetten érhetõ a tudomány hatása, a létrejövõ változási minták és struktúrák egy-
re kevésbé vethetõk alá a racionális tervezésnek, elõzetes meghatározásnak, vagy koncent-
rált ellenõrzésnek. A tudás ténylegesen aláássa a rendet. A hatalom nem mindig bõvíthe-
tõ a tudás által. Ellenkezõleg, a hatalmat gyakran hatályon kívül helyezi a tudás. A tudás
nemegyszer megerõsíti a hatalom nélkülieket, mivel felborítja a hatalmi egyensúlyt. A tu-
dásnak tehát mind pozitív, mind negatív hatásai, következményei figyelhetõk meg. Bõvít-
hetik, de szûkíthetik is egyesek hatalmát. Mivel a tudás sohasem abszolút, törékenysége
és kétértelmûsége a modern társadalom egyik rejtvényét állítja fel. Ezért olyan társadalom-
elméletre lenne szükségünk, amely összhangban állna az új társadalmi realitásokkal.

Tudás a tudásról

Ezen belül meg kellene oldani a tudásról szóló tudásunk problémáit is. Ehhez elõzmény-
ként tekinthetjük Max Scheler (1926) korai tudásszociológiáját. A tudás társadalmi cse-
lekvéssel kapcsolatos jelentõsége megértése érdekében van szükségünk a tudás szocioló-
giai fogalmára. Különbséget kellene tenni a között, amit tudunk (ez a tudás tartalma)
és a megismerés között. A tudás a dolgokhoz és a tényekhez, de a törvényekhez és a
szabályokhoz való viszony is. A tudás bizonyos részvételt is jelent: tudni a dolgokat,
tényeket, szabályokat, ezeket megfelelõ módon elsajátítani, bekapcsolni õket irányult-
ságunkba és szakértelmünkbe. Nagyon fontos azonban a tudás objektiválása, azaz, ami-
kor a dolgok, tények és szabályok intellektuális elsajátítását szimbolikusan alakítjuk
ki. Ez azt jelenti, hogy a jövõben a tudás kedvéért nem kell magukkal a dolgokkal
kapcsolatba kerülnünk, elég csupán felidéznünk szimbolikus reprezentációikat. Ez a le-
hetõség veti fel a nyelv, írás, nyomtatás és az adattárolás társadalmi jelentõségét. El-
mosódnak a reális és a fikció határai. Az elméletek tényekké válnak, de fordítva nem
lehetséges: a tények nem tartják rendben az elméleteket.
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Kétségtelen, hogy a tudománynak viszonylag nagy a jelentõsége a modern társada-
lom fejlõdésében. Ezzel persze nem állítom, hogy a tudományos tudás mindenható,
hogy általa a társadalom teljesen racionálisan irányítható entitássá tehetõ. Ilyen utópi-
kus állítások távol állnak tõlem. Azt sem vallom, hogy a tudományos ismeretek kiszo-
ríthatják a társadalomból a többi nem tudományos és köznapi nézeteket, hiteket. A tár-
sadalmi élet soha sem lesz teljesen „tudományosítható”. Lane (1966) például úgy vélte,
hogy a „tiszta politika” csökkenni, a „tiszta tudás” (a szakértõi tudás) pedig növekedni
fog. Nincs lineáris felcserélõdés a növekvõ tudás és az „irracionális” politika között. El-
lenkezõleg: a tudás növekedése nem feltétlenül jár együtt a tervezés, az ellenõrzés bõvü-
lésével. A növekvõ tudás akár a természet és társadalom növekvõ sérülékenységéhez is
vezethet. Igaza van Salomonnak (1973), hogy az emberi „haladás” mítoszát maga a tu-
domány öli meg. „Tudományos illúzió” azt hinni, hogy a technika helyettesíteni tudja a
társadalmi és politikai választásokat, döntéseket. De persze azoknak sincs igazuk, akik
szerint a tudomány és a technika korlátozza és elszegényíti az emberi cselekvés lehetõ-
ségeit. (Arendt, 1958) Ugyanis ezek bõvíthetik a társadalmi cselekvés hatókörét, akár
olyan mértékig, hogy az emberek ellenezzék a tudomány alkalmazását, vagy a technika
termékeit. Különben is az emberek zöme nem fogja tudományosan szemlélni a saját éle-
tét. A tudomány eredményei csak technikai jellegûek lesznek, a köznapi tudat pedig
nem lesz azonos a tudományos érveléssel. A politikai szabályok is felerõsödhetnek.
Korlátai is lesznek a tudományos eredmények alkalmazásának. Az anyagi termelés nem
veszíti el fontosságát, s a „tudományosodás” számos veszélyt hozhat magával. A tudás-
társadalom belsõ paradoxona, hogy miközben a tudományból és technikából eredõ kez-
deményezései alakítják a társadalmi cselekvést, addig a cselekvést emancipálja is a tu-
dománnyal és technikával szemben. A tudás fogja felkínálni azokat az eszközöket, ame-
lyekkel megakadályozható, hogy a tudománnyal átalakítsuk a társadalmi cselekvést. Az
is paradoxon, hogy a tudományos ismeretek dominanciája együtt jár a társadalmi cselek-
vés növekvõ kontingenciájával, azaz esetlegességével. Mindkét fejlemény ugyanazon fo-
lyamat része. A tudástársadalmak ezért messze nem azonosíthatók a technikai állam-
mal, vagy civilizációval, amely szinte elõírja a tudománynak és technikának a társada-
lomra gyakorolt hatásait.

Tudás a kontingens társadalomban

A valóságban a technikai változás empirikus és kvantitatív vizsgálata indetermi-
nisztikus, ha kutatjuk a gazdasági növekedésre gyakorolt hatását. Ennek részben a
technikai fejlõdés diverzitása (sokirányúsága) az oka, részben az, hogy nehéz szétvá-
lasztani a technikai lehetõségek fejlõdését a technikai tudás expanziójától.

A kvantitatív vizsgálatok növekvõ mennyisége ellenére meglepõ, hogy a modern
társadalom egyre inkább „meghatározatlan” társadalmi alakzattá válik. Ez az indeter-
mináltság a tudomány mint társadalmi intézmény magas fokú differenciálódásának
közvetlen következménye. A tudástársadalmak emberi cselekvés eredményei, de nem
szándékos emberi tervezések. A tudástársadalmak az emberi viselkedés változó kö-
rülményeihez való alkalmazkodás során keletkeznek. A körülményekben végbement
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átalakulás talán legdöntõbb mozzanata, amellyel az emberi viselkedésnek szembe
kell néznie, hogy az emberi cselekvés fokozatosan egyre jobban „kiterjed”.

A tudomány és a technika átalakítják alapvetõ társadalmi intézményeinket: a mun-
kát, a gazdaságot, az oktatást, a kultúrát és a politikai rendszert. De a tudás sohasem
abszolút. Törékeny, kétértelmû és ezért a társadalom egyre kevésbé kiszámítható,
egyre kockázatosabb az élet, és a tudás egyre inkább felborítja az egyensúlyt. Ezért
ebben a tanulmányban meg akarjuk vizsgálni a tudásról szóló tudásunk problémáját,
a hagyományos gazdaság visszaszorulásának okait, a tudástársadalom új típusú konf-
liktusait, a tudásalapú foglalkozások terjedését, a szakértõi tudás bõvülõ jelentõségét,
a kommunikatív cselekvés középpontba kerülését.

Természetesen a régi latin mondás e téma kapcsán is érvényes: „De te fabula narratur”,
„Rólad szól a mese”. A magyar társadalom is eljutott ugyanis az Információs Társadalom
küszöbére, és a tennivalók meghatározása érdekében történelmileg nagyon idõszerû az
ezzel kapcsolatos elméleti tudás és a praktikus tennivalók rendszerezése. 
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Ferencz Zoltán

A KÖZVÉLEMÉNY ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT 
JÖVÕKÉPEK VÁLTOZÁSAI

Bevezetés

Az elmúlt tizenöt évben a jelentõs közvélemény-kutató intézetek által publikált eredmé-
nyek áttekintésével megpróbáljuk feltárni azokat a meghatározó motívumokat, amelyek
jelen voltak a kutatások tematikájában az ország felnõtt lakosságának jövõképével kap-
csolatban. Az áttekintés témacsoportonként és idõrendben foglalja össze a kutatási kér-
déskörök változásait. Ezen belül megkíséreljük azt is bemutatni, melyek voltak a folya-
matosan jelen lévõ statikus kérdéscsoportok és melyek változtak a „történelmi esemé-
nyek” hatására. Az elemzés nem tartalmazza azokat az aktuálpolitikai elemzéseket, ame-
lyek folyamatosan meghatározó elemei voltak a magyar közvélemény-kutatási piacnak.
Ennek oka, hogy ezek a vizsgálatok többnyire a napi és rövid távú politikai események-
kel, pártpreferenciákkal, politikusok népszerûségével foglalkoztak, ennek megfelelõen
idõhorizontjuk is csak rövid távú, és tematikájuk szorosan kötõdött a napi politika által
meghatározott ügyekhez. A jövõképelemekkel foglalkozó kutatások kapcsán néhány
módszertani érdekességre is kitérek, amelyek ezen vizsgálatok kapcsán kerültek kialakí-
tásra és sikerük okán állandó elemei lettek a policy-elemzéseknek.

Az emberek tudták, érzékelték a körülöttük zajló változásokat és véleményt is for-
máltak róluk. A kérdések lassan átfogalmazódtak, de egy részük állandóan megma-
radt. Idõben elõrehaladva a kutatások egyre kevésbé érintették a rendszerváltozást és
intenzívebben foglalkoztak az Európai Unióhoz való csatlakozás társadalompolitikai
vonatkozásával.

Helyzetértékelés, bizalom

Elõször egy olyan témát tekintsünk át, amelyik jelen volt minden olyan vizsgálatban,
amelyik a társadalom várakozásaival foglalkozott és fontos elemzési szempontként,
háttérváltozóként jelent ott meg. A jövõre vonatkozó elképzelések, várakozások meg-
értéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy valamilyen kötõdésüket meg tudjuk ha-
tározni az aktuális állapotokhoz képest. Ezért fontosak az egyének, egyes társadalmi
csoportok helyzetét, bizalmi szintjét leíró változók.

A predemokratikus politikai kultúra egyik jellemzõje volt a magas fokú bizalom, mi-
közben igen nagy volt az állampolgári kiszolgáltatottság érzése is. Magyarországon azt
látjuk, hogy 1985-höz képest 1989-ben folyamatosan csökkent a politikai intézmény-
rendszerekbe vetett bizalom, s 1990-re általánossá vált a válságérzet. A bizalomesés kü-
lönösen a mindenkori hatalmat reprezentáló intézmények estében számottevõ. 
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A lakossági véleményekben irreális elvárások fogalmazódtak meg a jövõvel kapcso-
latban. A leginkább meghatározó vélekedés közvetlen kapcsolatot feltételezett a poli-
tika és a gazdaság között.

A közgondolkodást leginkább meghatározó motívum a szabad választások és az
utána elinduló demokratikus fejlõdés képe volt. 

Az elsõk között vizsgált kérdés volt, mennyire bíznak abban, hogy „a szabad válasz-
tások után egy új, jobb korszak kezdõdik az ország életében”. A bizalmi pontszámo-
kat leginkább a pártokhoz való kötõdés szerint láthattuk elkülönülni. A politikai ho-
vatartozás sokkal jobban meghatározta a jövõbe vetett bizalmat, mint a társadalmi
státust mérõ más mutatók.

A lakosság és a politika közötti távolság növekedése miatt a magyar politikai helyzetet
két paradoxon jellemezte. Az egyik az, hogy a közvélemény nagy része elfogadta a modern
demokráciák értékrendjét, de egyre jobban elfordult az új politikai intézményrendszertõl.
A másik, ezzel összefüggõen pedig az, hogy az emberek többsége jobban rokonszenvezett
az ellenzékkel, mint a koalícióval, de nem akart radikális kormányváltozást.

Abban a kérdésben viszont, hogy a magyar demokráciát hogyan lehet megteremteni,
már nagyon megoszlott a társadalom. Az emberek többsége azt gondolta, hogy ezt a célt
a gazdasági rendszerváltással, a privatizációval lehet elérni. Ebben az elképzelésben a ha-
zai vállalkozások segítése a nyugati befektetések támogatásával és az állami vállalatok ma-
gánkézbe adásával kapcsolódott össze. Az emberek kisebbik része a gazdasági szereplõk le-
cserélésével, a reprivatizációval azonosította a rendszerváltást. Ebben a koncepcióban az ál-
lami vállalatok magánkézbe adása a régi vezetõk leváltásával, a földek magánkézbe adá-
sával és a volt tulajdonosok kárpótlásával kapcsolódott össze. Azt, hogy a reprivatizáció
hívei kisebbségben voltak, az is mutatta, hogy 1991-ben a megkérdezettek töredéke sorol-
ta a kárpótlást a legfontosabb tennivalók közé. 

Az emberek túlnyomó többsége viszont egyetértett azzal, hogy az egyházak vissza-
kapják korábbi ingatlanjaik egy részét. Abban viszont már nagy véleménykülönbségek
voltak, hogy csak olyan ingatlanokat kapjanak-e vissza, amelyek közvetlenül vallási cé-
lokat szolgálnának, vagy olyanokat is, amelyek csak közvetve szolgálnák ezeket.

Azok a tendenciák, amelyek a közvéleménynek a politikai élethez való viszonyát
jellemezték, a szakszervezeti mozgalomhoz való viszonyában is érvényesültek. 1991-
ben az emberek túlnyomó többsége még fontosnak tartotta a szakszervezeti feladatok
ellátását. Ezek közül a bérmunkásléttel és az anyagi igények kielégítésével kapcsola-
tos klasszikus szakszervezeti feladatoknak: a munkahelyek megõrzésének, a sérelmek
orvoslásának, a magasabb bérek, az igazságosabb jövedelmek kiharcolásának és a pri-
vatizációban való részvételnek tulajdonítottak nagyobb jelentõséget. De a kölcsönös
segítségnyújtással kapcsolatos „egyleti” feladatokat: a lakástámogatást, a segélyezést
és az üdültetést is elég fontosnak ítélték. (Medián, 1991)

A közgondolkodásban jelen lévõ politikai célokról kérdezve a lakosság véleményét azt
láthattuk, hogy az emberek elvárták a politikusok hozzáértését. Ezenkívül a legfontosabb
célok között olyanok kerültek megfogalmazásra, amelyek mind a mai napig vezetik a ha-
sonló „toplistákat” (egészségügy és oktatás színvonalának növelése, nyugdíjak és szociális
ellátások rendezése stb.). A listán egyszerre és azonos nagyságrendben szerepel az emberi
jogok védelme és a rendõrség eszközeinek kiterjesztése mint elvárt kívánalom.
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1. Biztosítani, hogy hozzáértõ emberek irányítsák az ország gazdasági ügyeit
2. Az egészségügyi ellátás és az oktatás színvonalának javítása
3. A lakosságra a gazdaság átalakulása miatt háruló terhek csökkentése
4. A munkanélküliség csökkentése
5. A nyugdíjak és a szociális juttatások emelése
6. Az emberi jogok és az egyéni szabadság védelmezése
7. Megfelelõ eszközöket és felhatalmazást adni a rendõrségnek, hogy hatékonyan har-
colhasson a bûnözés ellen

A lakosság bizalma a kormányzat iránt a külföldi befektetõk és a nemzetközi hitel-
intézetek szemében mindig is alapvetõ fontosságú, s már csak ezért is jelentõsen be-
folyásolja az ország sorsát. Ennek a bizalomnak a mértéke három vizsgált és kölcsön-
hatásban lévõ tényezõcsoportra vezethetõ vissza: az állampolgárok társadalmi helyze-
tére, politikai nézeteire és a saját anyagi helyzetükrõl alkotott véleményükre. A társa-
dalmi struktúrában elfoglalt jobb vagy rosszabb pozíció azonban önmagában kevéssé
hatott a kormányzatba vetett bizalom mértékére; a társadalmi különbségek befolyá-
soló szerepe a politikai irányultságon keresztül érvényesült. Például a politikai néze-
teket a szavazói orientációval mérve mindenekelõtt azt figyelhettük meg, hogy az ak-
kori nagyobb kormánypárt hívei összehasonlíthatatlanul jobban bíztak a kormányzat-
ban, mint bármely más szavazói csoport. (Szonda Ipsos, 1991)

A kilencvenes évek elsõ felében a hazai politikai életben zajló elsõ jelentõs ideológiai ala-
pú csatározások lenyomata megjelent egyes jövõképelemekben is. A szélsõséges politikai
elemek megjelenése és megerõsödésének esélye foglalkoztatta leginkább ebben az idõben
a közvéleményt. Ennek ellenére a megkérdezettek négytizedének a kérdés meghaladja
kompetenciáját, nem tudnak válaszolni arra, hogy mennyire jelentõs a szélsõbaloldali vagy
szélsõjobboldali veszély. Számukra már a „bal–jobb” kategória is értelmezhetetlen volt, így
természetesen annak finomítására sem voltak képesek. Mindez azonban nem jelenti azt,
hogy a szélsõséges megnyilvánulásokat nem ítélték el morális, etikai okokból, a hétköz-
napok erkölcseit alapul véve, azonban ezeket nem transzformálták át a politika dimenzi-
ójába. A válaszadók szerint 1992 õszén Magyarországon a szélsõbaloldali veszély kicsinek,
a szélsõjobboldali veszély pedig mérsékeltnek volt mondható. A közvélemény tehát ko-
rántsem volt mentes az aggodalmaktól, de nem ítélte a helyzetet tragikusnak. A kérdés
az volt, hogy növekszik-e a szélsõségek súlya akár a lakosság körében, akár a politikai szfé-
rában. A szélsõséges nézetek elterjedése olyan esetekben fordulhat elõ, amikor a társada-
lom valamely csoportjának gazdasági, szociális pozíciója meggyengül, és nem jelentkezik
egyetlen, a parlamentáris játékszabályokat elfogadó, érdekképviseletét felvállaló politikai
erõ sem. Az elkeseredettséggel vegyes elégedetlenség ez esetben a demokrácia alapintéz-
ményeinek támadását, az elõítéletek, a diszkriminatív nézetek elterjedését hozhatja magá-
val. Egyúttal megjelennek a nemzetmentõ szerepben tetszelgõ, s küldetéstudattal rendel-
kezõ – vagy legalábbis magukról ezt hirdetõ – népvezérek. A lakosság négytizede nem
tudta megítélni, hogy várható-e a közeljövõben a szélsõséges eszmék tovaterjedése, az el-
következendõ 1-2 évben növekszik-e a szélsõbaloldali és szélsõjobboldali nézetekkel ro-
konszenvezõk aránya. A megkérdezettek szerint a két nézetrendszer híveinek száma azo-
nosan fog alakulni. Egynegyedük úgy vélte, hogy a szélsõséges eszmék szimpatizánsai a
következõ években többen lesznek. (Szonda, 1992)
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Az EU-csatlakozás és a közös Európa megítélésének változásai

A továbbiakban elõször azokat a kutatásokat tekintem át, amelyek egyedileg vagy is-
métlõdve, de az Európai Unió dimenziójában foglalkoztak a lakossági várakozásokkal.
1991-ben egy Európai Közösség által végeztetett kvalitatív kutatás eredményeibõl ér-
tesülhettünk elõször arról, hogy milyen képek élnek a tagjelöltségre pályázó országok
és az EK-tagállamok polgáraiban az európaiságról, a közös kibõvített Európáról. Ez-
zel a kutatással kezdetét vette az a mind a mai napig tartó folyamat, amely különbö-
zõ megközelítésekben, de az Európai Unióhoz, illetve a csatlakozni kívánó közép-ke-
let-európai országokhoz hasonlította a hazai helyzetet. 

A kelet-európai országok néhány évvel a saját rendszerváltásaik után természetesen
óriási, gyakran megalapozatlan várakozásokkal voltak a jövõ Európája felé. A ‘90-es
évek elején a legtöbb magyar borúlátó volt az ország helyzetével kapcsolatban. 

Magyarországon Európa említése és az odatartozás érzése az alábbi jellegzetes min-
tákat mutatta: a magyarok úgy tekintették magukat, mint akik mindig is Európa szí-
vében éltek. Hiszen Magyarország az Osztrák–Magyar Monarchia része volt, s a ma-
gyarok úgy gondolták, hogy gyökereik és fizikai jellemzõik sokszínûsége e nagyra tar-
tott sokféleség megtestesülése. Ugyanakkor a magyar válaszolók nem mutattak kisebb-
rendûségi érzést, minthogy meggyõzõdésük volt, hogy nemcsak oktatási rendszerük és
kultúrájuk áll legalább olyan magas szinten, mint a nyugati országoké, de a történe-
lem viharai egyúttal erõsebbé és ellenállóbbá is tették õket. Nemzeti büszkeségüknek
agresszivitástól mentesen, de szégyenkezés nélkül adtak hangot. 

Az európai integrációval kapcsolatban a történelem során többféle koncepció is meg-
fogalmazódott. Legtovább a föderalisták mentek el, õk egy szövetségi állam, az Európai
Egyesült Államok létrehozását szorgalmazzák. A konföderalisták egy klasszikus értelem-
ben vett államszövetségért szálltak síkra, ahol a tagországok függetlenségét az együttmû-
ködés nem korlátozhatja. A magyar társadalom számára valamelyest az utóbbi volt a ro-
konszenvesebb integrációs modell. A ‘90-es évek közepén a megkérdezettek közel fele
ugyanis azon az állásponton volt, hogy az Európai Uniónak egy laza államszövetség ki-
alakítására kellene törekednie. Ugyanakkor számos híve volt a szorosabb szövetségnek, az
Európai Egyesült Államoknak is. A megkérdezettek az Európai Unió illetékességi köré-
be számos feladatot soroltak, mintegy kormányzatnak tekintve azt. A magyar lakosság
akkori többségi véleményei szerint az uniónak elsõsorban a környezetvédelemmel, a ke-
reskedelemmel és a pénzügyekkel kell foglalkoznia. Az EU illetékességét megkérdõjele-
zõk szûk csoportján belül lényegében egyetlen indoklás került elõ: a függõségi viszony ki-
alakulása. Ezek az emberek attól tartottak, hogy a közös ügyintézés egyben az önállóság
csorbításával, alkalmasint elveszítésével ekvivalens.

A lakosság többsége néhány év távlatában gondolkodott a csatlakozásról: 24% sze-
rint ez már 2000 elõtt bekövetkezett volna, 38% úgy gondolta, hogy éppen az ezred-
forduló lesz az integráció éve. A lakosság 21%-a feltételezett ennél késõbbi idõpontot.
(1996, Szonda)

A késõbb bemutatandó Eurobarometer standard módszertanán kívül egyes euró-
pai cégcsoportok is kidolgoztak saját állandó blokkokat és módszereket a számukra
fontos kérdéskörökben, melyek részben hasonlítottak az Eurobarometer által mért
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problémákra, de rugalmasabban alkalmazkodtak az aktualitásokhoz és egyes ország cso-
portok sajátosságaihoz is. Ezek a vizsgálatok kevésbé kötõdtek a kormányzati policyk té-
máihoz, sokkal inkább jelentettek jól használható háttér-információkat az ezen cégek ál-
tal végzett piac-, marketing- és médiakutatásokhoz. A piackutatások területén a kilenc-
venes évek közepére sikerült meghonosítani az összes olyan standard kutatási módszertant,
amit Európa más országaiban is rutinszerûen alkalmaztak. Erre az idõre tehetõ a fogyasz-
tási piacon a jelentõsebb multinacionális cégek hazai megjelenése és megerõsödése. Ezek a
cégek ugyanazokat a standard információkat várták a magyar piacról is, mint a világ bár-
mely más országában. Ezekhez a standardokhoz jól kapcsolódtak a lakosság általános fo-
gyasztási attitûdjeit vizsgáló kérdéscsoportok. Ilyen program volt a Gfk-csoport „EU IN-
DEX” elnevezésû, rendszeresen ismétlõdõ közvéleménykutatás-sorozata, amely 12 euró-
pai országban a felnõtt lakosságot reprezentáló 1000–1000 fõs mintákat vizsgált. A cél,
hogy a tizenegy tagjelölt, majd újonnan csatlakozott országban és Horvátországban össze-
hasonlítható adatokat nyerjenek az EU-val kapcsolatban érzett bizalomról, a belépésre va-
ló felkészültség megítélésérõl és a gazdasági elvárásokról. Az EU megítélését hat kérdés
alapján vizsgálták, és a kapott válaszok feldolgozásával három indexet számítottak ki: az
EU iránti bizalom, a belépésre való készség és az EU-val szembeni gazdasági elvárások in-
dexét. Az indexeket az uniós csatlakozásra vonatkozó kérdésekre kapott válaszok alapján
számítják ki.1 (Gfk, 2003) A kapott válaszokat összefoglaló indexek alapján kialakult össz-
kép szerint 2001-ben a tagjelölt országok többsége bízott az EU-ban. Ez leginkább a ro-
mánokra és bolgárokra volt jellemzõ. De a törökök, horvátok, magyarok és litvánok is szé-
les körben viseltettek bizalommal az Unió iránt. Még többséget alkotott Lengyelország-
ban és Szlovákiában is a pozitív vélemény. Viszont ez az észteknél, szlovéneknél és csehek-
nél már csak a kisebbségre volt jellemzõ. Ezekben az országokban a polgárok
bizonytalanul ítélték meg magát az Európai Uniót. (GfK, 2001)

Térségünk vizsgált országaiban az euró híveinek aránya Magyarországon a legna-
gyobb. Amíg ugyanis nálunk a közvélemény 69 százaléka látná szívesen jelenlegi
pénzneme helyett elõbb-utóbb a közös európai valutát, addig a csehek 61 százaléka,
a lengyeleknek pedig csak 35 százaléka vélekedik hasonló módon. Ennek megfelelõ-
en nálunk legalacsonyabb az elutasítók, a pénznem kérdésével nem foglalkozók és a
válaszolni nem tudók aránya is. 

A 2002 elején végzett felmérés alapján a magyarok pozitív gazdasági várakozásuk-
kal szintén a csatlakozásra várók élmezõnyéhez tartoztak. A csatlakozás hosszabb tá-
von jelentkezõ elõnyeirõl korábban is meg volt gyõzõdve a lakosság nagy része. Így vi-
szonylag kevesen módosíthatták kedvezõ véleményüket pozitív irányba. Gyorsabb
ütemben nõhetett viszont azok aránya, akik azonnal érzékelhetõ gazdasági elõnyöket
látnak EU-belépésünk után. Legnagyobb mértékben az ország EU-csatlakozásra való
felkészültségének megítélése javult. 

A többség szerint a csatlakozásból fakadó elõnyök és hátrányok eléggé eltérõen érintik
majd a különbözõ társadalmi csoportokat. A várható nyertesek közé sorolta az emberek
többsége a felsõfokú végzettségûeket és a fiatalokat, míg a kétkezi munkásokban és a me-
zõgazdasági termelõkben a potenciális veszteseket látta a közvélemény. (Gfk, 2002)

A Szonda Ipsos által megismételten elvégzett kutatások (1996, 1997, 2000, 2003)
jól példázzák, hogyan alakultak át egyes kérdéscsoportok az idõk folyamán, melyek
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voltak azok a tematikák, amelyeket meghaladott az idõ és ezért módosítani kellett
vagy ki kellett hagyni a mérésekbõl.

Az 1996–97-es kérdéssorokat még 2000-ben 3 témával (mobilitás, mikrogazdaság,
Schengen), 2003-ban további eggyel (egészségügy), ennek megfelelõen összesen 16 ál-
lítással egészítették ki. A 2000-es felmérés óta bizonyos kérdések idejét múlttá váltak
(telefonpenetráció, autópályadíj), ennek megfelelõen ezeket aktuálisabb kérdésekre
cserélték (számítógép- és internetpenetráció, kommunikációs költségek).

A vizsgált 12 terület közül 2003 tavaszán még hét esetében az elõny–hátrány mér-
leg pozitív irányba billent: kultúra, mobilitás, külpolitika, makrogazdaság, szociálpoli-
tika, határok átjárhatósága, egészségügy terén a lakosság összességében inkább pozi-
tív várakozásokkal tekintett a csatlakozás elé. Öt olyan téma volt viszont, amelyek ese-
tében ellenkezõ volt a helyzet, azaz a negatív várakozások, félelmek domináltak: társa-
dalompatológiai jelenségek, társadalmi integráció, regionalizmus, mikrogazdaság és
infrastruktúra tekintetében pesszimistábbak a válaszadók. 2003 végére lényegesen
megváltoztak, mondhatni megfordultak a lakosság várakozásai: a vizsgált 12 terület
közül mindössze háromban vannak többségben az optimisták, a kultúra és nemzeti
identitás, a mobilitás és a külpolitika terén. A többi kilenc területen a lakosság inkább
negatívumokat vár a csatlakozástól. Egyetlen olyan terület sem akadt, amelyre tekint-
ve ne vált volna lényegesen borúlátóbbá a lakosság 2003 márciusa óta.

Az egyes részterületeken várható pozitív és negatív hatások számbavételét követõen,
mintegy összegzésképpen, a kérdezettek arról is véleményt mondtak, hogy mindent
egybevetve hogyan értékelik az EU-csatlakozást az ország számára. Egészen 2003 tava-
száig a közvélemény-kutatásokban ritka nagy fokú véleménystabilitást tapasztaltunk e
kérdés esetében. A válaszok megoszlása 1996-ban, 1997-ben, 2000-ben és 2003 tava-
szán szinte hajszálpontosan megegyezett. A túlnyomó többség még 2003 elején is úgy
vélekedett, hogy mindent egybevetve az ország számára a csatlakozás inkább elõnyök-
kel jár. Az 1996-os, 1997-es és 2000-es adatokhoz hasonlóan alakult a hátrányokat va-
lószínûsítõk és a bizonytalanok aránya is. A korábban rendkívül szilárd attitûdökben
látványos változás közvetkezett be a 2003-as év második felében. Ekkor már csak a
megkérdezettek alig fele gondolta, hogy az EU-csatlakozás az ország számára inkább
elõnyökkel jár, a korábbi kétharmados aránnyal szemben. Ugyanakkor az optimisták
még mindig a társadalom relatív többségét alkották. Annak ellenére, hogy több mint
duplájára nõtt a pesszimisták aránya: a megkérdezettek egyharmada vélte, hogy Ma-
gyarország csatlakozása az Európai Unióhoz inkább hátrányokkal jár az ország számá-
ra. A hétköznapi életben várható változások tekintetében alig változott a közvélekedés:
döntõen csak hosszabb távon számított változásokra a lakosság.

A csatlakozás évében a spontán módon megemlített elõnyök között elsõ helyen gazda-
sági, anyagi szempontok álltak, akárcsak 1996-ban és 1997-ben. Összesen a kérdezettek
bõ egyharmada említett a csatlakozásból fakadó egy vagy több gazdasági jellegû elõnyt.
A hátrányok sorában is elsõ helyen gazdasági hátrányok állnak, akárcsak 1996-ban és
1997-ben, bár a korábbinál érezhetõen kisebb súllyal. A hazai mezõgazdaság elsorvadá-
sától, a földek külföldiek kezébe kerülésétõl a korábbi éveknél valamivel többen tartanak.
A lakosság kis hányada az általános drágulástól, az árszínvonal emelkedésétõl fél, a hát-
rányok között említették a magyar termékek versenyképtelenné válását. 
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Ezen kutatássorozat során került kidolgozásra egy mutatórendszer, az ún. várakozá-
si index, amely összevont mutatóként tudta megjeleníteni a vizsgált területeken a la-
kossági várakozásokat.2

A magyar lakosság várakozásai legpozitívabbak, aggodalmai legcsekélyebbek az
EU-tagság mobilitásra gyakorolt következményei terén voltak. A lakosság a kulturá-
lis és nemzeti identitás erõsödését, kiteljesedését várta az Európai Unióhoz való csat-
lakozástól. A közvélemény bízott abban, hogy az EU-csatlakozás a magyar külpoliti-
ka mozgásterét, érdekérvényesítési lehetõségeit is bõvíteni fogja. A Schengeni egyez-
ménybõl fakadó kötelességek Magyarországra gyakorolt hatásai miatt szigorúbb ha-
tárõrizeti elvárások kapcsán a magyar lakosság inkább pozitívumokat, mint
negatívumokat érzékelt. A szociálpolitikának a csatlakozás utáni helyzetével kapcso-
latban – az 1996-os helyzettel ellentétben – egy árnyalattal inkább a pozitívumok,
mint a negatívumok fogalmazódtak meg az emberekben. A társdalom integrációjá-
val, a polgári értékrend elterjedésével kapcsolatban a lakosságnak sokkal inkább ne-
gatív, mint pozitív várakozásai voltak. Az infrastruktúra lehetséges bõvülését és az az-
zal járó költségeket végiggondolva, az embereknek továbbra is jóval inkább a hátrá-
nyok, mint az elõnyök jutottak eszükbe. Az Európai Unióhoz való csatlakozás legna-
gyobb hátrányának továbbra is azt tartották az emberek, hogy nem csökken, sõt
növekszik a társadalompatológiai jelenségek elterjedtsége Magyarországon. 

Az EU-csatlakozást megelõzõ évben a lakosság legnagyobb csoportja szerint az or-
szág EU-csatlakozása nem lesz semmilyen hatással életének különbözõ területeire.
Ugyanakkor a kedvezõ változásokkal számolók aránya a legtöbb területen meghalad-
ta a negatív tendenciákra számítókét. Viszonylag sokan nem tudják megítélni a csat-
lakozás saját életük különbözõ területein jelentkezõ hatásait. Az EU-csatlakozás az
egyén életében is megjelenõ hatásainak tekintetében legerõteljesebb pozitív várakozá-
sok az életszínvonal, az anyagi helyzet és az utazási lehetõségek terén mutatkoztak. A
lakosság bízott abban, hogy az ország EU-csatlakozása hatására nõ majd az életszín-
vonala, egyharmadnyian anyagi helyzetük javulására számítottak. Háromtizednyien
külföldi utazási lehetõségeik terén vártak kedvezõ változásokat.

Azt, hogy az Európai Unóhoz való csatlakozás inkább elõnyökkel, vagy inkább hát-
rányokkal jár Magyarország számára, rendre a lakosság 15–20 százaléka nem tudja
megítélni, vagyis kb. minden ötödik ember még alapvetõ szinten sem tud viszonyul-
ni ehhez a kérdéskörhöz. 

A lakosság nagyobbik része azonban tud választani, és vagy inkább elõnyöket, vagy in-
kább hátrányokat vár a tagságtól. E két csoport – az optimisták és pesszimisták csoport-
ja – nagyjából egyenlõ nagyságú (a felnõtt lakosság kb. 40–40 százaléka). A 2004. év fo-
lyamán e két csoport nagysága valamelyest változott. A változás éppen a csatlakozás idõ-
pontjában következett be: az év eleje óta legnagyobb csoportot képezõ pesszimisták (in-
kább hátrányokat várók) aránya csökken, és az optimisták (inkább elõnyöket várók)
kerülnek többségbe. Ez azt jelenti, hogy az EU-csatlakozás megtörténte a lakosság egy
kisebb részében el tudott oszlatni bizonyos kételyeket, a pesszimisták nagyobb részét vi-
szont nem tudta meggyõzni az EU-csatlakozás elõnyös voltáról. Az „inkább elõnyöket
várók” arányának növekedését azonban nem szabad túlértékelni, hosszabb periódust te-
kintve ugyanis ez a „nyugalmi helyzet” és az „inkább hátrányokat várók” év eleji maga-
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sabb aránya a szokásostól eltérõ eredmény. Ilyen értelemben a csatlakozás csak a helyzet
„normalizálódását” tudta hozni, újabb híveket nem sikerült „toborozni”.

A lehetséges változások közül két téma tekintetében folytattak vizsgálatot: egyrészt
megkérdezték az embereket, hogy az EU-csatlakozást követõ külföldi földvásárlások
lehetséges hatásai közül a versenyképesség növekedését vagy a magyarok földtulaj-
donból való kiszorulását tartják fontosabbnak, másrészt a nyugat-európai kultúra ha-
zai térnyerésének hasznos vagy káros jellegére kérdeztek rá. Az eredmények alapján
azt mondhatjuk, hogy a lakosság jobban fél a földkérdés negatív alakulásától, mint a
nyugat-európai kultúra térnyerésének káros hatásaitól. Éves szinten ugyanis három-
szor annyian tekintették fontosabb hatásnak a magyarok földtulajdonból való kiszo-
rulását, mint ahányan a versenyképesség növekedését emelték ki a mezõgazdaságot
érintõ változások tekintetében. Ezzel szemben viszont a lakosság több mint fele hasz-
nosnak tartotta a nyugat-európai kultúra térnyerését a csatlakozást követõen, és fele-
ennyien vélték úgy, hogy ez káros lenne. (Szonda, 2004)

Eurobarometer

Az Európai Közösség 1973-ban döntést hozott arról, hogy az európai együttmûködés je-
gyében, Eurobarometer elnevezéssel, egy olyan közvélemény-kutatási vizsgálatsorozatot
indít el, amelynek keretében évente két ízben valamennyi tagország lakosságát megkér-
dezi arról, hogy mit gondol saját országa kormányzatáról, mi a véleménye nemzete élet-
körülményeirõl és gazdasági kilátásairól, és nem utolsósorban arról, hogy miként véleke-
dik az európai politikai-gazdasági együttmûködés fejlõdési perspektíváiról.

Az európai enyhüléssel párhuzamban térségünk néhány állama a nyolcvanas évek
végétõl határozottan közeledett az Európai Közösséghez, aminek eredményeként szá-
mos területen figyelemre méltó politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok kezdtek
kialakulni a szóban forgó országok és a közösség szervezetei között.

Ennek egyik jeleként az EK 1990 õszétõl az Eurobarometert hazánkon kívül Bul-
gáriára, Csehszlovákiára és Lengyelországra is kiterjesztette. Ez a kör 1991 októberé-
re tovább bõvült, hiszen a demokratizálódási folyamatnak, illetve az állami keretek át-
alakulásának köszönhetõen egy sor új állam jelent meg térségünk térképén.

A kutatás metodikája természetesen valamennyi résztvevõ ország jelen vizsgálatso-
rozatban részt vevõ valamennyi kutatóhelye számára teljesen azonos volt. Az egyes
részeredmények összesítõ jellegû feldolgozásában kulcsszerepet vitt a londoni Gallup
Intézet, amely kutatócéget az EK az egész program koordinálásával bízta meg.

A hazai válaszadók háztartásuk anyagi helyzetének jövõje vonatkozásában valami-
vel optimistábbak, mint a múlt relációjában. Ugyanakkor a magyar lakosság fokozó-
dó pesszimizmusa ennél a kérdésnél is nyomon követhetõ korábbi évek adatainak tük-
rében, ezért nem meglepõ, hogy a ‘90-es évek elején a térség országaiban még vissza-
térõen megfogalmazódó súlyponti kérdés, hogy „mennyire tartja valószínûnek, hogy
a következõ 12 hónapban antidemokratikus diktatúra alakul ki az ön hazájában?”, il-
letve, hogy „Ön mit gondol, a dolgok jelenlegi állása szerint hazája jövõje melyik or-
szághoz kapcsolódik leginkább?”.
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Ami a hazai lakosságot illeti, az adatok tükrében úgy tûnik, hogy a magyarok – ha-
gyományos gazdasági, piaci, kulturális stb. kapcsolataikból kiindulva – sokkal inkább
bíznak az Európai Közösség országaiban, mint az amerikaiakban jövõnket illetõen. A
nemzetközi összehasonlító jellegû kutatási adatok arról vallottak, hogy a magyar lakos-
ság elsöprõ többsége változatlanul nagy híve volt az EK-ba való belépésnek.

Ez némileg ellentmondott a konkrét intézmények iránti, viszonylag szerényebb mérté-
kû érdeklõdésnek, ami valószínûleg azzal magyarázható, hogy hazai megkérdezettjeink
többsége a jelek szerint amúgy „nagy általánosságban” volt meggyõzõdve az EK-tagság
elõnyeirõl, a részletesebb ügyek viszont elsõsorban az értelmiségieket érdekelték.

A vizsgálatok másik visszatérõ standard kérdése arra vonatkozott, hogy mikor szeretnék
a megkérdezettek saját országukat az EU tagjaként látni. Az adatok azt mutatták, hogy
a magyar lakosság, ha nem is olyan intenzíven, mint a „listavezetõ” országok lakossága, de
viszonylag rövid idõn belül szívesen látná belépésünket az Európai Közösségbe. 

A kutatás eredményei 1995-ben már arról vallottak, hogy a magyar lakosság egészében
véve egyre kevésbé értett egyet a külföldi befektetések növekedésével. Ebben a vonatko-
zásban a legradikálisabb véleményeket azok a társadalmi rétegek képviselték (falvakban
lakók, nyugdíjasok, segéd- és betanított munkások, alacsony iskolai végzettségûek), akik
általában is a társadalmi-gazdasági átalakulás vesztesei voltak. Magyarországon a piac-
gazdaságba vetett hit folyamatos gyengülése 1996-ban is folytatódott. 

A mikroszintû várakozások rövid távú elõrejelzésére használt kérdés a háztartások
elkövetkezõ egy évére vonatkozóan érdeklõdött az anyagi helyzet javulásának esélyé-
rõl. Az adatok alapján az figyelhetõ meg tehát, hogy bár még mindig magas volt azok
aránya, akik anyagi helyzetük rosszabbodását várták az elkövetkezõ 12 hónaptól,
1995-tel összehasonlítva jelentõsnek mondható javulást tapasztalhattunk a várakozá-
sok tekintetében 1996-ban. 

Amint egyre közelebb jutottunk a konkrét csatlakozási tárgyalásokhoz, úgy vált egyre
fontosabbá a politikai, gazdasági döntéshozók számára a térség lakóinak „uniós attitûdje”.
Ennek fényében nagy fontossága volt annak is, hogy kelet-közép-európai polgárok minként
ítélik meg az egyes európai integrációs szervezeteket, intézményeket, illetve az egyes euró-
pai és Európán kívüli országokhoz és országcsoportokhoz való viszonyukat. Ugyanis a csat-
lakozási folyamat mind politikailag, mind közjogilag legalapvetõbb momentuma minden-
képpen a csatlakozás ügyében kiírt népszavazás, tehát bármennyire is alapos, tudományos
szempontból átgondolt lehet a kormányzati elõkészítés, végsõ soron az „egyszerû” állam-
polgárok szavazatai döntik el országuk sorsát az Európai Közösség keretei között.

Az Európai Unió céljainak és tevékenységének megítélésében 1994 és 1995 volt a „mély-
pont”. Bár ebben az idõszakban is majdnem minden harmadik ember pozitív képet ala-
kított ki, de legalább ennyien voltak a semleges álláspontra helyezkedõk és a bizonytala-
nok (dönteni nem tudók) is. 1995 óta egyértelmûen pozitívabb a közvélekedés, s 1997-re
már a kilencvenes évek elejére jellemzõ, alapvetõen támogató hangulat volt a jellemzõ. Ez
a tendencia megerõsödött 1998-ban, s minden eddiginél kedvezõbbé vált az EU megíté-
lése: az azt egyértelmûen pozitívnak tartók aránya 50% közelébe került.

2002-ben az Európai Unióhoz való csatlakozás az eddigi távoli, bizonytalan és talán
kicsit elérhetetlennek is hitt jövõbõl a mindennapok szintjére, karnyújtásnyi távolság-
ra ereszkedett. Az események hihetetlenül felgyorsultak a csatlakozási tárgyalások vi-
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szonylag hosszú és a lakosság számára kevésbé érzékelhetõ szakaszához képest. Az Eu-
rópai Unió hivatalosan is bejelentette az „elsõ körösök” (Lengyelország, Csehország,
Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, Lettország, Litvánia, Észtország, Ciprus, Málta)
csatlakozási dátumát (2004), amely egyéni szinten mérve is nagyon közelinek érzékel-
hetõ, és amely idõpontot néhány hónappal ezelõtt a lakosság 60%-a még nem tartott
reálisnak, vagy nem tudta megítélni.

Az Európai Unióról alkotott véleményekben jól érzékelhetõ, hogy a csatlakozás idõ-
pontjára a társadalom kismértékben elbizonytalanodott, amiben nyilván jelentõs sze-
repe volt a véleményvezetõk által közvetített ellentmondó információk hatásának.

Növekedett azok aránya, aki szerint az Európai Uniónak inkább származik elõnye
a közte és Magyarország közötti kapcsolatból, miközben jelentõsen csökkent azok ré-
szesedése, akik szerint Magyarország több hasznot érzékelhet ebbõl. A hazánk jövõje
szempontjából fontos országok kérdését a lakosság igen racionálisan látja, hiszen jel-
lemzõen nõtt azok aránya, akik úgy gondolják, hogy Magyarország sorsa az Európai
Unióhoz kapcsolódik leginkább. 

A félelmek és várt elõnyök erõsségét vizsgáló kérdésbõl egyértelmûen látható, hogy a
társadalomban az európai uniós csatlakozástól várt elõnyök sokkal erõsebbek, mint a fé-
lelmek. Ebben természetesen nyilvánvalóan szerepet játszik, hogy a haszon elsõsorban
mindennapi gazdasági, míg a félelmek inkább egy elméleti nemzetjövõsíkon mozogtak,
mégis lényeges, hogy a lakosság állásfoglalása relatíve egyértelmû volt. A lakosság min-
denképpen emelkedést várt országunk világpolitikában betöltött szerepét tekintve, illet-
ve gazdaságunkat megsegítõ külsõ támogatásokat remélt. Ugyanakkor tartott a külsõ be-
folyásoltság erõsödésétõl, és hogy rövid távon a csatlakozás a munkanélküliség növeke-
désével, illetve az életszínvonal csökkenésével járhat. Nemzeti kultúránk megsemmisülé-
sétõl kevesen féltek, ugyanakkor látható volt az is, hogy a lakosság saját véleménye szerint
nem tudja pontosan, mit is jelent majd számára az EU-csatlakozás.

Megdöbbentõ mértékû pesszimizmus és szkepticizmus volt tapintható a magyar tár-
sadalomban. 2002 végén a lakossági véleményeket a választások által létrehozott új
helyzet, a kormány széles társadalmi rétegek felé tett kedvezõ gazdasági intézkedései, il-
letve európai uniós csatlakozásunk hivatalos bejelentése determinálta, és fordította a
magyar felnõtt populáció általános közérzetét eddig soha nem mért kedvezõ irányba.
Úgy tûnt, ez a gazdasági optimizmus és érzelmi tõke elfogyott, s a dolgok magyarorszá-
gi alakulását pesszimistán látók aránya ismét a kilencvenes évek elején mért kiemelke-
dõen magas szinttel összemérhetõ szintre emelkedett. Ezzel párhuzamosan mind a po-
zitívan vélekedõk, mind a választ adni nem tudók aránya csökkent, jelezve, hogy a hely-
zet drámaisága egyre több embert késztet állásfoglalásra.

Az „álomország”

Akik a tagjelölt országokban a csatlakozás után valamely EU-tagállamban szeret-
nének munkát vállalni, legvonzóbb célállomásként Németországot jelölték meg.
Különösen magas ez az arány Magyarországon: a külföldi munkavállalást fontolga-
tó magyarok valamivel több, mint fele szeretne itt dolgozni uniós tagságunk után.
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A második „álomország” ebbõl a szempontból az Egyesült Királyság, a harmadik
legvonzóbb célállomás Ausztria lett. 

Várakozások, félelmek

A felnõtt magyar populáció leginkább az árak emelkedésétõl tartott, illetve reális veszély-
ként értékelte, hogy hátrányba kerülünk idegennyelv-tudásunk hiánya miatt. A munka-
nélküliség növekedésétõl és életszínvonalunk csökkenésétõl való félelem emelhetõ még ki,
de összességében az állapítható meg, hogy a várakozások és az aggodalmak nagyjából egy-
forma nagyságrendet képviseltek. A magyar társadalom nem táplált megalapozatlan fé-
lelmeket és nem várt csodákat sem hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásától.

Az aggodalmak közül legtöbben mind a tíz országban az árak emelkedését említet-
ték. Magyarországon áremelkedésre a válaszadók háromnegyede gondolt, és ez a tíz
ország között a harmadik legalacsonyabb mutató. A legnagyobb eltérés az életszínvo-
nal jövõbeli megítélésénél tapasztalható. Nem mindenki bízik abban, hogy a határok
megszûnése ebben a kérdésben javulást hoz.

A mikroökonómiai alapú várakozások mérésére is új módszerek terjedtek el a ‘90-
es évek második felétõl folyamatosan. A Fogyasztói Bizalmi Index3 feltárja a fogyasz-
tói attitûdöket és várakozásokat, és ezek befolyását a fogyasztók vásárlási és megta-
karítási döntéseire. A fogyasztói bizalom indexe a háztartások jelenlegi és várt anyagi
helyzetére, az ország egy és öt év múlva várható gazdasági helyzetének megítélésére,
valamint a vásárlási hajlandóságra vonatkozó mutatókat tartalmazza. 

A lakosság bizalmának mértéke a tapasztalatok szerint jó alapot nyújt a gazdasági
konjunktúra vagy recesszió elõrejelzésére. A lakosság a piaci környezet változásaira re-
agál, amikor dönt vásárlásairól vagy befektetéseirõl. Sõt, a piacgazdaságban az ország
általános gazdasági helyzetével kapcsolatos optimizmus növeli a fogyasztók bizalmát,
megtakarítási vagy hitelfelvételi hajlandóságát.

Az uniós tagság megpezsdítette a magyar közhangulatot a gazdasági helyzet meg-
ítélésének tekintetében. Különösen a közeljövõben várható fejlõdés szempontjából
szinte „eu-fóriát” tükröznek egyes mutatószámok, amelyek a kutatás történetében re-
kordot jelentenek. 

Saját családjuk jövedelmének növekedésében jóval többen bíztak, mint korábban.
Sõt, ha a család reáljövedelmét érintõ várakozásokat nézzük, akkor újabb rekord szü-
letett: az elmúlt kilenc év eddigi 32 felmérése során most számítottak legtöbben ar-
ra, hogy családjuk reáljövedelme a következõ egy-két évben az áraknál nagyobb mér-
tékben fog növekedni.

Soha olyan sokan nem mondták, hogy mostanában érdemes nagyobb háztartási eszközt
vásárolni. Az indokok közül legtöbben azzal támasztják alá vásárlási hajlandóságukat,
hogy szükséges, míg a második leggyakoribb indok a jelenlegi kedvezõ vásárlási feltételek.

A munkanélküliség esetleges változásait 2004-ben kedvezõbben ítélte meg a közvé-
lemény, mint az elõzõ évben bármikor. A pénzügyi politika stabilizálódása iránti vá-
gyakat és valós elvárásokat is tükröz az árak és hitelkamatok várható alakulásának
megítélése. Az árak esetleges növekedésétõl kevesebben tartottak, mint bármelyik ko-
rábbi felmérésnél. A hitelkamatok megítélésének trendje szintén pozitív volt.
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Az EU-csatlakozás, majd az Európai parlamenti választás pozitívan befolyásolta a
fogyasztók hangulatát. A 2004 második felében tapasztalt elkedvetlenedéshez képest
a lakosság pozitívan ítélt meg néhány gazdasági kérdést. Kiemelkedõen magas volt
továbbra is a hajlandóság tartós fogyasztási cikkek vásárlására. 

Sokan biztosak a jó munka- és oktatási lehetõségekben. Az EU-belépést követõen
az új tagállamok lakosságának mintegy háromnegyede remélte azt, hogy a tagság aj-
tókat nyit meg elõttük a munkalehetõségek és az oktatás területén más EU-orszá-
gokba. Ma csak körülbelül 60 százalék gondolja ezt igaznak. 

Alacsonyabbak lettek az elvárások az életszínvonal és az egészségügyi ellátás területén.
Az emberek jelentõsen felülbírálták az életszínvonallal kapcsolatos elvárásaikat. Alaposan
megváltoztak a vélemények az árváltozásokról. Az elkövetkezõ tizenkét hónapban az árak
növekedésével a megkérdezettek 62 százaléka számolt. Ettõl eltérõen, a korábbi években
általában a válaszadók 90 százaléknál nagyobb része mondta, hogy szerinte nõnek majd
az árak. Kevesebben félnek önazonosságuk, szokásaik és értékeik elvesztésétõl is. 

Az FBI-hez hasonló trendet mutat a Fogyasztói Várakozások Index (FVI). Az FVI három
komponense közül – melyek azt mutatják, hogyan ítélik meg a háztartások saját anyagi
helyzetüket a következõ 12 hónapban, hogyan látják az ország pénzügyi helyzetét a jövõ
évben és a következõ öt évben – leginkább az ország gazdasági helyzetének megítélése
romlott rövid és hosszú távon egyaránt. Az FVI csökkenésének hátterében tehát elsõsor-
ban e két komponens romlása áll – a háztartások jövõ évi pénzügyi helyzetükrõl a ko-
rábbi idõszakokkal összevetve közel hasonlóan gondolkodnak.

A Vásárlási Hajlandóság Index (VHI) a másik két indexszel szemben ismét emel-
kedett és a valaha mért legmagasabb értéket érte el 1996 júniusa óta. A VHI emel-
kedése 2003 óta szinte töretlen. Az index összetevõi közül a háztartások elõzõ évi-
hez viszonyított jelenlegi anyagi helyzetének megítélése számottevõen romlott, így
a vásárlási hajlandóság növekedése egyedül a tartós fogyasztási cikkek iránti – az
egyre kedvezõbb vásárlási feltételek miatt – növekvõ vásárlási hajlandóságnak kö-
szönhetõ. 

Ahhoz, hogy átfogóbb képet kapjunk a megkérdezettek aggodalmairól, a különbö-
zõ félelmet kiváltó tényezõkbõl a következõ négy félelemdimenziót képeztük:

• Munkahellyel kapcsolatos félelmek; mint félelem a munkahely elvesztésétõl, munka-
helyi nehézségektõl, konfliktusoktól.

• Anyagi-egzisztenciális félelmek; mint a szegénység, kevés pénz keresése, eladósodás-
tól való félelem.

• Privát szférával kapcsolatos félelmek; mint a partner elvesztése, idõs korban egyedül ma-
radni, magány, betegség vagy aggodalom a család sorsáért halál bekövetkezése esetén.

• Társadalmi problémáktól való félelmek; mint a politikai szélsõségek elõretörése, re-
cesszió, bevándorlók, AIDS, környezetszennyezés.

Aktuális félelmek

Az utóbbi egy év nemzetközi és hazai eseményei láthatóan éreztetik hatásukat: a szerve-
zett bûnözés a megkérdezettek kétharmada szerint nagyon nagy vagy nagy veszélyforrást
jelent Magyarországra. Hasonlóan magas a terrorizmust nagyon nagy vagy viszonylag
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nagy veszélyforrásnak tartók aránya, és 40% vélekedik így az atomerõmû-szerencsétlen-
ségrõl, amiben nyilvánvalóan szerepet játszott a 2004. tavaszi paksi üzemzavar. A tömeg-
pusztító vegyi- és biológiai fegyverek és a járványok esetében haladja még meg a 30 szá-
zalékot azoknak az aránya, akik ezekben nagy vagy viszonylag nagy veszélyforrást látnak
– az arányokban a SARS-járvány és az Irakkal kapcsolatos események tükrözõdhetnek.

Gazdaság

1990 õszén, a helyhatósági választások két fordulója között végzett vizsgálatok szerint
az állampolgárok többsége szerint „csak részben” vagy „egyáltalán nem” teljesültek a
többpárti demokráciával kapcsolatos várakozásai. Ennek hátterében pedig az emberek
gyorsan romló anyagi helyzete állt. Ekkor kezdõdött el egy klasszikus kérdéspár alkal-
mazásával a családok anyagi helyzetével kapcsolatos elégedettség és elvárás mérése.

„Hogyan változott az elmúlt egy évben az Ön és családja anyagi helyzete?”
„Véleménye szerint hogyan fog változni az elkövetkezõ egy évben az Ön és család-

ja anyagi helyzete?”
Az emberek gazdasági magatartását alapvetõen három tényezõcsoport alakította: a

gazdasági környezet megszabta feltételek, az ország gazdasági berendezkedésétõl és
állapotától függõ lehetõségek és korlátok; a személyes tulajdonságaikból, a társadal-
mi helyzetükbõl eredõ alternatíváik; valamint az ország és a saját maguk jelenére és
jövõjére vonatkozó értékítéleteik.

A lakosság gazdasági racionalitása a háztartás szempontjain alapul. Ez a racionali-
tás sajátos a vállalatgazdasági vagy nemzetgazdasági racionalitáshoz képest, de épp-
úgy eszközöket, forrásokat igyekszik a célokhoz rendelni meghatározott értékek sze-
rint, melyek ismeretében a várható magatartás részben kiszámítható. Általában a szé-
lesen értelmezett anyagi életkörülmények (és nem pusztán az életszínvonal) javítása a
kitüntetett vezérlõelv ebben szempontrendszerben, s megvalósításának fõ útja a sza-
badon felhasználható pénzeszközök maximalizálása.

Az inflációs várakozásokra számottevõ hatással voltak a család életkörülményeinek
alakulásával kapcsolatos elképzelések. Azok, akik úgy érezték: most sokkal rosszabb
az anyagi helyzetük, mint tavaly ilyenkor volt, lényegesen magasabb inflációs rátára
számítottak, mint azok, akik e téren nem tapasztaltak változást, vagy éppen javulást
éltek meg. Hasonlóképpen azok, akik a következõ egy évre anyagi helyzetük jelentõs
romlását prognosztizálták, nagyobb árszínvonal-emelkedést feltételeztek, mint a válto-
zatlan vagy javuló életkörülményekre számítók. A fentieken kívül az inflációs becslés
a kormányzat iránti bizalommal is összefüggött. Minél jobban bízott valaki a kormány-
ban, annál kisebb inflációra számított és fordítva.

Az 1991-es jövedelmek alakulására vonatkozó várakozások is roppant pesszimisták
voltak: a válaszadók elsöprõ többsége azt feltételezte, hogy reáljövedelme csökkenni
fog. Több mint negyedrészük azt gondolta, hogy még a nomináljövedelme is lényege-
sen kisebb lesz, mint a tavalyi volt.

A reáljövedelmek zsugorodásának hatásától nem egyforma mértékben tud függet-
lenedni a pénztõke, az ingatlan vagy az értékpapír, de mindenesetre bizonyos alapot
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képeztek a fogyasztási javak drágulása elleni küzdelemben. Azok az emberek, akik ef-
fajta gazdasági eszközökkel nem rendelkeznek, legfeljebb munkaerejük révén kísérel-
hették meg közömbösíteni vagy enyhíteni az inflációs nyomást. Az infláció ellen al-
kalmazott védekezõ stratégiák gazdagsága erõsen függ az életkortól és a társadalmi
státustól. Meglehetõsen anakronisztikus módon a lakosság igen széles rétegei voltak
kénytelenek részleges önellátásra berendezkedni akkor, amikor a makrogazdaságban
a tercier szektor, a szolgáltatási szféra kiterjedése volt napirenden. A megkérdezettek
nagy többsége maga állította elõ a fogyasztási javak egy részét, végezte el a ház, az au-
tó, a háztartási gépek karbantartását. Ugyanilyen vagy csaknem ugyanilyen elterjed-
tek a háztartási költségvetés racionalizálásával, illetve bizonyos fogyasztói szokásokról
való lemondással jellemezhetõ védekezési mechanizmusok. A munkaerõ munkaerõ-
piaci hasznosítására épített stratégia, vagy más háztartás jövedelmének átcsoportosí-
tása mint kisegítõ megoldás már csak a lakosság felénél jelentkezett. Vagyonon ala-
puló passzív védekezést a megkérdezettek harmada, vagyonra alapozott aktív véde-
kezést pedig ötöde alkalmazott. A kiadások átcsoportosítása a kiadási fõcsoportok kö-
zött szintén igen széles körben fordult elõ. Egy kisebbségnél ez az alapszükségletek
szintjét is elérte (élelmiszer, lakás), míg a többségnél az ezeken felüli igényeket érin-
tette (pl. ruházkodás, kultúra).

A munkavállalók egyötöde–egynegyede volt biztos abban a ‘90-es évek elsõ felében,
hogy a közeljövõben megtarthatja az állását, s további egyharmaduk valószínûnek
ítélte ezt. Majdnem ugyanennyien azonban egyforma esélyt adtak annak, hogy elve-
szítik, illetve annak, hogy megõrizhetik munkájukat. A munkahelyük megtartásával
kapcsolatban borúlátóak jellemzõen kedvezõtlenebbül ítélték meg annak esélyét is,
hogy új állást találnak.

Az egyéni-családi életkörülmények tekintetében tapasztalható borúlátás együtt járt
az ország gazdasági helyzetének alakulására vonatkozó meglehetõsen kedvezõtlen vá-
rakozásokkal. Minél pesszimistább volt valaki a saját helyzetét illetõen, annál kedve-
zõtlenebbül ítélte meg az ország sorsának várható alakulását. Azok viszont, akik
egyéni helyzetük tekintetében másoknál jobbra számítottak, az általános gazdasági
viszonyok szempontjából is gyakrabban bizonyultak optimistának.

A vizsgálatokban visszatérõ téma volt annak az idõnek a hosszára vonatkozó becs-
lés, ami az elégedettséget jelentõ életszínvonal eléréséhez szükséges. A négy vizsgála-
ti idõpont eredményeit figyelembe véve, nem változott számottevõen azoknak az ará-
nya, akik az aktuális életszínvonalukkal elégedettek. A megkérdezettek érezhetõen
1993-ban voltak a legpesszimistábbak: ekkor egyharmad volt azoknak az aránya, akik
nem is tudták megmondani, mikor érik el az életszínvonalat, amire vágynak.

Az életszínvonal általános javulására vonatkozó becslések egyszer sem érték el a ‘94-es
„optimizmus” szintjét. Míg ‘94-ben a megkérdezettek átlagosan 7–9 év múlva számítot-
tak átfogó javulásra, addig ‘95-ben a polgárok már csak 9–11 év távlatában láttak esélyt
a felemelkedésre. (Szonda, 1995) Alapvetõen a lakosság életszínvonalának emelkedésébe
vetett reményeit is a ‘94-es választásokat követõ háromnegyed év ásta a leginkább alá. A
„Nagy Fordulat” éve ezen idõszak alatt bõ 3 és fél évvel került távolabb. Noha azóta több
alkalommal is megdõlt a ‘95 márciusában felállított rekord, amely az életszínvonal-emel-
kedés idõpontját 2005 végére tolta. (Szonda, 1996)
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• Az anyagi körülményekkel való elégedettség magában foglalja a pénzügyi helyzet-
tel, a család gazdasági helyzetével és az életszínvonallal kapcsolatos elégedettséget.

• Az immateriális jóléttel való elégedettség a lakókörülményekre, szomszédi-baráti
kapcsolatokra, családi állapotra, szabadidõ eltöltésére vonatkozik.

• Az egészség dimenziójában a fizikai egészség mellett a lelkiállapot és a teljesítõké-
pesség jelenik meg.

2003-ban az immateriális jólét és az egészséggel való elégedettség szintje közel azo-
nos volt. Ettõl jóval elmaradt az anyagi körülményekkel való elégedettség. Bár az
anyagi háttér csak egyik összetevõje az általános elégedettségnek, de nagyon fontos
tényezõ. Közvetve hatással van az elégedettség más dimenzióira is, ezért érdemes tü-
zetesebben megvizsgálni ezt a területet.

Az utóbbi négy év során egyértelmûen kedvezõtlenebb irányban változott a csa-
lád gazdasági helyzetének megítélése – hasonlóan a kilencvenes évek elején megfi-
gyelt tendenciákhoz. Míg 1992-ben és 1993-ban a megkérdezettek közel harmada
egyáltalán nem volt elégedett családja akkori anyagi helyzetével, 1999-ben egy-
ötödre csökkent ez az arány. 2003-ban növekedés következett be az utóbbi évekhez
képest. 1992-ben és 1993-ban a megkérdezettek közel ötöde gondolta úgy, hogy
családja gazdasági helyzetével inkább elégedett lehet; 1999-ben már egyharmadot
meghaladó volt ez az arány – 2003-ra viszont csak minden negyedik válaszadó van
ezen a véleményen.

A családok ma kedvezõbbnek ítélik meg az anyagi helyzetükben 10 év alatt végbe-
ment változásokat, mint 4 évvel ezelõtt.

Egyes szakértõk szerint azonban a jólét kifejezésére alkalmasabb a vásárlóerõ-pari-
tás, mivel kiküszöböli az egyes országok árszínvonalának különbségeit. Ez a mutató
inkább az alapvetõ szükségleteket kielégítõ szolgáltatások és termékek értékesítésé-
nek tervezéséhez használható, mivel a nagy és alacsony jövedelmû országok közti kü-
lönbségeket enyhíti. A fejlett életszínvonalú országokban ugyanis általában magas az
árszínvonal, és a kiadásokból viszonylag jelentõs részt kötnek le a drágább termékek.

Mindent egybevetve, az anyagi helyzet terén végbement változások pozitívabb
megítélése mellett még mindig azok vannak a legnagyobb arányban, akik szerint 10
éve jobb volt a család anyagi helyzete.

A legszembetûnõbb változás, hogy 1991 óta folyamatosan csökken azoknak az ará-
nya, akik pozitív változásokat várnak a család anyagi helyzetében az elkövetkezendõ
öt évben. 1991-ben 48 százalék volt azoknak az aránya, akik valamivel jobb vagy sok-
kal jobb anyagi helyzetre számítottak – mára ez az arány összesen 30 százalék.

Az évek során folyamatosan növekedett viszont azoknak az aránya, akik a család
anyagi helyzetének stagnálására számítanak. 1991-ben az így gondolkodók aránya
nem érte el a válaszadók harmadát, ma pedig minden második megkérdezett ezen a
véleményen van.

A negatív várakozásokkal rendelkezõk aránya nem mutat ilyen egyértelmû tenden-
ciát – ma a válaszadók ötöde számít arra, hogy a család anyagi helyzete sokkal rosz-
szabb vagy inkább rosszabb lesz öt év múlva. 

Ezek szerint a háztartások anyagi helyzete stabilabbá vált, a szinten maradás jel-
lemzi, és kevésbé számítanak javulásra, mint egy évtizeddel ezelõtt.
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Érdekes, hogy aki most elégedett, a továbbiakban is javulásra vagy legalábbis szin-
ten maradásra számít, míg akik most a legelégedetlenebbek, a jövõre nézve is a leg-
pesszimistábbak. (Gfk, 2003)

A 2003-as év jó példája volt annak, hogy a politikai közhangulat változása mögött sok-
szor tulajdonképpen a lakosság gazdasági helyzetértékelésének változása húzódik meg. Bár
a Medián hosszú évek óta vizsgálja az ország gazdasági közhangulatát, olyan mértékû ked-
vezõtlen fordulatot, mint amilyen 2003 nyarán bekövetkezett, ilyen rövid idõ alatt koráb-
ban nemigen tapasztaltak. A megkérdezettek háztartásának pénzügyi és az ország gazda-
sági helyzetének múltbeli és jövõbeli alakulását együttesen kifejezõ konjunktúraindex
2003. június és július között korábban soha nem látott mértékben, –9-rõl –23-ra csökkent.
Ugyanebben a hónapban, igaz, ennél kisebb mértékben történt jelentõs fordulat a kor-
mány megítélésében és ekkor került leszállóágba a miniszterelnök népszerûsége is. A gaz-
dasági közhangulat drámai mértékû romlása egy hónappal késõbb jelentkezett a pártpre-
ferenciákban. A gazdasági vélemények közül egyébként az ország gazdasági helyzetére vo-
natkozóak jóval nagyobb mértében romlottak a megkérdezettek háztartásának helyzetére
vonatkozóknál, a múltbéli folyamatok megítélése pedig a jövõbeli várakozásoknál. Az iga-
zi fordulat tehát abban következett be, hogy az emberek a korábbi hónapokban jóval ked-
vezõbben ítélték meg az ország múltbéli gazdasági helyzetét, és nem abban, hogy rosz-
szabbnak éreznék a saját gazdasági kilátásaikat. Így 2003 második felében a lakosság már
rosszabbnak ítélte az ország jövõbeli gazdasági lehetõségeit a saját háztartásáénál és elége-
detlenebb volt az ország gazdasági helyzetének az elõzõ tizenkét hónap alatt történt ala-
kulásával, mint a saját családi „költségvetése” helyzetével. (Medián, 2003)

Jegyzetek

1 A pozitívan vélekedõk számából levonják a negatív beállítódásúak arányát, és hozzáadnak
100-at. Így kerülik el a mínuszos mutatószámokat. Minél nagyobb az index 100-nál, an-
nál nagyobb a pozitívan vélekedõk aránya. A maximum 200 lenne, ha a teljes lakosság egy-
formán vélekedne. A 100 alatti mutatók a negatív beállítódás többségét jelentik. Minél in-
kább 100 feletti az index, annál nagyobb többséget jelez.

2 A kérdezettek nem csupán spontán módon fejezhették ki a véleményüket a csatlakozás
elõnyeivel és hátrányaival kapcsolatban, hanem (a korábbi kutatásokhoz hasonlóan) meg-
fogalmazott állításhoz is viszonyulhattak – egyetértõleg vagy elutasítással. Az állítások 12
témakört öleltek fel, s mindegyikben – a csatlakozás szemszögébõl – pozitív és negatív tar-
talmú állítások is voltak. A következõkben ezeket a vélekedéseket vesszük sorra, utalva a
társadalom várakozásainak jellegére, tendenciáira. Az állításokat együttesen kezelve az
egyes témákon belül, az 1996-os kutatásnál alkalmazott módszernek megfelelõen egy –6-
tól +6-ig terjedõ skálára is rávetítették a lakosság véleményét: az adott esetekben a –6 azt
jelenti, hogy csak hátrányokat, a +6 pedig azt, hogy csak elõnyöket várnak az emberek.
A mutatót a továbbiakban várakozási indexnek nevezzük. A 12 terület várakozási indexei-
nek átlagolásával kapjuk az úgynevezett összesített várakozási indexet.

3 1996 júniusa óta negyedévenként 500 személy kérdõíves megkérdezésével készül a Michigani
Egyetemtõl kapott licenc alapján a Corvinus Egyetem és a Gfk. Hungária együttmûködésében.
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Tamás Pál

FELZÁRKÓZÓ TUDÁSTÁRSADALOM: A FINN MODELL

Elõzmények

A II. világháború éveiben, s azokat követõen a finn állam aktívan formálta a piacgaz-
daságot, s a vállalatok technológiai fejlesztését. A háborús erõfeszítések támogatására
a nemzeti iparok mögé állami kutatást és fejlesztést telepített. A háború után pedig el-
sõsorban az igen jelentõs szovjet háborús jóvátételi szállítások biztosítása követelte meg
a koncentrált iparfejlesztést. Ezekben az években Finnország a Világbank tagja lett és
az ott felvett hitelek egy részét azonnal a háború utáni helyzetben szükséges termelé-
si és infrastrukturális kapacitások felépítésére fordították. Mint máshol azokban az
években Észak-Európában, az országban konvertibilis valutahiány volt és a külkereske-
delmet az ötvenes évek végéig az állam szabályozta. Az export 70%-át ekkor papír- és
faipari termékek adják. A ‘60-as évek elején beinduló liberalizálás az export szerkeze-
tét nem változtatja és hasonlóan állandó marad a GDP az elõzõ években kialakult ex-
porthányada is (az export a GDP 20%-át tette ki). Az évtized végéig ez a hányados is
állandó maradt. 1961-ben Finnország tagjává lesz a frissen alakult EFTA-nak.1 A ‘70-
es években változik a finn export szerkezete (1973-ban szabadkereskedelmi megállapo-
dást írnak alá az egyesülõ Európával). Ez idõ alatt a papír és a fa részaránya az export-
ban folyamatosan csökkent és a berendezések és vegyi termékek kivitele pedig ugyan-
így nõtt. Az ország hagyományosan nyersanyag alapú versenyelõnyökben fogalmazta
meg magát, s ezek az új fejlemények a magasabb értéktartalmú javak elõállításával et-
tõl a modelltõl eltértek. 1992 márciusában az ország felvételét kéri az Európai Unió-
ba. Egyébként a ‘90-es évek elsõ fele a legrosszabb recesszió idõszaka a 20. századi finn
gazdaságtörténetben. A szovjet piacok összeomlása a munkanélküliség és az állam-
adósságok gyors növekedését hozza, a finn valutát leértékelik. 1995-tõl Finnország az
EU tagja, de erre az idõre a gazdaság már magához tér. Ekkor már gyorsan növekszik
az elektronikai export, és ismét jól teljesítenek a hagyományos fa–papír szektor válla-
latai is. A piacok szervezése szempontjából az EU-tagság jelentõs újdonságokat nem
jelentett, de a biztos piacok, különösen az elektronikai iparban pozitív hatásúak vol-
tak. A kamatlábak és a nemzeti valuta stabilizálódtak. 1992-tõl közben megszûntek
mindazok a korlátozások, amelyek a külföldi tulajdonlásra vonatkoztak finn vállalatok-
nál. Igazán az eddigi korlátozások feloldása után ekkor áramlik be nagy mennyiségû
külföldi tõke az országba és a Nokia sikeréhez jelentõsen hozzá is járul. Az elektroni-
kai ipar exportja tulajdonképpen csak a ‘90-es években válik jelentõssé és ekkor már
Finnország az EU–EFTA régió tagja. Ezzel együtt az irodalomból úgy tûnik, hogy a
Nokia felfutása elsõsorban a vállalat sikere és csak kevésbé következik a liberalizált pi-
acok meglétébõl. Ugyanakkor azért persze fontos, hogy az európai Északon már
1981–82-tõl mûködtek mobilhálózatok, és hogy itt a finnek az elsõ idõktõl részt vet-
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tek a fejlesztésben. Ebben az értelemben az északi távközlési piac liberalizációja kétség-
telenül segített a finn mobiltelefonok exportjának felfutásában. 

A finn pénzügyi rendszert a nagy bankok határozták meg. A tõzsde kicsi és tõkesze-
gény volt. A ‘80-as évektõl kezdõdõen, s különösen a ‘90-es években azonban a rend-
szer alapvetõen átalakult. Ez a váltás összefüggött a tõkepiacok megnyitásával és lénye-
gében idõben egybeesett a tudásalapú gazdaság kialakulásával. A ‘90-es években felér-
tékelõdött a finn gazdaságban a tõzsde szerepe és gyorsan nõttek a kockázati tõke in-
tézményei is. Ebben az átalakulásban szerepe lehetett a ‘90-es évek eleji bankválságnak
és a hitelezõk és részvényesek ‘90-es években kiépülõ jogi védelmének is. A ‘80-as évek-
hez képest sikerült a finn háztartások megtakarításait jobban mozgósítani. Nagymér-
tékben gazdagodtak a háztartások számára kifejlesztett pénzügyi szolgáltatások. A csa-
ládok a ‘80-as évek elejéhez képest jobban, vagy simábban tudták fogyasztásukat ezek-
be a banki szolgáltatásokba beágyazni. Megváltozott a bankok kapcsolata a gazdasági
hatalom központjaival is. Hagyományos hatalmi centrumok eltûntek, ezért a bankok
bizonyos értelemben felszabadultak e kapcsolat alól. A ‘90-es években javult a tõkepia-
cok áttekinthetõsége és integráltsága. A finn vállalatvezetés jelentõsen közeledett a
brit–amerikai modellhez. Ebbõl is következõen a finn nagyvállalatok felügyelõ tanácsa-
iba – amelyek korábban majdnem kizárólag a belsõ vállalatvezetésbõl álltak – egyre na-
gyobb mértékben választottak be külsõ tagokat. Az utolsó tõkemozgás- és külfölditu-
lajdonlás-korlátozást 1993-ban oldották fel és ezt követõen olyan mértékben hétközna-
pivá válik a külföldi tulajdonlás Finnországban, hogy ma már az 500 legnagyobb válla-
lat egyharmada nemzetközi vállalatok helyi leágazásává vált. 

A nemzetközi versenybe a külföldön beszerezhetõ „agyakért”, amely egyre fontosabb ré-
szévé válik a nemzeti innovációpolitikáknak, újabban Finnország is eltökélte, hogy bene-
vez. Felismerik, hogy az európai Észak peremén elhelyezkedõ, nyelvében is elkülönülõ, a
nemzetközi médiában viszonylag kevéssé szereplõ országba a fejlett világból, a nemzetkö-
zi kutatás elsõ frontvonalából hosszabb idõre vendégnek csak véletlenül nyerhetõk meg je-
lesebb emberek. De egyfelõl strukturális feltételeken kívánnak, ahol mégis lehet, változ-
tatni. Másrészt itt is, mint az innovációs politika más részterületein, különleges programo-
kat terveznek indítani. Ez a finn tudománypolitika számára most azért is kiemelten fon-
tosnak tûnik, mert az ország kutató migrációs szaldója évek óta negatív (évente néhány
százzal többen mennek el, mint ahányan jönnek). (RAUNIO, 2005)

Nyilvánvalóan a finn fizetések szerkezete külföldön nem feltétlenül vonzó. Egyrészt
a fizetések a kutatásban az EU15 átlagában a legalacsonyabbak közé tartoznak – abszo-
lút értékükben is. Ehhez járul még az északi gazdasági modell magas adószintje. Mind-
ehhez persze társulnak még a kiváló ingyenes szolgáltatások: az oktatás, egészségügy
stb. Ez utóbbiak nagy részét az ideköthetõ külföldiek amúgy nem használják. A finn
vitacikkek ezért zömmel úgy vélik, az adófizetéstõl ezek mûködtetéséért a külföldi ku-
tatókat-fejlesztõket mentesíteni lehetne. A távolságot és a viszonylagosan periferikus
életmódot pedig nemzetközileg is vonzó fizetésekkel lehetne kiegyenlíteni. Elvben al-
kalmazhatnak egy 35%-os különleges adókulcsot 1996 óta ebben a szellemben a magas
jövedelmû Finnországban dolgozó külföldi fejlesztõknél (2005-ben a legmagasabb „nor-
mális” adókulcs 57,8% volt), de egyelõre ezt is inkább csak elvétve használják. De már
szó van ebben a potenciális csoportban 5 éves idõtartalomra egy alacsonyabb 28%-os
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kulcs bevezetésérõl is. Elvben a finn (állami) egyetemekre meghívható külföldieknél fel
kellene oldani a jelenlegi alkalmazási feltételeket (pl. együttes finn és svéd nyelvtudás).2

Az egyetemi alkalmazási szabályok felpuhítása valószínûleg azért is fontos lenne, mert
az egyetemek nemzetköziesedése gyorsabban zajlik, mint más kutatási szegmenseké. A
finn innovációs rendszer egészének nemzetközi kötõdése is így tehát jelentõs mérték-
ben az egyetemek átalakulási képességétõl függ. 2004-ben már egyébként a munka-
erõpiac szükségleteire is tekintettel módosítottak a bevándorlás szabályozását, de ennek
eredményeiben inkább csak a jövõben bizakodnának. A mozgás biztosítását egyfelõl fo-
lyamatosan mûködõ migrációs csatornák meglététõl, másrészt közvetlen érdekeltségek
mûködésének beindításától remélnek.

Új és régi felzárkózási stratégiák

Közép-Európában az utolsó években újrakezdõdött a vita arról, mennyire a csúcstechno-
lógiák köré kell rendezni a felzárkózási programokat s mennyire ezek mellett, sõt részben
helyett, a hagyományos komparatív elõnyök kihasználása kínál-e kielégítõ megoldásokat?
Az államszocialista idõk fejlesztési ideológiái egyértelmûen – geopolitikai megfontolások-
ból is – a csúcstechnológiák a lehetõségekhez képest autochton kifejlesztésében látták a
szinte egyetlen kitörési lehetõséget. A ‘90-es évek elején az alapirány idealisztikus felfogá-
sa megmaradt, csak az autochton fejlõdést váltották ki korszerû technológiát magával ho-
zó „külföldi tõkét” letelepíteni kívánó programok. De – ha nem is kaptak komolyabb po-
litikai hátszelet – megjelentek olyan programok is, amelyek a még valamennyire lábon
maradt hagyományos ágazatok, vállalatcsoportok, esetleg épp a mezõgazdaság és az élel-
miszertermelés környékén látták az ország hagyományaiból következõ kitörési pontokat.

Ebben a környezetben talán érdekes, hogy a példaértékûen sikeres finn kitörési kísérlet
egyértelmûen a csúcstechnológiák köré rendezõdött, illetve rendezõdik. A ‘90-es évek ele-
je óta egyértelmûen ide helyezõdött át a gazdasági és társadalompolitikai erõfeszítések
súlypontja. Elõször ez kifejezetten makrogazdasági szemléletû erõfeszítéseket jelentett, de
késõbb a hangsúly egyértelmûen mikrogazdasági, mindenekelõtt innovációs megközelíté-
sû lett. Mindebbõl is következõen az utolsó 10–15 évben az ország a nemzetközi verseny-
képességi összeméréseknél többszörösen is elsõ, vagy az élbolyba sorolt lett.3

Az ország kimagasló teljesítménye ezekben az években nagymértékben az információs
technológiákhoz kötõdik. Következésképpen az információs technológiák generikus, ke-
reszthatásokat érvényesítõ jövõbeli képességétõl sok függ az ország versenyképességének
fenntartása, vagy megõrzése szempontjából is a következõ években. Bizonyos értelemben
a jelenlegi versenyképesség – nemcsak a finn esetben, másokéban, így a miénkben is –
nem garantálja szükségszerûen a növekedést a következõ szakaszban (ANTILLA, 2006).
A versenyképességi listák – a magyar gazdaságpolitikai retorikával szemben – csak igen
gyenge elõrejelzõi a jövendõbeli növekedésnek. A ‘90-es évek elején például sok verseny-
képes ázsiai országnál jelentõs növekedést is prognosztizáltak, de a versenyképességet vé-
gül is meg kell állandóan újítani, vagy legalábbis karban kell tartani.

Nagyjából azt is világosan látjuk, hogy nem az informatikai gyártásnak, hanem az in-
formatika alkalmazásának lesz átfogó, gazdaságátrendezõ hatása. A termelés ebben az
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ágazatban (is) globalizálódott és telephelyrõl telephelyre mozog. Nem feltétlenül marad
azonban az adott országhatárokon belül, s „tartós odakötésére” elvben a nemzeti politikák
eszköztára korlátos. Az alkalmazási kultúrákat azonban nem lehet vállalati döntésekkel
ilyen egyszerûen „kivonni” az országból. Ha igaz, hogy az „informatikai forradalom” egy
fontos szakasza lezárulódónak látszik, akkor – más nagy innovációkéhoz hasonlóan – most
úgyis a termelés-fejlesztés az elõzõ szakaszban kialakult világának földrajzi újrarendezõdé-
se következik, s ezt egy korábban jól pozícionált ország, egy kisebb gazdaság szükségsze-
rûen veszélyként élheti meg. Az alkalmazási környezeteket nem így írják újra. 

A ‘90-es évek második felében makrogazdasági szinten az információs technológiák a
versenyszektor munkatermelékenység-növekedésének mintegy egyharmadát magyarázták
(ez a szám az USA-ban kétharmadot tesz ki). A különbség azonban nem ez, hanem az,
hogy a finn növekedés elsõsorban az ICT-termelésbõl, míg az amerikai az ICT-használat-
ból következik. Így a finn információs társadalom az amerikaihoz képest bizonyos értelem-
ben kiegyenlítettnek és szûknek tûnik. Hasonló számításokat a magyar gazdaságra is el
kellene végezni. A finn termelékenységnövekedés láthatóan duális szerkezetû. 1985–2000
között az informatikai gyártóiparokban, vagyis nagyobb részt a Nokiánál a termelékeny-
ség tízszeresére növekedett, míg a feldolgozóiparban csak megkétszerezõdött.
(YILA–ANTILLA) Az informatikai eszközhasználat egyébként mostanában különleges
problémaként jelentkezik az állami szektor – beleértve a szociális igazgatást – hatékonysá-
gával kapcsolatban. A növekvõ idõs lakosság egyre több jóléti szolgáltatást vesz, illetve
venne igénybe. Ehhez azonban az ágazat hatékonyságát kellene növelni és itt a szolgálta-
tások szabványosítása és elektronizálása, vagyis az ICT-használat kiterjesztése segíthet. 

A globalizációs vita

A globalizációs vita a finn nyilvánosságban igen kiterjedt, mindenesetre a magyarorszá-
ginál árnyaltabb és többrétegû. A legfontosabb különbség a két vita között talán, hogy
a finnek úgy érzik, bármilyen „kis” országnak is számítanak, a globalizációt, ha részkér-
désekben és részterületeken, de valamiképpen befolyásolhatják, hiszen bizonyos techno-
lógiákban és termelési hálózatokban világelsõk vagy másodikok. A magyar vitában a
globalizáció sokkal inkább fátumként, kötelezõen elszenvedendõ csapásként, vagy hirte-
len külsõ ajándékként jelenik meg. S nem olyasvalamit jelent, amihez nekünk is aktív kö-
zünk lehet. Azt azonban a finn vita is érzékeli, hogy azok az elõnyök, amelyek abból szár-
maznak, hogy gazdasága néhány területen a korai innovátorok közé sorolható, s ezért kö-
ze volt a kialakuló nemzetközi szabványokhoz és divatokhoz, most esetleg gyorsan leér-
tékelõdhetnek. Tulajdonképpen az évezredforduló táján szinte minden ipari országban
túl sok befektetés került az informatikai ágazatokba. A dereguláció és a legfontosabb pi-
acok liberalizálása természetesen vonzották itt ezeket a beruházásokat, s a termelés egy
része ezeket az elsõ telephelyeket már el is hagyta. Kína máris, s Dél-Korea hamarosan
nagyobb mobiltelefon-exportõr lesz, mint Finnország. A Nokia és a svéd Ericsson ver-
senyképessége a globális piacokon növekedhet, anyaországaik pozíciót vesztenek. Persze
mindez elképzelhetõ lenne fordítva is. Ami itt igazán fontos, az, hogy a multinacionális
vállalat és „anyaországa” ma már egyre inkább egymástól függetlenedve mozognak a
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hullámvasúton. A finn információs politikában egyébként az eszközgyártás támogatása
helyett inkább a tartalomipar kerül újabban elõtérbe. Van, aki úgy véli, hogy itt is nem-
zetközi trenddel van dolgunk. A médiaipar és a nemzetközileg versenykész tartalomszol-
gáltatás az állami politika új hangsúlya lenne. 

E kérdéseket is átszövi az öregedõ lakosság problémája. Ennek fontos kapcsolódási
pontjai vannak a tudástermeléshez és „felhasználáshoz”. Mindenekelõtt, mint írtuk, szé-
lesednek a jóléti szektor feladatai. A szûkebben vett szociális szolgáltatások mellett az
idõsek munkában tartásánál fontos szerepe lesz a különbözõ információs technológiai esz-
közöknek. Ugyanakkor különösen éles marad a változásmenedzsment iránti szükséglet.
A kapcsolat ugyan nem automatikus, azonban arra vannak adatok, hogy az idõsödõ
munkaerõ lassabban alkalmazkodik új technológiákhoz és a termelékenység negatívan, és
csak lassan változik e területen. Ez elvben jelentõs munkaerõ-elvándorlást is eredményez-
het. A policy mûvészete többek között ennek kezelésében is megnyilvánulhat. Az össze-
szûkülõ ipari munkaerõ bázisát nyilvánvalóan csak részben lehet pótolni. Számos nagy-
vállalati prognózis eleve kisebb foglalkoztatott-létszámokkal dolgozik. Az utóbbi években
a finn viták felismerik, hogy bevándorlás, mindenekelõtt magasan képzett szakemberek
„átcsábítása” nélkül a helyzetet így sem tudják kezelni. 

Az utolsó években a hagyományos közpolitikák a finn innovációs stratégiákban, ahol
korábban nagyon is fontosak voltak, valamelyest hátrébb szorultak. A hagyományos
intervencionista politikáktól a hangsúlyok inkább a versenyfenntartó és piackarbantar-
tó politikák területére kerültek át. Maguk a különbözõ információstársadalom-progra-
mok is tükrözik ezeket a változásokat. A hagyományos iparpolitikáktól az állami stra-
tégiák itt is mindenütt a tudástermelés és az innováció területeire helyezõdtek át. A
külföldi hitektõl eltérõen az állami innovációs politika sohasem összpontosított néhány
nemzeti nagyvállalatra. Magában az egész finn történetben a Nokia szerepe különle-
ges, de mégsem helyezhetõ be egy ilyen egyszerû sémába. 

Az utolsó évek igazi nagy kérdése, hogy megõrizhetõ-e az északi jóléti modell úgy,
hogy közben az ország a globalizáció hullámaival is képes lépést tartani. Egy 2004-es
finn miniszterelnökségi projekt ezt lehetõnek tartja. Azonban a sikert mindenekelõtt at-
tól függõnek tartja, hogy létre lehet-e hozni néhány majdnem világelsõ kutató és fej-
lesztõ központot. E felfogás fontosnak tartja az állami K+F ráfordítások növelését, de
csak akkor, ha azok kapcsolódnak a versenyágazatok valamiképpen megfogalmazott
szükségleteihez is. Az újabb viták során sokat beszélnek Finnország nyitottságáról mint
szerkezeti feltételrõl. E modell szerint Finnországnak nemcsak tõkét, hanem külhoni
szakértõket is vonzani kellene, ha lábon akar maradni. Folyik egyfajta adócsökkentési vi-
ta is. Ennek azonban még mellékterméke sem lehetne az északi jóléti modell leépülése.
Inkább ezt is egyfajta kényszerként értelmezik egy államreformhoz. A finn informáci-
óstechnológia-vitákat egyáltalán nem az elõzõ évek sikerei, hanem sokkal inkább egy-
fajta aggodalom az élpozíció megõrzéséért, növekvõ erõfeszítések a frontvonalban ma-
radás biztosítására és a jólét és az innovativitás kapcsolatának újrafogalmazása határoz-
za meg. 2004 õszén a SITRA, a nemzeti K+F alap programot is indított ennek az új
szakasznak az elõkészítésére.4 Ezek a szakértõk az eddigieknél inkább szakosodott és té-
mákra összpontosítva egyetemi rendszert, a hazai kutatási rendszer nemzetköziesítését,
az értelmiségi bevándorlást és az eddigi legnagyobb potenciállal rendelkezõ központok
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és hálózatok kiemelt fejlesztését hangsúlyoznák. Fontos, hogy a kreatív iparokban és a
designban is, tehát nem csúcstechnológiai területeken is komoly lehetõségeket látnak.
A javaslatokat lényegében elfogadták, s most programok indulnak megvalósításukra, il-
letve a várható elmozdulások ellenõrzésére. Megszülettek az új tematikai prioritások is.
Ezek szerint a hagyományos és új finn kompetenciák metszéspontján a papíripar, az in-
formatika és a nanotechnológia érintkezési pontjainál alakulnának ki a jövõ finn külön-
legességei. Az intelligens papírtermékek és csomagolóanyagok nemcsak a nemzetközi
szállítási ipar, hanem az egyéni fogyasztás területén is kínálnak áttöréseket. 

E tekintetben is igen fontos, hogy az új ágazatok és kompetenciák megjelenése önma-
gában a finn technológiapolitikában nem értékelte le a régieket. A fafeldolgozás, az erdõ-
és papíripar nem maradt egyszerû nyersanyag-kitermelõ és -feldolgozó, hanem kiépült
az a gépgyártás, elektronika, és finomvegyszer-gyártás, amelyek önmagukban is sikeres
exportiparágak lettek, és amelyek alapjaivá váltak egyfajta rendszerszerû technológiaex-
portnak is ezen a területen. Érdekes, hogy a ‘60–80-as években valami hasonlóval szeret-
tünk volna próbálkozni a magyar agrárvilág peremén is. A mezõgazdasági gépgyártás in-
novációs bázisa azonban szûknek mutatkozott, az agrokémiából hiányzott az átütõ ere-
detiség. A vetõmagtermelésben ez megvolt és szakmai eredményei a kelet-európai me-
zõnyben talán kimagaslónak is számítottak, de a tõkehiány miatt akkori piaci pozícióikat
sem sikerült késõbb tartaniuk. S ma már egy ilyen rendszer esetleges rekonstrukciójának
lehetõsége azért sem elképzelhetõ, mert legtöbb eleme már egyszerûen hiányzik. A fa
mint nyersanyag körül, ha vállalkozó innovativitással is, de egy ilyen rendszer kialakult.
S most éppen új innovatív töltéseket kap. 

Társadalmi környezet

Természetesen a finn modell társadalmi környezete megismételhetetlen. A modell e
nélkül nem mûködik és a környezetet nyilvánvalóan exportálni nem lehet. A közép-
európai kiinduló feltételekkel összehasonlítva itt – mint mindenütt az európai Észa-
kon – viszonylag kicsik a társadalmi különbségek. Erõsen él az összetartozás valami-
lyen tudata. Mint más protestáns társadalmakban, itt is sokat beszélnek az erkölcsrõl
mint a hétköznapok mûködtetõjérõl és igen fejlett egyfajta egyenlõségérzés is. Min-
den nemzetközi adat szerint a finn társadalomban igen magas a kölcsönös bizalom és
erõs a jelen lévõ társadalmi tõke is. A finn sajátszerûségeket számba vevõ dolgozatok
ezek mellett általában jelzik, hogy az Európában máshol megszokottnál kisebb a bü-
rokrácia és jobb a kormányzás minõsége. A finomabb elemzésnél feltûnik a nemzeti
elem a közép-európaitól eltérõ használata a közbeszédben. Közép-Európában vagy
nyitott vagy a világra, onnan szívesen veszel át, adaptálsz tudást, divatokat, szokáso-
kat. De azok, akik ebben jeleskednek, általában kevéssé figyelnek a helyi hagyomá-
nyokra, nemzeti gyökerekre. Sõt, sokszor aktívan le is nézik azokat. Azok viszont,
akik számára a nemzeti világ fontos, idegenkednek a külsõ hatások átvételétõl, s leg-
alábbis magukra vonatkoztatva nem nagyon szeretik, vagy fogadják el a külsõ minta-
adó központokat. Finnországban ez a szembenállás így csak periferikus csoportoknál
lelhetõ fel, az elitek igen nagy része ezeket képes jó hatásfokkal összeilleszteni. A finn
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etnosz és nyelv sajátszerûsége, viszonylagos társtalansága geopolitikai környezetében egy-
általán nem akadályozta meg – már a 19. században – modern gyártótechnológiák gyors
átvételét Németországból és Svédországból. Az európai elsõk között volt az ország átfo-
gó villamosenergia-hálózatok kiépítésében és a telefónia bevezetésében. A mentális álla-
potokról és hatásaikról a technológiai ugrásra legfeljebb értekezni tudunk. Az alkalma-
zott gazdaságpolitikákról és a kiépült intézményekrõl e tekintetben azonban már mint
átvehetõ, vagy nem átvehetõ elemekrõl komolyabban beszélhetünk.

A gazdaságpolitika elemei között elsõ pillanatra kevés a meglepõ, vagy máshol nem
látott:5 stabil makroökonómiai politika, megerõsített pénzügyi szektor, nyitottság külsõ
hatásokra és gondolatokra, a belsõ verseny erõsítése, erõs jogkövetõ magatartás (persze
ezeket mind olvashatjuk egy világbanki publikációban: Dahlman [et al.], 2006). Egyesek
ezek közül, mint a jogkövetés és a fegyelmezett adminisztráció, a hagyományok kemény
magjához tartoznak, mások, mint a technológiai nyitottság, a 19. század fafeldolgozásá-
val bukkannak elõ. S vannak egész újak, az EU-tagság és a monetáris unió kísérõjelen-
ségei, mint a megerõsödött pénzügyi szektor. Egyébként a ‘90-es évek elejének finn gaz-
dasági válsága a szovjet összeomlás után jelentõs mértékben pénzügyi válság volt, és az
euró bevezetéséig a finn gazdaság sokat szenvedett az árfolyam-instabilitástól. A bankre-
form ezekben az években, különösen a kockázati tõkepiac megjelenése, fontos eleme volt
az informatikai ipar kiépülésének. Ebbõl a szempontból fontos a ‘90-es évek elején a tõzs-
de megnyitása. 2000-ben a helsinki tõzsdén jegyzett papírok kétharmada külföldiek ke-
zében volt, és õk ellenõrizték ekkor már a Nokia-részvények 90%-át is. Mindezek mel-
lett, természetesen, az egész történetet meghatározza, hogy már nagyon korán és nagyon
elszántan a távközlésre mint dinamikus ágazatra és az ehhez kapcsolódó hazai kompe-
tenciák kiépítésére összpontosítottak. 

Más intézményes megoldások és politikák már nem voltak ennyire Világbank-kon-
formok. Hiszen az északi szociális modell fenntartotta a jóléti államot és különösen
erõsen összpontosított az oktatásra. Folyamatos volt a koordináció az államigazgatás
és a versenyszektor között, és nagy gondot fordítottak az állami szereplõk mûködésé-
nek koordinálására. A szakpolitikák hosszabb idõtávokban gondolkoznak és különle-
gesen jövõirányítottak. Végül új iparpolitika épült fel lényegében az innovációs és
K+F politikán keresztül. Ez az állami modell legalább olyan fontos része volt a finn
átalakulásnak, mint a „világbanki” jellegû megoldások. A ‘90-es évek elejének válsá-
gát a munkanélküliség gyors növekedése kísérte, és ekkor a jóléti állam átképzési po-
litikája különösen fontosnak bizonyult ahhoz, hogy a kiszorítottsággal fenyegetetteket
átirányítsa a jövendõ csúcstechnológiák környékére. 

Oktatás

Az északi modellt az oktatásban is együtt látó dolgozatokkal szemben fontos hangsúlyoz-
ni, hogy úgy tûnik, hogy az északi oktatási rendszer sokkal kevésbé fogalmazható meg
egységes modellként, mint ahogyan azt feltételezzük. Nincs közös eleme a pedagóguskép-
zésnek sem. Vagy legalábbis, nincs olyan elem, amely csak az északi modellekben lenne kö-
zös. Korábban talán valóban létezett egyfajta közös oktatási kultúra és az északi államok
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oktatási rendszereinek fejlesztésénél közöttük valóban igen szorosak voltak a kapcsolatok.
Mára ez a kapcsolatháló azonban felpuhulni látszik. Egyes helyi felfogások szerint, mint
annyi más területen, az oktatásban is a II. világháborút követõen élt ugyan ideológiaként
ez az északi álom. Azonban akkor is a valóságban a rendszerek egymástól nagymértékben
különböztek. S amikor az északi államcsoport aktívabban bekapcsolódott az európai mun-
kamegosztásba, ezek a nemzeti modellek külön-külön kerültek kapcsolatba az átfogóbb
felfogásokkal. Az 1830–40-es évektõl persze élt valamilyen skandinavianizmus, és az észa-
ki közös kultúra gondolata természetesen jelen volt az akadémiai közegben. 1870-tõl több
mint 100 éven át szerveztek északi tanárkonferenciákat, és a II. világháború elõtt a külön-
bözõ progresszív oktatási koncepciók ezekkel az „északi konferenciákkal” össze is kapcso-
lódtak. A háború utáni fellendülés ezekre építhetett, de technikáiban szélesebb volt. 1952-
ben alakult az Északi Tanács, amely 1954-ben döntést hozott az északi közös munkaerõ-
piacról és 1970-tõl útlevéluniót vezetett be. A ‘70-es évek közepétõl a diplomák kölcsönös
elismerése tovább erõsítette az értelmiségi szakmákban is a közös munkaerõpiacot. A fel-
sõoktatási rendszerek szerkezetükben belesimultak az általánosabb európai modellekbe és
az északi dimenzió már csak szimbolikus maradt. 

Ha a felsõoktatási rendszereket egységes és bináris rendszerekre osztjuk (az egyikben az
egységes egyetemi képzés meghatározó, másikban fõiskolai-egyetemi szintek szétválnak),
akkor az északiak – még a Bologna-folyamat elõtt – is különböztek egymástól. Svédor-
szág közel maradt az egységes modellhez, míg Finnország és a két másik északi állam vi-
szonylag hamar bevezették a bináris változatot. Egyébként a kétfokozatú oktatási rend-
szerben a pedagógusképzés Északon is fõiskolai szinten marad, de Finnország kivételkép-
pen a teljes pedagógusképzést egyetemi szintre emelte. A szintek önmagukban talán so-
kat nem mondanak, de a finn tanárok mindebbõl következõen talán a többiekénél
képzettebbek. Azonban ez csak viszonylagos radikalizmusként értelmezhetõ, mert más
északi képzési rendszerek is az utóbbi években hagyományos tanárképzõ fõiskoláikat egy-
re teljesebben integrálták az egyetemekkel. Ezzel együtt a finn pedagógusok képzési-élet-
kori szakosodása megmaradt. A mi alsó és felsõ tagozatos pedagógusainkhoz hasonlóan a
finnek az 1–6. és 7–12. osztályban tanítókat külön képzik. A finn (és a svéd) tanárképzés
egyébként elég erõsen kapcsolódik a klasszikus bölcsészettudományi egyetemi mûhelyek-
hez. Más északi, így mondjuk a dán modellhez képest a finn pedagógusképzésben a ku-
tatásnak sokkal nagyobb szerepe van. Ez persze nem alapkutatást, hanem a pedagógus-
szerephez kapcsolódó vizsgálatokat jelent, de mindenesetre az elmélet és a gyakorlat e
szakmai modellben szorosan összetartozik. Az utolsó másfél évtizedben – nem utolsósor-
ban EU- és OECD-hatásokra is reagálva – az északi tanárképzés is továbbfejlõdött. Lénye-
gében a finnek itt valamivel megelõzték a többi északit, vagy az OECD-t általában, hi-
szen e reformok sem akartak mást, mint a tanárképzés betagozását az általános egyetemi
rendszerbe, a képzés kutatással telítettségének növelését, és a szakképzés felaprózottságá-
nak meghaladását. E mozgásirányok egyike sem csak finn, vagy csak északi. A képzési for-
mák konvergenciája az egész európai rendszert jellemzi. 

A finn oktatásnak itt ismételten hangsúlyozandó fontos eleme, hogy a képzés minde-
nütt ingyenes az egyetemeken is, és nyomát sem lelni a vitákban olyan hangoknak, hogy
azért valakinek magának, s nem az államnak kellene fizetnie. S itt nem egyszerûen ar-
ról van szó, hogy a finn állam gazdag és ezért ezt megteheti. Ez önmagában talán igaz.
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De fontosabb azt hangsúlyozni, hogy úgy tûnik, az ingyenes oktatás részét képezi (vagy
képezte legalábbis mindmáig) valamilyen társadalmi konszenzusnak az igazságosságról.
Nálunk meg a konszenzus a társadalmi igazságosságról amúgy is megroppant az utol-
só évtizedben. Ma egyébként a fajlagos diáklétszámok Finnországban a világban a leg-
magasabbak közé számítanak. A 18–24 éves korosztály 85%-a részt vesz valamilyen
képzésben vagy továbbképzésben, s bár a hallgatólétszámok dinamikusabb növekedése
ott már a ‘60–70-es évek fordulóján elkezdõdött, mégis 1993–98 között a hallgatók lét-
száma megduplázódott. A képzés tartalmára, az oktatott ismeretek szerkezetére és a
diplomák jellegére a kibocsátott fiatalokat felszívó iparnak a Magyarországon megszo-
kottnál sokkal nagyobb a befolyása. Ezt a rendszert ráadásul példaszerû átképzõ- és to-
vábbképzõ-hálózatok egészítik ki. Néhány éve már a finnek több mint 50%-a az adott
idõpontban valamilyen át- és továbbképzésen vett részt. 

Intézményi koordináció

Az állami intézmények koordináltsága – bár finn beszélgetõpartnereink gyakran elé-
gedetlenek voltak vele – a Magyarországon tapasztalthoz képest majdnem ideális.6 A
konszenzusépítésnek, persze, ezen túl intézményi megoldásai is vannak: 1986 óta mû-
ködik egy igen hatékony tudományos és technológiai tanács, amely az érintett szak-
minisztereket fogja össze. A parlamenti bizottságok között mûködik egy Jövõ Bizott-
ság, ahol szinte folyamatosan a közszereplõk és politikai pártok bemutatják a jövõvel
és a fejlõdéssel kapcsolatos elképzeléseiket és egyes témákkal kapcsolatban a legfel-
sõbb kormányzati szinteken jelennek meg ad hoc jelentések, illetve mûködnek ideig-
lenes, de valamennyi érintett játékosra kiterjedõ megoldások. 

A K+F tematika, mint az ország alkalmazkodásának kulcsa a globalizációhoz, igen
nagy mértékben átfogja az elitek gondolkodását. Most, hogy 2006 második felében
Finnország adja az EU soros elnökségét, az erre az idõszakra általuk az EU-nyilvános-
ságnak javasolt különleges figyelemre méltó téma is a kutatás-fejlesztés ügye lett.
Egyébként a ‘90-es években, amikor a válság feldolgozásához szükségszerûen számos
területen az állami ráfordításokat csökkenteni kellett, a K+F-et nem fogták vissza,
sõt tovább növelték. 

Az új ipari politikában nincsenek már kiemelt vállalatok. Nem kiválasztott techno-
lógiákat vagy cégeket, hanem láthatóan valóban ügyeket próbálnak képviselni (pél-
dául a legfejlettebb technológiai infrastruktúra fejlesztésével). Egy 1993-as iparstraté-
giai Fehér Könyv már megfogalmazta a nemzeti innovációs rendszerépítés program-
ját, s a megfelelõ intézményeket a következõ években valóban össze is kapcsolták. A
hálózatépítés különleges fontosságát már az 1993-as szöveg is aláhúzza. 

A finn politika ezen a területen már hosszabb ideje négy intézmény köré rendezõdik.
A legrégibb ezek közül az 1918-ban alapított Finn Akadémia. Mûködésével valamennyi
alapkutatási területet lefed. Lényegében egy forrásbiztosító szervezet, amely az egyetemi
szektorba az oktatási tárcától irányuló összegeket pályázati rendszerben és hálózatokban
továbbítja. A VTT-t, a finn technológiai kutatóközpontot 1943-ban hozták létre, akkor
még a háborúban álló Finnország technológiai szükségleteinek lefedésére. Ma ez Észak-
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Európa legnagyobb mûszaki kutatószervezete. A VTT eredeti technológiákat fejleszt, a
vállalatokhoz technológiai transzfert biztosít – állami és vállalati forrásokat együtt moz-
gósítva. Az 1963-ban szervezett finn tudománypolitikai tanács lényegében a kormány tu-
domány- és technológiapolitikai kabinetje. Végül az 1983-ban létrehozott TEKES a mi
egykori OMFB-nkre hasonlít leginkább. 

Policyk

A finn vita ebben a helyzetben világosan látja a továbblépés irányait is: kompetencia-
építés és a fejlesztés szervezeti megerõsítése, az „alacsonytechnológiai” iparok fejlesz-
tése, tudásintenzív ipari szolgáltatások fejlesztése, vállalat- és szervezetközi hálózatok
fejlesztése, az alapkutatások fejlesztése, az oktatási rendszer további modernizációja
(képzés rugalmasabbá tétele, egyetemi szerkezetek fragmentáltságának feloldása), a
policytanulás háttérbiztosítása (Scheinstock).

A mai vállalatok a fordista iparszervezési korszakban alakultak ki. Ebben a modellben
a tömegtermelés érdekében a vállalat belsõ szervezeti stabilitása is igen fontos volt, s en-
nek érdekében a kialakított megoldásoknak sok újdonságot, mint a nehezen kialakított
stabilitást, vagy vállalati egyensúlyt, veszélyeztetõ innovációkat le kellett fojtaniuk. E
beépített blokkoló mechanizmusok lebontása az új vállalatirányításban – egyébként na-
gyobb részben az információs technológiák térhódításához kapcsolódóan – már az utol-
só években is kiemelten zajlott. Tulajdonképpen itt olyan társadalmi újításokról van szó,
mint új munkaszervezeti formák kiépítése, hálózati együttmûködési formák kialakítá-
sa, új kompetenciák felépítése, rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése, a szervezet-
közi együttmûködés új formáinak kialakítása. Ezen társadalmi innovációk nem feltétle-
nül jelentkeznek minden terepen szinkronban a mûszaki innovációkkal. Finnországban
pedig viszonylag elmaradtak a helyi iparok mûszaki innovációs teljesítményeihez ké-
pest. Egyébként e mûszaki innovációk is a kívánatosnál egyenlõtlenebbül oszlanak meg.
Az elektronikai ágazatban szinte mindegyik jelentõsebb cégnél folyamatos a fejlesztés.
A hagyományos ágazatokban azokban sokkal ritkább. Általában a finn innovációs telje-
sítmény a nagyvállalatoktól származik, a KKV ilyen jellegû teljesítménye az európai át-
lag alatti. A finn iparpolitikusok is ezért a kis- és középvállalati innovációs munka erõ-
sítésében látnák a továbblépés lehetõségét. A nemzetközi színtéren operáló finn nagy-
vállalatok – éppúgy, mint más hasonló vállalatok e kategóriában – szûkítik beszállítóik
körét, de a megmaradóknak nagyobb társfelelõsséget, innovációs autonómiát biztosíta-
nak. Elvben ezért szükségük lenne ilyen szerepet betölteni tudó finn KKV-re, de kellõ-
en felkészült finn beszállítókban hiány van.

Ugyanakkor a finn cégek igen gyorsak a vállalatok belsõ szervezeti újdonságai beve-
zetésében. A csoportmunka bevezetésében Európában a legradikálisabbak voltak, s
most a celluláris (sejtszerû) termelési szervezetek kiépítése is igen gyorsan folyik. Az
átképzõ programok, mint mindenütt az északi munkaerõpiacon, itt igen kiépítettek.
A továbblépést elsõsorban ezeknek a kollektív szerzõdésekbe való betagozásában lát-
ják. Általánosabban, a finn szakpolitika gyengéjének látják a munkahely-fejlesztési
programok és a technológiapolitika elszigeteltségét (Scheinstock).
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A továbblépés egyik kulcseleme az „alacsonytechnológiai” (low-tech) ágazatok mo-
dernizációja. Az itt alkalmazható és számunkra is érdekes megoldások nyilvánvalóan
a csúcstechnológiai ágazatokban és munkahelyeken kevésbé használt irányítási és
szervezési módszerek alkalmazását tételezik fel. Különösen figyelemre méltó, hogy
ezekben az ágazatokban az újdonságok bevezetésének viszonylag nagy hányada nem
a technológiához, hanem a társadalmi szövet módosításához kapcsolódik. Irányítási
innovációk, a munkaerõpiac rugalmassá tétele, új kapcsolatok kiépítése a fogyasztók-
kal itt általában még fontosabb, mint a szûkebben vett fizikai technológiák. Hason-
lóképpen épp ezekben az iparágakban kiemelten fontos a szakképzés modernizációja
és a vállalatok körül az innovációs hálózati szolgáltatások kiépítése is. Összegezve, úgy
látszik, hogy a tudásintenzív üzleti területek kialakítása, pontosabban ezen ágazatok
az eddiginél intenzívebb fejlesztése a finn szakpolitikák következõ fázisa lesz. Ebben a
korábbiaktól eltérõen nagyobb szerepet szánnak az akadémiai társadalomkutatásban
felhalmozott tapasztalatok hasznosításának. Ehhez többek között a ma még többnyi-
re kisebb tudásmenedzsment vállalkozások – és a finnek ilyenek – növelése is kellene.
Ennek pedig, egyebek között, az is gátját jelenti, hogy a finn kultúra a szolgáltatáso-
kat – bár természetesen használja – még mindig valahogy lenézi.

A finn vállalati világ erõssége a hálózatosodás. Az európai innovációs survey-k ta-
núsága szerint a finn cégek más európai vállalatokhoz képest jobban tagozódnak há-
lózatokba és azokat inkább stratégiaibb megfontolásokkal használják. A hálózatok az
elektronikában és a gépgyártásban – talán az ottani belsõ munkamegosztásból is kö-
vetkezõen – erõsebbek, mint olyan hagyományos ágazatokban, mint a papírgyártás,
vagy a vegyipar. Az innovációk terjesztésénél és a hálózatok „rendszergazdáinak” tá-
mogatásánál azonban a jövõben is jelentkeznek itt még állami feladatok.

A ‘90-es években sok európai állami tudománypolitikában az alapkutatásokból az al-
kalmazott kutatásba csoportosítottak át forrásokat (nagyjából ugyanolyan jelszavakkal,
mint amilyeneket mostanában – tíz éves késéssel – itthon a gazdasági tárca használ). Ezért
különösen érdekes, hogy Finnország azon kevesek közé tartozik, ahol ilyesmire akkor sem
került sor. Sõt, itt ebben az idõszakban is emelkedett az alapkutatások aránya. S még em-
lítésre méltóbb, hogy bár az egyre komplexebb tudásrendszerekben egyre nehezebb kiszá-
mítani az alaptudás felhasználási irányait, a finn vállalatok mégis bõkezûen támogatják az
alapkutatásokat. Ezzel együtt egyre nyilvánvalóbb (s ma már errõl egyre többet beszél-
nek), hogy az egyetemi rendszer oktatási funkciója mentén alapvetõ változások lesznek
szükségesek. Még mindig a kelleténél jobban szétválik az oktatás és a kutatás (vagyis nem-
igen sikerült a kiváló kutatásba integrálni és így módszertanilag is megújítani az oktatást).
S még mindkettõ kérdésfeltevései, és gondolkodásmódja távolabb van a vállalatokétól,
mint ahogyan azt ideálisnak tartanák. Ráadásul a fogyó népességbõl következõen a hazai
potenciális diáklétszámok is csökkennek, s ezek között azután szám szerint is egyre nehe-
zebb lesz meglelni a potenciális innovátorokat.

A finn oktatási rendszer legnagyobb megújítási kísérlete a ‘70-es évek óta a poli-
technikumok rendszerének kialakítása volt. Ezzel a felsõ szakoktatást rendezték át, és
létrehoztak egy olyan nem egyetemi felsõoktatási szegmenset, amelytõl az egyeteme-
ken várhatónál rugalmasabb alkalmazkodást vártak a munkaerõpiacokhoz. Így tulaj-
donképpen egy olyan duális felsõsoktatást szerettek volna kialakítani, amelyben azért
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a politechnikumokban is lett volna valamennyi kutatás. Az új intézmények azonban
ebben a metszetben nem igazán teljesítettek. S emellett nem szakosodtak eléggé, és
jobbára kimaradnak a fejlesztési hálózatokból.

A jelentõs iparfejlõdési eredmények ellenére is viszonylag magas maradt a
munkanélküliség.7 Valószínû egyébként, hogy itt nem specifikusan finn kérdésrõl van szó.
A munkaerõpiacok szegmentálódása, felszeletelõdése, úgy gondoljuk, általában is kezelen-
dõ probléma az információs társadalmakban. Ezen feltehetõen olyan politikákkal lehetne
segíteni, amelyek nem egyszerûen humántõke-növekedésre összpontosítanak. E tekintet-
ben hiányok felszámolása helyett inkább aktív életpálya-tervezési skillek kiépítésére, vagy
közlésére szeretnének koncentrálni. Ezzel, persze, a lemaradók problémáit nem kezelték.
Úgy látszik, azon, aki a tudásalapú társadalmakban kiesik valamilyen oktatási rostán, már
csak különleges programokkal lehet segíteni. A felzárkóztatás e rendszerben mintha nem
könnyebb lenne, hanem ellenkezõleg, nehezedik. Finn elemzõk az elképzelhetõ kiutakat a
holland részmunkaidõs alkalmazási sémák, s egyáltalán az átmeneti munkaerõpiacok al-
ternatív alkalmazási sémainak adaptálásában látják.

Tanulságok

A finn modell egyértelmûen bizonyítja, hogy kétségtelenül különleges külsõ és belsõ
feltételek egybeesésénél, de lehetséges a fejlõdési pályaváltás anélkül, hogy geopoliti-
kai vagy másmilyen megfontolásokból egy nagyhatalom azt folyamatosan kívülrõl-fe-
lülrõl menedzselné, mint ahogy az a koreai vagy tajvani modelleknél történt.
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Jegyzetek

1 A teljes tagság ugyan csak 1986-tól számítható, mert addig a preferenciális finn–szovjet
gazdasági kapcsolatok a teljes EFTA-tagságot nehézzé tették. 1950–1990 között a szov-
jet–finn kereskedelmet államközi egyezmények szabályozták. Az a teljes finn külkereske-
delemnek átlag egyhatodát tette ki.

2 Ez utóbbit még a külföldi diplomákkal hazatérõ finnek is egyre nehezebben teljesítik.
3 A „davosi” World Economic Forum (WEF) például 2000 óta Finnországot háromszor is a

nemzetgazdaságok sorában az elsõ helyre sorolta. A WEF Network Readiness Indexében
Finnországot 2001–2005 között folyamatosan a legjobb három teljesítõ között tartja számon.

4 Jelentésük 2005 tavaszán jelent meg.
5 Nagyjából ugyanezek az elemek szerepelnek az 1989-es Washingtoni Konszenzusban is.

Ebben az értelemben a finn modell akár a Világbank a latin-amerikaiak számára készített
receptkönyvébõl léphet elõ. A Konszenzusról, amely John Williamson nevéhez fûzõdik,
lásd www.en.wikipedia.org/wiki/Washington consensus. 

6 Az egymással folyamatosan harcoló magyar tudomány- és innovációpolitikai intézmények
világában különösen felüdítõ volt, amikor arról hallottunk, hogy a négy hasonló funkció-
jú finn állami hivatal vezetõi félévente közös külföldi tanulmányúton vesznek részt olyan
területekre és országokra, amelyek õket a jövõben inspirálhatják, az utakon természetesen
a vezetõknek egymással is barátkozniuk kell, hiszen együtt utaznak, esznek, várakoznak
repülõtereken stb. E személyes háló kiépítése egyébként még fontosabb célja volt az utak-
nak, mint a közvetlen technológiapolitikai tapasztalatszerzés. Az intézményvezetõk közöt-
ti így karbantartott szívélyes kapcsolatot azután kabinetvezetõik rendszeres találkozói és
szakértõi szemináriumok egészítik ki az utak közötti idõben.

7 Ma is az OECD-átlagnak mintegy a duplája, bar az utolsó években csökkent. Különösen
fontos, hogy a munkanélküliek között sok a fiatal. Aki az oktatási rendszerben rosszul tel-
jesít, késõbb is marginalizálódik.
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II. OKTATÁS, KÉPZÉS



Kozma Tamás – Barta Ágnes – Híves Tamás – Radácsi Imre

OKTATÁS MAGYARORSZÁGON

Összefoglalás

1. Az 1968–1998 között készült oktatási helyzetrajzok és jövõképek (Magyarország)
vezérmotívuma az expanzió volt. Ez még akkor is igaz, ha egy-egy helyzetrajz vagy
jövõkép szerzõi megkérdõjelezték az expanzió várható kimenetét, illetve rámutattak
a táguló oktatás (a növekvõ igények, illetve a táguló oktatási rendszerek) fenyegeté-
seire. Az expanzió vízióit a következõ tényezõk támasztották alá:

• az 1960–90 között folyó gazdasági, társadalmi és politikai átalakulások („moder-
nizáció”) által keltett lakossági várakozások;

• az 1953–55, illetve az 1973–76 közötti demográfiai hullámok átvonulása a magyar-
országi oktatási rendszeren;

• a nemzetközi környezet és tudományos diskurzus (az 1960–80 közötti két évti-
zedben az oktatáskutatások uralkodó narratívája az oktatási expanzió és annak gaz-
dasági, társadalmi, politikai, kulturális stb. következményei voltak).

Az 1990-es évtizedben ezt a narratívát új szakmai közbeszéd váltotta föl (a változás
egybeesik a neoliberalizmus által kezdeményezett és befolyásolt oktatáspolitikákkal).
Ez a narratíva fejezõdik ki pl. a Világbank jelentéseiben (Felsõoktatás, 1994; Fejlõdés
és Tudás, 1998). Az új narratívában a kiindulás nem az oktatási rendszerek és az azo-
kat változtató társadalmi igények, hanem az egyes társadalmi csoportok tudásvagyo-
na és e csoportok társadalmi pozíciója, amelyet egyre inkább a tudásvagyonuk hatá-
roz meg. E tudásvagyon megszerzésének elsõdleges terepe továbbra is az iskola (okta-
tási rendszer) marad; de a lehetséges terepek, következésképp a szükséges stratégiák
is diverzifikálódnak (állami mellett magánoktatás, a nem kormányzati szervezetek
egyre erõteljesebb szerepe, beleértve mindenekelõtt a gazdasági szervezeteket és az ál-
taluk folytatott, illetve az õ révükön megszerezhetõ képzéseket). 

2. Ebbõl az aspektusból megközelítve értelmezhetõbbé válnak azok a változások,
amelyek az 1990–2000 közötti évtizedben következtek be. Ezek a változások termé-
szetesen az elõzõ (1960–90 közötti) szakasz eredményeire épülnek; csakhogy többé
nem az oktatási expanzió egyenes vonalú folytatásai. Ehelyett valószínûsíthetõ, hogy
a fejlõdés újabb töréspontjához érkeztünk. Mert:

• a népességnövekedés Magyarországon is tartósan népességcsökkenésbe látszik for-
dulni (ellentétben mindazzal, amit az 1990-es évek elsõ felében a szakemberek vártak);

• a kelet-európai rendszerváltozással együtt megfordult a népesség három évtize-
des „középosztályosodási” magatartási mintája és beállítódásai;

• és – mint fent említettük – megváltozott az a nemzetközi környezet is, amelyben
az oktatás változásait korábban interpretáltuk.
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Egy új interpretáció az alábbi kérdésekbõl indulhat ki:
• a tudásvagyon megszerzésének új – formális, informális és nonformális – terepei;
• a tudásvagyon megszerzésének új társadalmi stratégiái;
• a tudásvagyonért kibontakozó új verseny várható társadalmi következményei;
• a hosszú távú tervezés (stratégia és politika) új manõverezési területei a tudásva-

gyonnal kapcsolatban.

3. 1990–2015 e tekintetben az átmenet szakaszának tekinthetõ Magyarországon. Mert:
• folytatódik a formális oktatás kiépítése, különösen azokon a területeken, amelye-

ken az újonnan csatlakozott államokkal együtt Magyarország is lemaradásban volt az
EU régebbi államaitól (elsõsorban azoktól, amelyek az ún. kontinentális modell sze-
rint fejlesztették oktatási rendszerüket);

• erõsödik a nonformális oktatás (felnõttképzés, szakképzés) szerepe az új tudásva-
gyonok megszerzésében;

• kirajzolódik az informális, nonformális és formális oktatások egy új szintézise (egy
ún. negyedik fokozat) az élethosszig tanulás terjedõ formáiban.

4. Az átalakulás (restrukturálódás) az oktatás szektorait különbözõ mélységben érinti:
• a közoktatás (alapképzés, középszintû képzés) fokozatosan általánossá válik, mi-

közben tartalma átalakul;
• a szakképzés fokozatosan kivonul a közoktatásból és áttevõdik részben a felsõok-

tatásba, részben pedig a felnõttképzés területére;
• a felsõoktatás fokozatosan tömegméretûvé válik (egy-egy korcsoport egyre na-

gyobb hányada folytatja tanulmányait a közoktatás után), miközben egyre inkább di-
verzifikálódik;

• a hagyományos felnõttoktatásban pedig a korábbi pótló funkciókkal szemben
mindinkább egy „negyedik fokozat” bontakozik ki.

5. Egy társadalmi (országos, nemzeti, állami) szinten kezelt távlati terv (oktatáspoliti-
kai stratégia) ebben az átmeneti helyzetben az alábbi kérdésekkel kell foglalkozzék:

• a tudásszakadás – leértékelõdés, illetve kiemelkedés – pontjai, e pontok szerepe a
fejlesztésben (társadalmi, területi és tudásvagyonbeli egyenlõtlenségek, vö.: hagyomá-
nyos és modern, értékesíthetõ és fölhalmozható stb. tudások);

• a tudásszerzés hagyományos és új szereplõinek, szervezeteinek és színtereinek
együttmûködése, a lehetséges konfliktusok kezelése (pl. ellátatlanságok, hiányok,
együttmûködések vagy versengések, a feltételek megteremtése);

• az állami és nem állami szerepvállalás mérete, aránya, sajátszerûségei a fönti fo-
lyamatokban. 
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1. Társadalmi feltételek

1.1. Nemzetközi trendek

Oktatáspolitikák. Az oktatáspolitikák között két alapvetõ modellt (oktatáspolitikai
kultúrát) különböztetnek meg a komparatisták. 

– A „kontinentális modellt” a napóleoni iskolareformra szokás visszavezetni, amely csak-
nem két évszázadra meghatározta a kontinens oktatáspolitikáját. Az európai mintájú ok-
tatáspolitika fõszereplõje az állam, legfontosabb színtere pedig az állami középiskola. Az
állami középiskola történetileg az egyetemi elõkészítõ intézményekbõl fejlõdött ki. 

A 19–20. században általánossá váló közoktatás természetesen mindenütt módosította
az eredeti modellt. Elõször csak a történeti líceumok (gimnáziumok) alsó évfolyamait mi-
nõsítették általánossá, s esetleg tették a népoktatás részévé; késõbb magát a teljes intéz-
ményt. Ez az oktatáspolitika könnyen volt egy jóléti állam juttatásainak részévé tehetõ. A
hatvanas és hetvenes évek munkáspárti kormányai lényegében ugyanúgy állami oktatás-
politikát folytattak, mint a hetvenes és a nyolcvanas évek kereszténydemokrata (konzerva-
tív) kormányai. Vállalkozások és a tömeges privatizálás ismeretlen volt és maradt az euró-
pai oktatási rendszerekben. Még az iskolai rendszerû szakképzõ intézményeket sem vállal-
kozási motívumok hajtják, hanem jobbára nemzeti, nemzetgazdasági célkitûzések. 

– Az „atlanti modell” meghatározó intézménye a népiskola. Az idõk során persze a
tanulmányi idõ itt is meghosszabbodott. Az Egyesült Államok számos tagállamában
a tankötelezettség századunk negyvenes–ötvenes évei óta tizennyolc éves korig tart.
Az iskolák fõként helyi tantervekkel mûködnek, és csaknem kizárólag a helyi erõk el-
lenõrzése alatt állnak (hacsak nem magániskolák). Az amerikai oktatáspolitika fõsze-
replõi az adófizetõ polgárok, színtere pedig a helyi (városi, megyei) iskolaszék. 

• A képzés, ami Európában a középiskolákban folyik, Amerikában lényegében az
egyetemeken történik (college).

• A gyerekek iskolaváltását, amire gyakran kerül sor, standardizált vizsgák teszik lehe-
tõvé. E vizsgák révén egyúttal az iskolák munkája is kontrollálható. A tesztelés és a teszt-
szolgálatok az amerikai oktatáspolitikában nem a bürokratikus állami irányítás fegyvertá-
rába tartoznak, hanem az alkalmazó hatóságok, illetve a közönség fegyvertárába. 

• A hatóságok, éppen mert közszolgálatuk fejletlen, nem adminisztratíve, hanem
financiálisan szólnak bele az oktatásba. 

• A helyi törvényhozás valódi partnerei a menedzserigazgatók. 
• A pedagógus béralku a viták legfontosabb része, s a pedagógusnak ugyanúgy kell

viselkednie, mint minden más bérmunkásnak. Így válik az elemi iskolai tanító a pe-
dagógus béralkuk és bérharcok vezéralakjává az amerikai típusú oktatáspolitikában.

Fejlõdési szakaszok. Az oktatás fejlõdése lényegében három szakaszon megy át, amíg
kevesek oktatásából népoktatássá válik. Ez a fejlõdés az egész oktatási rendszert jel-
lemzi (alapfok, középfok, felsõfok), és lényegesen meghatározza az oktatás és szak-
képzés jövõbeni illeszkedését is. 
– Az elsõ szakasz az analfabetizmus fölszámolása és a népoktatás intézményesítése. A
múlt század második felében, nagyjából az elsõ világháborúig Európa nyugati és kö-
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zépsõ régióiban gyorsuló ütemben számolódott föl az analfabetizmus. A középfokú
képzés ekkor még szerkezetében és irányultságában érintetlenül tükrözött egy más-
fajta eredetet. A benne végbemenõ erõteljes szelekció természetesen magasan tartot-
ta mind a középiskolai végbizonyítvány, mind az egyetemi végzettség társadalmi-po-
litikai rangját és kulturális értékét. A tanoncképzés a mezõgazdaságban nem öltött
iskolai formát, és az iparban is csak látszólagos kapcsolatai voltak az iskolai oktatás-
sal. Nem illeszkedett a középfokú oktatás rendszerébe, hanem csak kiegészítette. A
felsõoktatás egyetlen reprezentálója az egyetem. 
– A második szakasz az oktatás demokratizálódása. A 19–20. század fordulóján a nép-
oktatás Európa-szerte általánossá válik. Általánossá válik a középfokú oktatás alsó
szakasza, a korai tizenévesek oktatása. A tankötelezettség kitolódik legalább 14, de
inkább 16 éves korig, ami együtt jár a gyermekmunka törvényi tiltásával. 

• Kiépül az alsó középfok hálózata, és fokozatosan a már kiépült népoktatás részé-
vé válik. 

• Az alsó középfok tananyaga pedig fokozatosan egységesül és elméleti jellegûvé válik. 
• Mind nagyobb a lakossági igény a középfokú oktatás felsõ tagozatára is. 
• A felsõoktatás tömegessé válik. A tömegessé váló felsõoktatást többé nem az egye-

temek reprezentálják. Az egyetemeken belül vagy az egyetemekkel párhuzamosan kel-
lett megteremteni a tömegméretûvé váló felsõoktatás megfelelõ intézményrendszerét. 

• A közös egyetemek és a regionális felsõoktatási központok mellett bizonyos szak-
képzõ intézmények felsõfokúvá válása is jellemzõ. 
– A harmadik szakasz a felsõoktatási szint általánossá válása. A szakképzés kikerül a
középfokú oktatás problémakörébõl, és a felsõoktatás kérdésévé válik. Ennek követ-
keztében a korábbi szakképzõ középiskolák fokozatosan integrálódnak az általánossá
váló középiskolai rendszerbe. A felsõoktatás intézményrendszere hasonló változáso-
kon megy át, mint korábban a középfokú oktatás. Az egyik változás a belépéskori sze-
lekció eltörlése, ami nagy terhet ró mind az intézményhálózatra, mind a költségve-
tésre, mint ahogy nagy nyomás nehezedik a munkaerõpiacra is. A másik változás a fel-
sõoktatás kezdõ szakaszának fokozatos egységesülése és általánossá válása. 

Fejlesztési koncepciók. A globalizálódás megindult a közép-európai régióban is, de mint-
egy két-három évtizedes késéssel. A mennyiségi fejlesztés nagyjából a hetvenes évek-
ben ment végbe Európa-szerte

• egyrészt a középfokú oktatás részben felsõfokúvá tétele útján, 
• másrészt a hálózat dekoncentrálása révén, új egyetemi központok kialakításával

(regionális egyetemek, mindenekelõtt Skandináviában); 
• harmadrészt pedig az ún. közös fõiskolák (Gesamthochschule, polytechnics) megjelenésével. 
Európában az ezredfordulóra megkezdõdött a felsõoktatás tömegessé válása és a

szakképzés kitolódása a középiskola utánra. A nálunk hagyományossá vált középisko-
lák (gimnáziumok, szakközépiskolák) részben egységesülnek (szervezetileg), részben
pedig differenciálódnak (tartalmilag, azaz programjaikban). 

• A 9–10. évfolyam minden iskolatípusban közös elemeket tartalmaz, elvégzése ál-
talában a tankötelezettség része. 

• A 11–12 (13) évfolyam elméleti programjai a felsõoktatásra készítenek elõ. 
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• A 11–12 (13) évfolyam gyakorlati programjai az elméletigényes szakmákra készí-
tenek föl (a mi szakközépiskoláink záró évfolyamai).

• A 11–12 évfolyam munkahelyi betanításhoz kapcsolódó programjai munkába ál-
lásra készítenek elõ (a mai szakmunkásképzõk programjai). 

1.2. Az oktatás és képzés feltételrendszere Magyarországon

A társadalmi struktúra változásai. Ami a világháborút követõen a magyar társadalom ré-
tegezõdésében végbement, az lényegileg folytatása volt egy már korábban megindult, de
a háborús viszonyok és az álkonzervatív politikai rendszer miatt megakadt fejlõdésnek. 

A nyolcvanas évekbeli vizsgálatok a társadalmi státusok gyakori inkonzisztenciáit
tudták kimutatni. A társadalmi státust többféle dimenzió együttes hatásaként írják
le. Az egyik dimenzióban történt elmozdulás nem jelent szükségszerûen elmozdulást
a másik dimenzióban; így alakítva ki – általában növelve – a státusinkonzisztenzia
eseteit. A vizsgálatok szerint például a társadalmi mobilitásban legnagyobb szerepe a
kulturális, illetve az anyagi dimenziónak van: itt következhetnek be leghamarabb az
elmozdulások. Ugyanakkor a területi dimenzió a leginkább ellenálló. Itt csak vonta-
tottan tükrözõdnek vissza például a kulturális dimenzióban bekövetkezõ változások.

A lényegi tendencia egyfajta középosztályosodás – még ha ez más értelemben és más
szinten valósult is meg Kelet-Európában, mint a világ egyéb régióiban. A tanulmányi
teljesítmény társadalmi struktúrára gyakorolt hatása ezért várhatóan még hosszú idõn
keresztül erõs lesz nálunk; dominánsabb, mint az iparilag fejlett országokban. 

A tanulmányi teljesítmények és a társadalmi háttér hagyományos statisztikai-peda-
gógiai vizsgálatai új eredményeket hoztak. Például a lányok pályaválasztásának struk-
túrája egészében megegyezik a fiúkéval (ami a középiskolai és felsõfokú továbbtanu-
lások arányait illeti), a részletekben azonban (pl. diplomás vagy középfokú végzettsé-
get igénylõ foglalkozások) közismerten sok az eltérés. 

A társadalmi térszerkezet változásai. Az elmúlt száz év népszámlálásai a falusi lakosság ará-
nyának lassú csökkenését tanúsítják. A népességszám csökkenését hosszú idõn keresztül
ellensúlyozta a falusi családok magasabb gyerekszáma. Ez a demográfiai magatartás azon-
ban – valószínûleg összefüggésben a társadalmi-gazdasági változásokkal – módosult, ma
már nincs különbség a falusi és a városi családok gyermekeinek átlagos száma között. 

• A fiatalabbak elvándorlása következtében a falvakban megnövekedett az idõsko-
rúak aránya, így a természetes szaporulat a népesség korszerkezete miatt a falvakban
a városokénál alacsonyabbá vált. Egyes falvak azonos közigazgatási státusa és népes-
ségszáma nem jelenti föltétlenül az iskoláskorúak azonos arányát. 

• A városi lakosság korszerkezete sem egyformán fiatal. Dinamikusan fejlõdõ, ipa-
rosodó városainkra inkább jellemzõ ez, mint a stagnáló vagy hanyatló mezõvárosok-
ra, vagy éppen a fõvárosra. 

• A falusi lakosság csökkenésének oka az elvándorlás, a bevándorlás pedig különö-
sen jelentõs az ipari centrumok agglomerálódó vagy agglomerációs községeibe. 

• Kevesebb embert érint – kevesebbet is tudunk róla – a szórványtelepülések né-
pességmozgása. Ez a népességmozgás a rendszeres népszámlálási statisztikákkal ne-
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hezen követhetõ nyomon, feltárása azonban kiemelkedõen fontos az oktatáspolitika
és általánosabban a társadalompolitika szempontjából (1. táblázat; 7. térkép).

Az elvándorlás alapvetõ okaivá az alábbiak váltak:
• a foglalkozási lehetõségek elégtelensége, 
• az életkörülmények elmaradottsága, 
• a gazdálkodó szervezetek és a közintézmények központosítása. 
A falvakból kivonuló közintézmények nemcsak az ott maradó emberek életkörül-

ményeit nehezítik, hanem a lakóhely késõbbi fejlõdésének kilátásait is csökkentik. Az
iskolakörzetesítésnek is van ilyen hatása, bár ez a hatás nehezen választható el más in-
tézményekétõl.

A képzettség térbeli megoszlása. A képzettnek nevezhetõ lakosság az ország két összefüggõ ré-
giójában helyezkedik el. Azokon a településeken, amelyek az ország északnyugati negyedé-
ben találhatók, a fõvárostól mintegy sugarasan kiindulva; és azokon a településeken, ame-
lyek az Alföld középsõ részén fekszenek, a Dél-Alföldrõl sávban északkelet felé húzódva.
Az északnyugat-dunántúli lakosság látszik a leginkább képzettnek az iparosodott ország-
részek közül; de ugyanilyen képzettségi paraméterekkel jellemezhetjük az Alföld középsõ
vidékén élõket is. Ezeknek az adatoknak az alapján tehát nem látunk számottevõ különb-
séget a hagyományosan iparosodott észak-dunántúli térség, valamint a hagyományosan fej-
lett, ámbár egykor fõként külterjesen mezõgazdálkodó Alföld déli-középsõ vidéke között.
A diplomások ugyan az ország lakosságán belül mindenütt elõfordulnak kedvezõbb arány-
ban is – de egyes helyeken ezek a települések térségekké kapcsolódnak össze, míg másutt
látványosan szélsõségesen iskolázatlan térségek közé ékelõdve találhatók (1. térkép).

Demográfiai helyzet. A hetvenes évek „demográfiai hulláma” az 1990-es években vonult le,
megoldatlan oktatásszervezési követelményeket támasztva. A felsõoktatásba például sok-
kal többen akartak belépni, mint néhány évvel elõzõleg. Egyszerre sokkal többen akarnak
munkába állni, mégpedig a termelés átstrukturálódásának és a munkanélküliségnek egy
olyan idõszakában, amit a hetvenes évek végén készített elõrejelzésekben nem föltételez-
tünk. Az ezredfordulót követõen a születésszám a várnál is erõteljesebben esett vissza.
1990-ben még 126 ezer gyerek született, 2000-ben 98 ezer, 2004-ben már csak 95 ezer. 

Oktatási expanzió. A középfokú képzés felé fordulás a magyar társadalomban ugyanis nem
a hetvenes években következett be, hanem már az ötvenes évek végén és a hatvanas évek-
ben (4. táblázat; 5. térkép). Ezt a fordulatot akasztotta meg az a politikai elhatározás,
amely a megnövekedett létszámú korosztályokat a szakmunkásképzésbe erõltette. 

Az oktatáspolitika fordulatai mögött a hosszú távú társadalmi tendencia jól tükrö-
zõdik akkor is, ha a társadalom mai képzettségi szerkezetét vizsgáljuk. 

• Az iskolázatlanság visszaszorul. 
• A fiatalabb korcsoportokban egyre csökken az általános iskolát el nem végzettek

száma, aránya. Ez a férfiakra is igaz, de különösen a nõk esetében látványos. 
• A szakmunkás végzettség is visszaszorul. A fiatalabb férfi korosztályok képzett-

ségében a szakmunkás képzés fokozatosan visszaszorul a középiskolai végzettséggel
szemben. A lányok esetében a csak általános iskolát végzettek aránya egyre csökken,
a gimnáziumot végzõk aránya pedig egyre nõ. 
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A kilencvenes évek egy újabb oktatásügyi expanzió korszaka a hazai oktatásügyben.
Az oktatásügy expanziója a társadalompolitika egyik kiemelkedõ kérdésévé vált. Lát-
ványos fordulat következett be a társadalmi igények alakulásában. A kilencvenes évek
derekán a bõvülés a felsõoktatásban játszódik le. A szülõk két iskolatípust keresnek
gyerekeiknek: az érettségit nyújtó középiskolát és az érettségi utáni továbbtanulást. 

A 2000. év után az érettségit adó középiskolába járás általánossá, a középiskola utá-
ni tanulás pedig Magyarországon is tömegessé válik. Ezzel képzettségét tekintve új
nemzedék lép a politikába és a kultúrába.

1.3. Az oktatáspolitika mozgástere 

Forgatókönyvek. Az oktatáspolitika valódi mozgásterét a következõ mintegy tizenöt
évben az EU alakulása szabja meg. Az ezzel kapcsolatos (lehetséges) forgatókönyvek:

• A „két sebességes” EU; ez esetben Magyarország a perifériára kerül.
• Az EU bõvítése folytatódik; az EU keleti határán a csatlakozást megelõzõ „izgal-

mi állapot” állandósul.
• Az EU bõvítése nem folytatódik; az EU29-en belül egyfajta kiegyenlítõdés jöhet

létre.
• Az oktatáspolitika mozgásterét továbbá meghatározza a gazdaság jövõbeli álla-

pota. A lehetséges jövõképek:
• „szakmunkás társadalom” – a következõ másfél évtizedben Magyarország bedol-

gozói gazdasággá alakul át;
• „technológiai központ” – a közép-európai országok a fejlõdés motorjaivá válnak;

a térségbe települõ nemzetközi nagyvállalatok számára Budapest egyfajta technoló-
giai központtá fejlõdik;

• „transzfer kultúra” – az országon átvezetõ nemzetközi közlekedési folyosók men-
tén föllendül a gazdaság, azoktól távol pedig visszasüllyed, vagy stagnál.

Célok és politikák. A gazdaság jövõbeni állapota alternatív célokat diktál az oktatáspo-
litikának. Ezek lehetnek

• a magyar szakmaszerkezet leképezi az európai átlagot, késéssel;
• a hazai szakmaszerkezet polarizálódik;
• a magyar szakemberek „nomadizálnak, mivel itthon nem indul meg az a techno-

lógiai fejlõdés, amely föl tudná szívni õket.
A fontolva haladó stratégiai forgatókönyv akkor következik be, ha az EU centrum-

má és perifériává szakad szét, bekövetkezik a „szakmunkás ország”, és a szakmaszer-
kezet az európai megkésett változatát fogja mutatni. 

A „békaugró” forgatókönyv ezzel szemben a folyamatos bõvülésre és az ezzel járó
bizonytalanságra épülne, amelyet kihasználva az ország egyfajta regionális technoló-
giai és szolgáltató központtá válnék, miközben a munkaerõ mobilizálódik, illetve a
mainál is jobban szétszakad. Az oktatáspolitika mozgásterét számba véve a föntiek-
bõl az alábbiakat emeljük ki.
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A képzés térszerkezete. Nem akármilyen foglalkozási csoportok alkalmasak egy dinami-
kus szerkezetváltásra; továbbmenõleg pedig nem akármilyen szerkezetváltás javasol-
ható egyik vagy másik foglalkozási csoportnak. 

Különösen a borsodi iparvidéket övezõ települések csoportjában laknak olyanok, akik
közül mind a szellemi foglalkozásúak, mind a mezõgazdasági aktív keresõk jelentõsebb
arányai hiányzanak. Másik kitüntetett térségünkben, az Alföld középsõ és déli megyéiben
pedig csupán 5–7 települést minõsíthetünk ebbe a csoportba tartozónak. E csoport tele-
pülésein az ott élõk iskolázottsága értelemszerûen alacsony; foglalkoztatottságuk a stagná-
ló ipari ágakkal (az Alföldön például élelmiszer-földolgozással stb.) függ össze (12. térkép).

Demográfiai apály. A gyereklétszámok hirtelen csökkenése miatt sok óvoda és általá-
nos iskola a megszûnéssel szembesül, miközben a középiskolák versenyre kelnek ve-
lük a tanítványokért. A hetvenes évek demográfiai hullámát közvetve az ún. Ratkó-
korszak váltotta ki: az ötvenes évek közepének szigorú abortusztörvénye, amelynek
következtében néhány éven át ugrásszerûen megnõttek a korosztályok. Két évtized-
del késõbb õk lettek szülõk, és mivel többen voltak, nekik is több gyerekük született.
Ha ez igaz, akkor újabb két évtized múltán újabb létszámnövekedést várhatnánk. A
jelenlegi adatok azonban cáfolják az effajta várakozást (9. térkép).

Egy szabadelvû oktatáspolitika dilemmái. A rendszerváltozás egyik eredményeképpen a
korábbi, centralizálásra hajló oktatáspolitikát szabadelvû oktatáspolitika váltotta föl.
Tizenöt évvel késõbb világosan kirajzolódik néhány dilemmája. 

– A kormányzati oktatáspolitika a középfokú oktatás általánossá tételét szorgal-
mazza, és arra törekszik, hogy a különbségeket (társadalmi vagy esélyegyenlõtlensé-
gek) fokozatosan általános középiskolázásban oldja föl. Eközben azonban szembesül-
nie kell a társadalom nagymértékû szétszakadásával és az ebbõl következõ iskolai
szerkezetváltásokkal (az egységes iskolázás elképzelésének csõdje). 

– A kormányzati oktatáspolitika a liberalizálás jegyében engedte az (állami, nem-
zeti) oktatási rendszer szétzilálódását. Elfogadta, sõt támogatta négy, hat és nyolc év-
folyamos középiskolák létesítését. Most azonban központi vizsgarendszerrel törekszik
a középfokú oktatás kiegyensúlyozására. A standardizált érettségi vizsga a középisko-
la utolsó két évfolyamát érettségire fölkészítõ szakasszá alakítja. Arra is törekszenek,
hogy az érettségi mellett ne legyen további fölvételi vizsga a felsõoktatásban; vagyis
hogy a felsõoktatást valamiképp a közoktatáshoz kapcsolják. 

– A kormányzati oktatáspolitika EU-s vállalása egy „nemzeti képesítési keretrend-
szer” (EKKR) kialakítása, amely helyettesíteni volna hivatott az egységes oktatási
rendszerben megszerezhetõ végzettségeket. Ez nélkülözhetetlen akkor, ha – bármely
forgatókönyv szerint – az oktatásügyet illeszteni kívánjuk az EU-hoz. 

A felsõoktatás átalakítása. A felsõoktatásban ugyanaz várható, ami a közoktatásban
már bekövetkezett. Az egyetemek a fõiskolákkal együtt egyre inkább betagolódnak a
formálódó harmadfokú képzés országos rendszerébe (a reformoknak a nagy egyete-
mek inkább ellent tudnak állni, a kisebb intézmények azonban gyorsabban belekény-
szerülnek). Mindez az alábbi feszültségekkel jár majd: 
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• a felsõoktatás bevezetõ szakasza tömegessé válik; 
• a tömegessé váló bevezetõ szakasz tartalmában mind hasonlóbb lesz (pl. nyelvi és

számítógépes fölkészítés); 
• a szakképzés kezdetei mind késõbbre tolódnak ki; 
• a tanári pálya presztízse mind alacsonyabb, jövedelmei fokozatosan elszakadnak

az országos és/vagy a nemzetközi színvonaltól; 
• az intézményi autonómia mindinkább garancia nélkülivé válik, 
• a követelmények standardizálódnak; 
• a tantervi munka központosítottá és iskolás jellegûvé lesz. 

2. Közoktatás

2.1. Iskolarendszer 

Intézményes nevelés iskoláskor elõtt. Az óvodák száma 1990–2002 között 4718-ról 4633-
ra, míg az óvodai férõhely 385 ezerrõl 354 ezerre csökkent. A 2004/2005. tanévben 2
millió 302 ezren részesültek óvodai nevelésben, iskolai rendszerû oktatásban, felsõfo-
kú képzésben. Az önkormányzati óvodák száma is csökken, míg mellette növekedett
a nem önkormányzati óvodák, az egyházi és alapítványi óvodák száma. A népesség-
prognózis szerint 2015-re az óvodás korúak száma 1995-höz képest 110 ezer fõvel lesz
kevesebb. Az öt éven felüliek teljes számban óvodába járnak.

Alapfokú oktatás. A 2004/2005. tanévhez hasonlítva a 1997/1998. tanévi adatokat, a 16
évesek részvételi aránya változatlanul 95%, a 18 éveseké 62%-ról 76%-ra, a 20 éves
korosztályé 38%-ról közel 57%-ra emelkedett. A rugalmas iskolakezdés, az átjárha-
tóbb közép- és felsõfokú rendszer a képzési idõ kitolódásával jár együtt, és a növekvõ
részvételi arányok mellett ez is hozzájárul ahhoz, hogy a tanköteles koron túli korosz-
tály folyamatosan növekvõ arányban található az oktatási rendszerben (3. táblázat).

Az általános iskolák száma a ‘80-as években viszonylag stabilnak mondható. 1996-
ra 6,7%-kal több iskola kezd mûködni, majd az ezredforduló után a trend megfordul
és hasonló arányú (7%) csökkenés következik be. A tanulólétszám 1986-hoz képest
több mint 300 ezer fõvel lett kevesebb. Míg 1980-tól 1990-ig alig 2,6%-kal csökkent
az általános iskolai tanulólétszám, addig a következõ évtized végére már további 15%-
kal kevesebb diák ült az iskolapadokban. A létszámcsökkenés továbbra sem állt meg,
2000/2001 és 2004/2005 között 7% (1. ábra).

A tanárok száma 1995 után jelentõsen csökkent, az ezredfordulót követõen pedig
változatlan. Magyarországon az egy pedagógusra jutó tanulók száma az OECD-
országok átlaga alatt van. Az általános iskolai oktatásra két véglet jellemzõ: a tanu-
lók többsége kisebb számú, de nagyobb méretû iskolákban tanul, kisebb része sok
kisebb iskolában.

A kis iskola mint intézmény ma a kis települések jellegzetes iskolatípusa. Az iskolák-
nak több mint a fele községekben van, miközben az osztályok közel 40%-a, a pedagó-
gusok 34%-a és a tanulók 35%-a található ezekben az iskolákban. Az összevont osztá-
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lyok több mint 80%-a községekben mûködik. A 10 000 fõ alatti településeken találha-
tó az iskolák 84%-a. Az 500 fõ alatti településeken átlagosan 20 fõs iskolák mûködnek.

Az általános iskola befejezése után tovább tanulók aránya 1985 és 2004 között
93,6%-ról 96%-ra nõtt. Az elmúlt években folyamatosan nõtt az érettségihez vezetõ
középiskolákban tovább tanulók száma. A 2002/2003-as tanévre az 1985-höz képest
76%-kal nõtt a gimnazisták száma. A gimnáziumok és a szakközépiskolák a végzet-
tek 70%-át iskolázzák be. 

Középfokú oktatás. A középfokú oktatás intézményeit két szempontból kell megkülön-
böztetni: általános vagy szakképzõ; felkészít az érettségire, vagy sem. Az általánosan
képzõ iskolatípus a gimnázium, ami lehet 4, 6 és 8 évfolyamos. Az érettségit és szak-
mai képzést nyújtó iskolatípus a szakközépiskola. Ez lehet: középfokú mûszaki szak-
embereket képzõ ötéves mûszaki középiskola; a szolgáltató szféra foglalkozásaira fel-
készítõ négy vagy öt éves szakközépiskola; négy éves, érettségit és szakmunkásvég-
zettséget biztosító szakközépiskola. A középiskolák „feladat-ellátási helyeinek” száma
1990 és 2004 között 834-rõl 1652-re növekedett (a statisztikák intézmények helyett a
képzési formák számolására tértek át). 2004 után továbbra is növekedett a középis-
kolákban foglalkoztatott tanárok (oktatók) száma. 

A gimnáziumi létszám folyamatos emelkedése még tart, a szakközépiskolai 1999/2000
óta tartó lassú csökkenés 2002/2003-ben megtorpant, majd 2004/2005-ben folytatódott.
Míg 1990/91-ben a középfokú oktatásban részt vevõ tanulók 44%-a szakiskolában (szak-
munkásképzõben) tanult, 2004/2005-ben arányuk 23%. A gimnáziumok részaránya
24%-ról 34%-ra emelkedett. A legnépszerûbb intézménytípusba, a szakközépiskolába
járó tanulók aránya 33%-ról 43%-ra ugrott (2. ábra). A gimnáziumok és szakközépisko-
lák tartalmi közeledése elsõsorban a Nemzeti Alaptantervnek köszönhetõ. (Várhatóan
további hatással lesz erre a Nemzeti Alaptanterv és az új érettségi vizsga is.) 2003-ban a
gimnáziumok nagy részébõl 70% sikeresen tanult tovább, míg ugyanez a szakközépisko-
lák esetében csak 20% körül mozog. Tehát lényegében megmaradt a gimnázium egye-
temre elõkészítõ és a szakközépiskola munkaerõpiacra felkészítõ szerepe. 

Az 2003/2004-es tanévben a középiskolák 86%-a volt önkormányzati és 14%-a volt
egyházi vagy magániskola. Leginkább az egyházi gimnáziumok aránya növekedett.

2.2. Intézményhálózat 

Alapfokú ellátás. A megyék egy részében az általános iskolásoknak több mint a fele vá-
roslakó, másutt azonban (pl. Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén stb.) a fa-
lusi általános iskolások száma másfél-kétszerese a városiakénak. Ezért tehát a váro-
sokra összpontosuló fejlesztések a gyerekeknek csak kisebb hányadát érintik. A váro-
sokban magasabb a felsõ tagozaton tanári oklevéllel tanítók, a szakosan ellátott órák
aránya, és alacsonyabb a képesítés nélkül alkalmazottaké. A községi iskolák csak az
egy pedagógusra jutó tanulólétszám tekintetében vannak jobb helyzetben. A városi
általános iskolák feltételeit jellemzõ viszonyszámok is jelentõs szóródást mutatnak.
Feltûnõ a városkörnyéki községek iskoláinak ellátatlansága (4. táblázat).
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Középfokú ellátás. A középfokú ellátás teljesebbé tételére különbözõ elgondolások
(„modellvariánsok”: (8+4, 6+6, 10+2) születtek. Ezek az elgondolások eltérõ társa-
dalmi-gazdasági és kulturális fejlettségû térségek szükségleteire keresték az oktatás-
politika válaszát. Az eltérõen fejlõdõ térségeket tekintetbe véve a következõ intéz-
ményfejlesztések merültek föl: 

• a meglévõ oktatási, szakképzési és közmûvelõdési intézmények mûködésének
szorosabb tartalmi koordinációja; 

• szakképzõbázisok kiépítése; 
• mûvelõdési városközpontok kiépítése és továbbfejlesztése; 
• egy-egy gimnázium, szakközépiskola és/vagy szakmunkás iskola tanítási és kép-

zési tervének integrálása (az intézményi különállás megtartásával); 
• a szociális-kulturális alapellátás horizontális integrálása, mûvelõdési övezetek ki-

alakítása és fenntartása.

2.3. Pedagógusok 

Létszámok. A tanulólétszámok csökkenésének hatására Magyarországon a kilencvenes
évek elsõ felében nemzetközi összehasonlításban viszonylag alacsony tanuló-pedagó-
gus arányok alakultak ki (lásd fönt). A tanulók számának csökkenését egészen 1995-
ig nem követte a pedagógusok létszámának csökkenése. Csak ezután kezdõdött a lét-
szám csökkenése, majd az ezredforduló után újra emelkedett: legerõsebben a szakkép-
zésben és az alapfokú oktatásban. 

Hasonló helyzet figyelhetõ meg a közép-európai régió más országaiban is. A kilenc-
venes évtized elsõ felében, majd az ezredforduló után is az országok mindegyikében
tapasztalható volt a tanulói létszám csökkenése, s mellette a pedagóguslétszám növe-
kedése, illetve stagnálása. 

A pedagógustársadalom összetétele. 1930-ban a diplomások száma 87 ezer volt Magyarorszá-
gon. 1960-ban számuk 176 ezerre nõtt; az 1980-as népszámlálás adatai viszont már 489
ezer diplomást mutatnak. 2001-re számuk megduplázódott. Közülük ötven évvel ezelõtt
csak 18% a pedagógus, húsz évvel ezelõtt 29%-nyi – ma viszont arányuk újra csökken. 

Az ezredfordulót követõen a pedagógusok esetében az átlagos életkor és a nõk aránya
növekedett, a képzettség átlagos szintje csökkent, miután a fiatalabb korcsoportokban a
fõiskolai végzettségûek aránya nõtt. A szakképzett pedagógusok átlagos életkora 1989 és
2003 között 38-rõl 42 évre nõtt. 1992 és 2000 között a 30 évesnél fiatalabb pedagógusok
aránya a 17%-ról közel 12%-ra esett vissza, míg a 40 év felettiek aránya megnõtt. A nem-
zetközi összehasonlító vizsgálatok szerint is Magyarországon a nõk aránya minden oktatá-
si szinten magasabb az OECD-átlagnál (2002). A legjelentõsebb különbség az alsó közép-
fokon tanítók esetében fedezhetõ fel, ahol a hazai 86%-os nõi aránnyal szemben a tagor-
szágok átlaga 63%. Magyarországon a középfokú oktatási intézményekben dolgozó taná-
rok több mint fele nõ volt, ugyanekkor Svájcban és Dániában ez az arány 30%-os. 

Az elmúlt mintegy fél évszázadban ugrásszerûen emelkedett a pedagógustársada-
lom iskolázottsága. Míg 1930 körül a pedagógustársadalomra nagyrészt a középisko-
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lai végzettség volt jellemzõ (középfokú tanítóképzõ intézetek), addig napjainkra a pe-
dagógusok túlnyomó többsége diplomát szerzett. (A középfokú végzettség lényegé-
ben képesítés nélküliséget jelent.) 

A magyar pedagógustársadalom átalakulása történeti folyamat eredménye ugyan, de
földcsuszamlásszerû változás mégis az elmúlt tíz-tizenöt évben következett be. Erre az
idõszakra esik a felsõfokú képzésbõl nagy számban kilépõk megjelenése az iskolákban;
erre az idõszakra jellemzõ a nõk gyorsuló beáramlása. A pedagógustársadalomban vég-
bement strukturális változások hatásai várhatóan csak ezután következnek.

Jövedelmi viszonyok. A pedagógusok foglalkoztatási és bérezési viszonyaiban a legna-
gyobb horderejû változást a 1992-ben bevezetésre kerülõ közalkalmazotti illetmény-
tábla jelentette. Alkalmazásával a korábbi fizetések megháromszorozódtak. Az újabb
lökést az ún. diplomás minimálbér és a 2002. évi közalkalmazotti bérrendezés hozta.
A pedagógusok keresete ezzel megközelítette a versenyszféra átlagfizetését. Az
OECD-országok körében, a GDP-hez viszonyítva a magyar pedagógusok a legrosz-
szabban fizetett szellemi foglalkozásúak. 

Képzés. 1990-et követõen megváltozott a pedagógusképzés. Növekedett a munka mel-
letti tanulás és továbbképzés jelentõsége. Az expanzió 1994-ig tartott, különösen a ta-
nító- és tanárképzõ fõiskolákon, illetve az egyetemek bölcsészettudományi karain,
majd fokozatosan szûkült (6., 8. táblázat).

Míg a kilencvenes évek elején a felsõoktatási expanzióból a pedagógusképzéssel foglal-
kozó intézmények hasonló lendülettel vették ki a részüket, ez a növekedés az évtized vé-
gére (az 1998/1999-es tanévtõl kezdõdõen) már megtorpant, és a pedagógusképzésben
részt vevõ hallgatók száma azóta folyamatosan csökken. Amíg 1990/1991-ben a pedagó-
gusképzésben részt vevõk a hallgatók több mint egyharmadát (35%-át) tették ki, az
1998/1999-es tanévre ez az arány már csak 29% volt. 2002/2003-ra viszont a pedagó-
gusképzésbe beiskolázottak aránya az összes hallgató egyötödét sem érte el (19%). 

Más hasonló adottságú közép-európai országhoz viszonyítva Magyarországon nem
került felszámolásra a korábbi továbbképzési rendszer, hanem átalakult, és szolgálta-
tási típusú feladatokat vállalt. Különösen igaz ez a megyei pedagógiai intézetekre.
Mellettük a tanárképzõ egyetemi és fõiskolai intézmények továbbképzési programjai
is bõvültek, sõt megjelentek a különbözõ (nonprofit) alapítványok, profitorientált vál-
lalkozások és az egyházak. 

2.4. Tanterv, taneszköz, vizsgarendszer

Tantervek. Miközben az oktatáspolitika nagy hangsúlyt helyezett a „tantervi szabályo-
zásra”, viszonylag kevés figyelem jutott a tanítás-tanulás értékelésére és vizsgákkal tör-
ténõ szabályozására. A rendszerváltás óta eltelt idõszakban a közoktatási vizsgarend-
szer reformjára csupán 2004-tõl került sor. 1997-ben közzétették ugyan az alapmûvelt-
ségi, illetve az új standard és kétszintû érettségi vizsga vizsgaszabályzatát, ezek azon-
ban többszöri határidõ- és tartalmi (követelménybeli) módosítás után csak 2008-tól,
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illetve 2005-tõl lépnek életbe. Az érettségi átalakításának jelentõs állomásaként 2003-
ban elkészült a hagyományos vizsga alternatívájának tekinthetõ „kompetencia-köz-
pontú” érettségi-felvételi koncepciója.

A szabályozás központi szintjét az 1995-ben a kormány által kiadott Nemzeti Alap-
tanterv (NAT), illetve az oktatási miniszter által 2000-ben kiadott kerettantervek alkot-
ják. A központi tartalmi szabályozó rendszert bemeneti oldalról az Óvodai nevelés or-
szágos alapprogramja és az 1997–1998 között kiadott ún. irányelvek tették teljessé, me-
lyek az oktatási rendszer egy-egy sajátos szegmensének (gyógypedagógiai, nemzetisé-
gi és etnikai kisebbségi, két tanítási nyelvû, alapfokú mûvészetoktatási) pedagógiai
tevékenységét orientálják. A szabályozás helyi szintjét az iskolák helyi pedagógiai prog-
ramjai és az ennek részét képezõ helyi tantervek alkotják. Az utóbbit az iskolák 1995 és
1998 között készítették el, majd az iskolafenntartók hagyták jóvá azokat. 

2002-re a korábbi évekhez viszonyítva megnõtt a 14 évesnél idõsebbek idegennyelv-
használata, az 1994-es 32%-ról ez az arány közel 50%-ra változott. Az oktatáspolitikára a
kilencvenes években inkább a korai idegennyelv-oktatás visszaszorítása, illetve a második
idegen nyelv tanításának redukálása volt jellemzõ, bár ez helyi szinten kevéssé érvényesült.
Ugyanakkor 1998-tól sikerült kiterjeszteni a nyelvtanulást a szakképzõ intézmények 9–10.
évfolyamára. Csak 2002-ben indult el a minisztériumi „idegennyelv-oktatási stratégia”. 

Vizsgarendszer. A vizsgák közül minden oktatási rendszerben, így a magyarban is ki-
emelkednek az érettségi, továbbá a felsõfokú oktatásba való bejutást szabályozó felvéte-
li vizsgák. Az érettségi vizsga átalakítása több éve tartó folyamat. A számos szakértõ
és gyakorló tanár bevonásával zajló folyamatban figyelembe vették a nemzetközi vizs-
gáztatási trendeket és a hazai és nemzetközi mérések (Monitor, IEA, TIMSS, PISA)
teljesítménykritériumait és eredményeit. Ennek alapján 2005-tõl ún. „angolszász
tipusú” érettségi (fölvételi) vizsgákat vezettek be Magyarországon is (hasonlóan több
más kelet-európai országhoz). 

Fejlesztési források. Az európai uniós fejlesztési alapok és programok ma már meghatá-
rozó szerepet játszanak a közoktatás megújításában. A fejlesztési források nagy része
közoktatási céltámogatások formájában jelenik meg. Ennek jelentõs hányadát alkotta
a számítógépeshálózat-fejlesztés. Másik jelentõs eleme az iskolák és a fenntartók szá-
mára kiírt pedagógiai program elkészítésére vonatkozó pályázat. A 2000. évtõl a költ-
ségvetési törvény – a korábbi évek gyakorlatától eltérõen – meghatározta azokat a
konkrét célokat, amelyekre a normatív támogatás fordítható, az egyes célcsoportokra
biztosítható összegekkel együtt, melyet a keretösszeg százalékában adott meg. 

Bár a támogatások címkézése a megyei közalapítványok mozgásterét 100-ról 30%-
ra csökkentette, a megyék közoktatási modernizációjának támogatására megannyi ér-
dekes kezdeményezés született. 

Az oktatási tárca 2004-ben centralizálta a központi források elosztását, ezzel elvon-
ta az erõket a megyei közoktatás-politika stratégiai kérdéseinek megoldásától. 
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2.5. Irányítás

Központi szint. 1999–2005 között az irányítási rendszer alapvetõ keretei változatlanok
maradtak, ugyanakkor növekedett az állam aktivitása és közvetlen szerepvállalása. Az
állam, az önkormányzatok és az intézmények alkotta erõtérben – miközben ennek há-
rompólusú jellege változatlanul a hazai rendszer legfontosabb jellemzõje maradt – a
súlypont az állami pólus felé tolódott el. Jelentõsen megerõsödtek a központi állami irá-
nyítás szervezeti kapacitásai, melyek egyben tovább differenciálódtak. Erõsödött az ál-
lam közvetett szabályozó funkciója is: a decentralizált irányítás körülményeihez alkalmaz-
kodó új szabályozó eszközök (pl. minõségbiztosítás, kerettanterv) jelentek meg, illetve a
már korábban kialakultak (pl. a pénzügyi ösztönzõk) alkalmazása továbbfejlõdött. 

Az emberi erõforrásokért való felelõsség 1998 után nagymértékben koncentrálódott
az oktatási tárcánál, amely az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök (munkaerõ-piaci
képzések) egy részét is használni kezdte. Az állam ebben az idõszakban az oktatási
szektorban igen aktív volt a jogalkotás és a szervezetépítés területén, jelentõs mértékben
továbbfejlesztette a helyi-intézményi folyamatok ellenõrzését szolgáló mérési-értékelési
rendszert, és egyéb új akciókat, programokat is indított. 

Területi (megyei, regionális) szint. A kilencvenes évek eleje óta magyar közoktatás-irá-
nyítási rendszer fontos jellemzõje a területi szintû felelõsség viszonylagos gyengesége.
E tekintetben a legjelentõsebb változás a regionális irodák létrehozása, és ezzel a köz-
oktatás területi irányítási szintjeinek megkettõzõdése egy alsóbb (megyei) és egy fel-
sõbb (regionális) szintre. 

Évek óta a válság és átalakulás állapotában van a közoktatás statisztikai rendszere.
1990 után a közoktatási statisztikai adatok gyûjtését a megyei mûvelõdési osztályok-
tól a KSH megyei hivatalai vették át. Az adatok gyûjtésének felelõssége megoszlik a
KSH és az OM között. 

Helyi szint. A magyar közoktatás-irányítási rendszer egyik legfontosabb jellemzõje a helyi
(települési) szintû felelõsség. A közoktatással kapcsolatos döntések legnagyobb részét az in-
tézményfenntartó helyi önkormányzatok hozzák, azaz továbbra is rendelkeznek mindazok-
kal a kiterjedt irányítási jogosítványokkal, amelyeket az 1993-ban elfogadott közoktatási
törvény határozott meg. A közoktatás Magyarországon a ‘90-es években helyi közszolgálta-
tássá vált, ezáltal nagyszámú községi szintû önkormányzat gyakorol kiterjedt hatásköröket.

A korábbiakhoz képest csökkent az intézményfenntartó önkormányzatok száma, il-
letve ezen belül a legalább nyolc évfolyammal mûködõ iskolát fenntartók aránya. Ez
azt mutatja, hogy az ezredforduló idejére a kistelepülések intézménymegtartó képes-
sége gyengült, miközben társulási hajlandóságuk csak kismértékben növekedett. Az
iskolák jelentõs hányadát továbbra is a kisebb lélekszámú települések önkormányza-
tai mûködtetik: a 2001/2002-es tanévben a legalább nyolc évfolyammal mûködõ ál-
talános iskoláknak csaknem 53%-át tartotta fenn 2000 lélekszámúnál kisebb telepü-
lés. Csökkent – arányaiban figyelemre méltónak tekinthetõ 14%-kal – a középiskolát
fenntartó önkormányzatok száma is, ami abból a korábban jelzett jelenségbõl követ-
kezik, hogy sok város a megyei önkormányzatoknak adja át középiskoláit.
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A helyi, településszintû közoktatási irányítás minõsége a hazai közoktatás-politika
legfontosabb stratégiai kérdése. Az önkormányzatok jelentõs részében ugyanakkor ne-
hezen alakítható ki a helyi közoktatás-irányítási feladatok ellátásához szükséges szak-
mai hozzáértés. Az elmúlt években megfigyelhetõ a területi, megyei szint szerepének
folyamatos növekedése. 

Intézményi szint. Az intézményi szintû irányításban továbbra is jellemzõ a viszonylag
nagy önállóság. Az önálló intézmények számára a legnagyobb kihívást a gyereklét-
szám csökkenése, a költségvetési megszorítások és az alaptantervnek megfelelõ intéz-
ményi szintû pedagógiai programok elkészítése jelentette. 

2.6 Iskolafenntartók 

Iskolamonopólium. 1990 óta megszûnt az állami iskolafenntartás monopóliuma. Az ön-
kormányzati és az önkormányzati hatásköri törvény a települési önkormányzatok fel-
adatává tette a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtését. Ez
jelenthet intézményfenntartást vagy hozzájárulást magánintézmények fenntartásá-
hoz, ahová a település lakói gyerekeiket járathatják. Ma a közoktatási intézmények ke-
vesebb mint 90 százaléka van önkormányzati fenntartásban, a többit vallásfelekeze-
tek, illetve alapítványok és más fenntartók tartják fenn. 

Új intézményfenntartók. A nem önkormányzati fenntartású intézmények két csoportja
alakult ki. Ennek nagyobbik része egyházi és felekezeti, kisebbik része alapítványi és ma-
gániskola. A két csoport jogilag azonos helyzetben van, de elnevezésükben, valamint a
létrehozásuk módja és üteme, pedagógiai céljaik, mûködésük, társadalmi bázisuk és
állami támogatottságuk alapján különböznek egymástól 

A nem állami oktatás zömmel a közép- és felsõfokú képzésben képviselteti magát.
Az óvodásoknak csupán 2%-a jár nem állami fenntartású óvodába, az általános isko-
lásoknak pedig 4%-a jár egyházi, 1%-a pedig alapítványi iskolába. A két szektor
ugyanakkor élesen elkülönül a középfokon, az egyházi fenntartású intézmények zöm-
mel gimnáziumok, míg az alapítványi iskolák elsõsorban a szakképzésben találhatók.
A szakképzésben tanulók mintegy 7–9%-a jár alapítványi iskolába (arányuk elenyé-
szõ, 2% az egyházi iskolák esetében), ugyanakkor a gimnazisták 13%-a jár egyházi in-
tézménybe (az alapítványi iskolák esetén az arány mindössze 4%). 

Az alapítványi fenntartású intézményekben tanulók száma 1998 és 2002 között az
óvodákban és általános iskolákban csökkent, viszont a szakiskolák, illetve a középis-
kolák esetében másfélszeresére nõtt. Az egyházi fenntartású oktatásban 1998 és 2005
között kismértékben nõtt az óvodások aránya, valamelyest csökkent az általános isko-
lások száma, viszont a középfokú képzésben itt is több mint másfélszeresére nõtt a ta-
nulók száma. Ezen belül leginkább a gimnáziumi képzésben, de a szakiskolai képzés-
ben is növekedés észlelhetõ. 
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2.7. A közoktatás-politika mozgástere

A közoktatás-politika. A közoktatás-politika (az Oktatási Minisztérium) mozgásterét alap-
vetõen meghatározza az a körülmény, hogy Magyarországon 1990 (önkormányzati hatás-
köri törvény) óta az oktatási kormányzat nem felel a közoktatás intézményeiért. (Csupán
azokért az intézményekért felel, amelyeknek õ maga a fönntartója.) Ez olyan sajátos hely-
zetet teremtett, amelynek nem találjuk megfelelõjét a környezõ országokban. 

Az önkormányzati hatásköri törvény néhány hónappal korábban született meg,
mint az 1990 utáni elsõ közoktatási törvény. Így a közoktatási törvénynek kellett az
önkormányzatokról szóló törvényhez igazodnia, és nem – mint számos oktatási szak-
értõ törekedett rá – fordítva. 

Ez a következõ helyzetet teremtette:
– Az önkormányzatok felelõsek választópolgáraik (azok gyermekei) tankötelezettsé-
gének teljesíthetõségéért. Ez annyit jelent, hogy biztosítaniuk kell a tankötelezettség
teljesíthetõségének föltételeit (intézményi, anyagi stb. föltételek). 

A települései önkormányzatoknak nem kell intézményeket fönntartaniuk. Ez csupán
az egyik lehetõség arra, hogy biztosítsák polgáraik (azok gyermekei) tankötelezettségét.
A települési önkormányzatok sem mindig azért tartanak fönn iskolákat, mert a tanköte-
lezettség erre kötelezné õket. Számos más célt is követnek az intézményfönntartással (pl.
a település megtartó erejének növelését, bizonyos támogatások megszerzését stb.). 

Ebbõl jobban érthetõ az a különös helyzet, amely az EU-csatlakozás óta beállt az
oktatásügyi politikacsinálásban. A „kistérségi együttmûködések” – amelyektõl a kor-
mányzat azt várja, hogy meg tudja haladni a települési önkormányzatok autonómiá-
ját – nem mások, mint az 1950-es és az 1970-es évekbõl jól ismert „körzetesítések”.
Az akkori irodalomból jól tudjuk, hogy a körzetesítéseknek milyen nem tervezett tár-
sadalmi hatásai lehetnek. Ennek ellenére a kormányzati átalakításnak ma ez az egyik
prioritása. Bár ezek az újabb kori körzetesítések pénzügyi nyomással történnek, nem
pedig bürokratikus kontrollal (párt- és állami beavatkozások), a településekre gyako-
rolt hatásuk nem változik. Ráadásul személy szerint is ugyanazok hirdették meg, akik
a Kádár-rendszerben ellenálltak az általános iskolák körzetesítésének. 
– Minthogy a közoktatási intézmények alapítása és fönntartása önkormányzati – s
emellett sokféle más (pl. egyházi) – felelõsség, az intézmények alapításában, szerkeze-
ti átalakításában, ellenõrzésében 1990 óta Magyarországon a Belügyminisztériumnak
több beleszólása van, mint az oktatási tárcának. (Természetesen a Pénzügyminiszté-
riumnak van a legtöbb beleszólása; formailag azonban ez nem jelenik így meg.)
– Az Oktatási Minisztérium az 1993-as közoktatási törvény kodifikációja óta keresi
azokat a lehetõségeket, amelyek révén mozgásterét valamennyire növelhetné a köz-
oktatás irányításában és fejlesztésében. Minthogy az intézményes föltételekbe nem
szólhat bele, részben a törvényhozás (elõkészítése) marad az egyik terepe, másrészt (és
fõleg) a közoktatás „tartalmi kérdései”. Így válik napjainkra az oktatáspolitika prio-
ritásává néhány olyan szakmai (pedagógiai) kérdés, amelynek valójában nem a kor-
mányzati szférában a helye. Például:

• Mit tanítsanak az iskolában? Bár a liberális fölfogás szerint ez klasszikusan a pe-
dagógusok (az egyes intézmények vagy intézménycsoportok vagy a szülõi társadalom)
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döntése kellene legyen, az oktatási kormányzat egyik legfontosabb mozgásterepe ma
a tantervek tervezése és az ezzel kapcsolatos problémák. 

• Hogyan tanítsák? A megfelelõ törvényhely szerint ezt a fönntartónak kell eldönte-
nie és ellenõriznie, miután elfogadta az intézményei feladattervét. A különbözõ intéz-
ményellenõrzési stratégiák – fõként a vállalati gazdaságirányításból kölcsönözve – nem
vezethetõk be az iskolákban, és nem is tehetõk kötelezõvé. Az EU azonban keményen
megköveteli, különösen ha pénzt is társít hozzá. Így az oktatási kormányzatnak csak ar-
ra van módja, hogy az önként jelentkezõk ilyen irányú törekvéseit támogassa és megfi-
nanszírozza (Comenius-program, iskolai minõségellenõrzési próbálkozások).

• Hogyan ellenõrizzék? Az oktatási kormányzat lehetséges mozgástere e tekintet-
ben csupán a szakmai munka. Ez magyarázza azokat a közvéleményt érzékenyen érin-
tõ huzavonákat, amelyek a különféle vizsgarendszerek kialakítása és adaptációja kö-
rül zajlottak 2003–2005 között. 
– Az oktatási kormányzat mozgásterét lényegesen korlátozták azok a privatizációs eljá-
rások, amelyek a média területén végbementek. Ennek keretében az oktatási kormány-
zat elvesztette tankönyvkiadóját – illetve lemondott róla –, és hasonló sorsra jutottak a
tanszerellátók és médiagyártók is. Az oktatás „szoftverének” gyártásában és forgalmazá-
sában (tankönyvek, tantervek, szemléltetõeszközök, iskolai fölszerelések stb.) az oktatási
kormányzat kezében ismét csupán a szakmai ellenõrzés és engedélyeztetés maradt. 

Ebbõl következnek azok a feszültségek, amelyeket jelenleg a tankönyvek piacán – a
tankönyvellátásban – tapasztalni. A tankönyvek engedélyeztetési eljárásai nincsenek
kellõképp koordinálva; nem(csak) szakmai szempontok befolyásolják, hanem részben
vagy mindenekelõtt piaciak. A tankönyvek, tanszerek ára, a tanulótársadalom és az
iskolák tanszerellátottsága részben ebbõl következõleg az elmúlt tizenöt évben lénye-
gesen megdrágult. Szakszerûtlenségek és párhuzamosságok alakultak ki, amelyeket
az oktatási kormányzat – jelenlegi eszközeivel – nem tud kézben tartani. 
– Az oktatáspolitikai kormányzat limitált mozgásterét kreatívan aknázta ki az IKT
iskolai bevezetésével („Sulinet-program”). Bár számos ellenvetés kísérte, az IKT isko-
lai bevezetése valóban kitörési pontja lehetett ennek a limitált mozgástérnek. 

• Az IKT közoktatási bevezetése eddig csak részlegesen történt meg, és felemás
eredményekre vezetett. Ami az intézményeket illeti, fontos eredmény, hogy valameny-
nyi intézményt (elvileg legalább) egységes hálózatba kapcsolták be. 

• A törekvést viszont korlátozta és még mindig korlátozza az ország távközlési háló-
zatának viszonylagos fejletlensége. A legjobban rászorult intézményekhez azért nem jut
el az IKT támogatta oktatás, mert távközlésileg nem érhetõk el. Ezen a ponton az okta-
tási kormányzat korlátozott mozgásterét tovább szûkíti az infrastrukturális fejlettség.

• Az IKT közoktatási alkalmazásának emberi tényezõi is vannak. Ezen a ponton
viszont az oktatási kormányzat lényegesen léphet(ne) elõre a jövõben: ez éppen olyan
terep, amelyen elõnyei összeadódnak (az IKT-ra szüksége van, és elvileg uralja az ok-
tatási kapacitásokat).

• Az IKT iskolai bevezetésének taszító kinövései is vannak (átmeneti állapot). A
legfontosabb ezek közül a föltûnõ és szembeötlõ központosítás, amelyhez mért cent-
ralizálást a Kádár-rendszerben nem ismertünk (többek közt az IKT hiányában). En-
nek az újonnan kezdõdõ, és mára fenyegetõ méreteket öltõ oktatásügyi centralizáció-
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nak néhány megjelenési formája: központi felvételi szervezés a középiskolákban (!), az
érettségi vizsgák központi adminisztrálása, a felsõoktatási jelentkezések központosí-
tása, a pályakezdõk központi nyilvántartására törekvés stb. Az új (2005) felsõoktatá-
si törvényben a felsõoktatásban végzettek központi követése is benne van (ami már
fölvetheti a személyes adatokkal való visszaélést is).

Demográfiai csökkenés. A demográfiai csökkenés, amely elõre számítható volt, és mára
az ország számos területén bekövetkezett (lásd a vonatkozó térképes megjelenítést),
már az 1990-es évek közepén fölvetette a közoktatás valamilyen módon történõ szû-
kítését. Szakértõk – hazaiak és nemzetköziek egyaránt – természetesnek tekintenék
az intézményi kapacitások szûkítését, a közoktatás egyfajta leépítését. A szûkítés
(csökkentés) politikájához mind finanszírozási érveket társítanak, mind pedig szak-
maiakat (intenzitási viszonyszámok nemzetközi alakulása) (1. táblázat).

A közoktatás szûkítése azonban korántsem természetes. Sokkal inkább nevezhet-
nénk szakmai (tudományos) divatnak, amely a nemzetközi szakértõk köreiben elter-
jedt, és onnan követelményként kerül vissza a nemzeti oktatáspolitikákba. Az 1960-
as években Európa-szerte megéltek már az akkori oktatási rendszerek egy demográ-
fiai csökkenést. Akkor azonban homlokegyenest ellenkezõ választ adtak rá: az okta-
tás intenzitását igyekeztek növelni (a meglévõ épületek több célú kihasználása, a
pedagógusok többirányú kiképzése, az iskola és a gyermekjóléti szolgálatok összekap-
csolása stb.). Ma is így kellene érvelni, ha az iskola felelõsségét a gyermekszegénység-
gel szemben (hátrányos helyzetû csoportok) komolyabban veszi a politika.

A szûkítés politikájával szemben azonban új keletû válasz a bevándorlás szükséges-
sége. A demográfiai csökkenés Európa-szerte új bevándorlók megjelenésével jár (tör-
vényszerûen) együtt. Az új bevándorlók Magyarországon zömmel a határon túli ma-
gyarokból, illetve a cigány/roma népességbõl fognak kikerülni. Társadalmi integráci-
ójuk a közoktatással szemben új, ma még kellõen föl sem mért kihívást jelent. 

Szerkezeti változások. Az 1980/90-es évtized fordulóján megindult a korábban egységes (vagy
annak mondott) oktatási rendszer bomlása. Ez pontosan azt jelentette, hogy: az általános
iskolákat megbontották; töredékes alsó tagozatokat csakúgy mûködtettek (pl. kistelepülé-
seken, zömmel 1–3 évfolyamos alsó tagozatokat), mint négy évfolyamosakat; az általános
iskolák 7–8. évfolyamát a közép- és nagyvárosokban (valamint a fõvárosban) specializál-
ták, illetve egybeszervezték a középiskolákkal (hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok, 6
évfolyamos általános iskolák) (2. ábra). Az 1993-as közoktatási törvény megjelenéséig az új
(egyházi) fönntartók nyolc évfolyamos középiskolákat is kialakítottak (visszaalakítottak).
Ezzel – akárcsak másutt Kelet-Közép-Európában – a gimnáziumok között lehetett 8, 6 és
4 évfolyamosakat találni. A hat évfolyamos gimnáziumok megalakítását szakmai-politikai
hadjárat kísérte, amelyben az új létesítésû iskolák úgy tûntek föl, mint a rendszerváltozás
gyermekei, a szabadás letéteményesei, a modernizáció és fölzárkózás garanciái stb.

Az 1994–98 közötti idõszakban ennek alapján megindult az egész közoktatás szer-
kezeti átalakítása is. Ez súlyos pártpolitikai csatározásokhoz vezetett. Ezért az akkori
kormányzat levette napirendrõl – szakmai körökben azonban máig jelentõs támoga-
tottsága van. Az elgondolások súlyosan sértik a tanulók jogegyenlõségét, a rendszer
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irányíthatóságát, az egyes intézmények kompatibilitását, az intézményfokozatok lezá-
rását valamilyen vizsgával stb. 

Az oktatási kormányzat mindeddig nem vállalta, hogy bármely közoktatási rend-
szert normatívnak, alapvetõnek, elfogadottnak mondjon ki, amelytõl el lehet ugyan
térni (egyes intézmények esetében), de csak külön engedéllyel (opting out). Ehhez
nem volt és nincs meg a politikai legitimitás – fõként mert az 1994–98, illetve a je-
lenlegi (2002–06 közötti) kormányzatot támogató szakértõi csoportokban erõs bizo-
nyos intézménytípusok támogatottsága. 

A szétzilálódott intézményrendszer (képesítési és végzettségi rendszer) nemcsak ad-
minisztratív kérdés. Befolyásolja az oktatás tervezhetõségét is azáltal, hogy a közok-
tatás különbözõ szintjén lévõknek nincs összehasonlítható végzettségük.

Ezt a hiányt hivatott orvosolni a már említett központi érettségi rendszer. Ennek
néhány vonatkozását föntebb már érintettük. Kétségtelen azonban, hogy a különbö-
zõ „szerkezetû” iskolákból (4, 6, illetve 8 évfolyamos általános iskolák, 8, 6, és 4 évfo-
lyamos középiskolák) más intézményekbe átlépni akarók intézményváltása megoldat-
lan maradt. Ezt a megoldatlanságot már az 1990-es években, a közoktatási rendszer
látványos fölbomlása idején látni lehetett. Mára pedig európai uniós problémákat
kezd jelenteni. Az oktatási kormányzat jelenleg (2005–06) igyekszik a kérdést azzal
megoldani, hogy bekapcsolódik az ugyancsak említett EKKR-be. Ehhez azonban egy
ún. országos (nemzeti) keretrendszert kell(ene) elõzetesen kidolgozni, amely, úgy-
mond, helyettesíti a korábban megszokott, mind szakmailag, mind pedig társadalmi-
lag elfogadott iskolai végzettségeket (általános iskolai végzettség, középiskolai vég-
zettség stb.). Ez a törekvés jól mutatja, hogyan bukkannak elõ az egy-másfél évtized-
del ezelõtti, a rendszerváltozás lázában elhatározott intézkedések következményei,
mégpedig közép- illetve hosszú távú oktatáspolitikai feszültségként. 

Iskolai autonómia. A közigazgatás demokratikus átszervezésével (önkormányzatok) az
iskolák kezdetben megfelelõ garanciák nélkül kerültek át az új fönntartók jogkörébe.
Az iskolai autonómia a Kádár-rendszerben az elzárkózás ideológiája volt: kísérletezõ
reformerek védekezése a totális rendszer ellen. Ma az autonómia szószólói mintha meg-
feledkeznének arról a tényrõl, hogy az iskola nemcsak a pedagógusoké, hanem legalább
ennyire a diákoké és a szülõké is. 

Ezért a demokratikus átalakulás következõ lépése az oktatásügyben nem az iskolai
autonómia, hanem a képviseleti demokrácia kiépítése (települési önkormányzatok).
Az iskolai autonómia valóságos garanciája a kölcsönös függõségek kiépítése. 

Ha egy iskolának a fönntartójával van gondja, akkor a központi kormányzathoz sza-
lad; ha a minisztériumi bürokrácia ellen védekezik, akkor új fönntartót keres magának. 

Ha a fenntartók befolyása erõsebb, mint a kormányzaté – legyen a fenntartó akár hely-
hatóság, akár felekezet, akár alapítvány –, akkor a kormányzati befolyás ésszerû növelése
nem korlátozza az iskolák szabadságát, hanem éppen hogy megnöveli manõverezési ké-
pességeiket a fönntartóikkal szemben, legyen az önkormányzat, felekezet vagy alapítvány.

Pedagóguslétszám. A jelenlegi oktatási kormányzat – a fönt említett okok miatt (kor-
mányzatifelelõsség-eltolódás) – nem gazdája az oktatási rendszer kádereinek, a peda-
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gógusoknak. Az elmúlt tizenöt évben – az intézményfenntartók megtöbbszörözõdé-
sével – áttekintése sincs a közoktatásban foglalkoztatott pedagógusokról. 

A pedagóguslétszám-tervezésnek ez már régi dilemmája (az elsõ kísérletet egy pe-
dagóguskataszter kialakítására az 1970-es években tették). A problémát a beazonosít-
hatóság okozza (ki tekintendõ pedagógusnak). Különbözõ létszámadatok vannak for-
galomban arról, hogy képzettségük, illetve alkalmazói szerint kik is tekinthetõk pe-
dagógusnak. Az sem mindegy, ki alkalmazza õket; hiszen magánalkalmazottakkal
kapcsolatban más problémák merülnek föl, mint a közalkalmazottakkal kapcsolat-
ban. A pedagógusmunkaerõ-tervezés tehát csak látszólag egyszerû (kilépési és belé-
pési adatok és arányok). A valóságban legalább annyi a bizonytalanság ebben, mint a
munkaerõ-szükségleti tervezésekben egyéb szférák esetében. 

A pedagóguslétszám-tervezés nagyobb problémája ennél, hogy valójában nem az okta-
tási kormányzat felelõssége Magyarországon (hanem azoké, akik alkalmazzák õket). Így
amikor pedagógushiányról vagy létszámfeleslegrõl beszélnek, akkor ez csupán nagy álta-
lánosságban igaz. A vélt vagy valóságos létszámfelesleg leépítése szakmailag az oktatási
kormányzat dolga (hogyan lehetne pótolni õket szakmailag, amennyiben a leépítések so-
rán tényleges létszámhiány lép föl). Finanszírozási szempontból viszont a Belügyminiszté-
rium, illetve a Pénzügyminisztérium közötti egyeztetésben dõl el (az egyházi iskolák ese-
tében ehhez még a kulturális kormányzat is hozzájön, amennyiben az egyházakkal kap-
csolatos kormányzati politikát Magyarországon a kulturális tárca hangolja össze). 

Megjegyezzük ezzel kapcsolatban a nemzetközi tapasztalatokat. Hasonló helyzet
alakult ki az 1970-es évek végén az NSZK-ban, illetve Angliában is. Mindkét ország-
ban erõteljesen csökkentették a pedagóguslétszámot (az NSZK-ban hosszabb folya-
mattá széthúzva, míg Angliában gyorsabban és radikálisabban). A látszólag pozitív
(elsõsorban költségvetési) hatást azonban mintegy két évtizeddel késõbb mindkét he-
lyen súlyos pedagógushiány váltotta föl (amit Németországban némileg elfed a német
újraegyesítés hatása). Minthogy nemcsak a létszámokat építették le, hanem a képzé-
si kapacitásokat, a jelenlegi létszámhiány idején ezt nehéz újra bõvíteni. Anglia egyes
régióiban pedagógus vendégmunkásokat keresnek és alkalmaznak. Ez figyelmeztetés
az olyan politikának, amely – hazai adatok és/vagy nemzetközi szakértõi vélemények
nyomán – radikális pedagóguslétszám-csökkentést tervez(ne).

A késleltetve föllépõ pedagóguslétszám-hiány a képzés kényszerpályáit alakítja ki az
érintett országokban. Az angliai példa mindennél beszédesebb. Itt a pedagógus pályára
nagy számban kerülnek képesítés nélkül a leendõ pedagógusok, akiket munka közben, a
munkahely segítségével igyekeznek kiképezni (a pedagógus végzettség nem emeli meg az
alapvégzettségük szintjét; csupán szakirányú végzettségnek számít). Míg a pedagógus-
képzés a felsõoktatás expanziójának egyik motorja volt az 1970–80-as évtized fordulóján,
addig mára lényegében szakmunkásképzéssé degradálódott (vö.: OKJ-s szakmák itthon).
Ez nemzetközi (EU) összehasonlításban szokatlan, ezért is meggondolandó és kerülendõ.

Az oktatáspolitika mozgástere. Az oktatáspolitika jelenlegi mozgásterét a következõ lé-
pések tágíthatják. 
– Önkormányzatiság vagy decentralizáció. Az önkormányzatiság – abban a formában,
amelyben 1990-ben megvalósult Magyarországon – egyedülálló és különleges az EU-ban.
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Az önkormányzatiság nem tévesztendõ össze a decentralizációval. A szubszidiaritás
elve azt mondja, hogy a döntéseket ott hozzák meg, ahol az érintettek élnek. Az önkor-
mányzatiság ezzel szemben azt jelenti, hogy azok döntenek, akikre a döntés vonatko-
zik. Ha az oktatáspolitika mozgásterét kívánjuk növelni a jövõben, akkor kétségtelenül
szembekerülünk az önkormányzatiság mai elvével. A kompromisszum a magasabb köz-
tes szinteken megfogalmazódó önkormányzatiság lehet (pl. kistérségi szinten). 
– A kormányzati oktatáspolitika mozgásterét az elmúlt másfél évtizedben egyre szû-
kebbre korlátozta a közoktatásban is megjelenõ privatizáció. A privatizált területek –
pl. közoktatási szolgáltatások – megnövelték az aktorok szabadságfokát, viszont
csökkentették a kormányzati koordinációt (lásd pl. a tankönyvellátást, informatikai
oktatást, nyelvtanulást stb). Ha a kormányzati oktatáspolitika mozgásterét akarjuk
növelni, akkor a közoktatásban szûkebbre érdemes szabni a piaci hatásokat, és szoro-
sabban koordinálni az együttmûködõ aktorokat.

Ez csak látszólag ellentmondás. A privatizáció eredményeképp olyan monopóliumok
alakultak ki, amelyek nem csökkentették, hanem emelték és stabilizálták az oktatásügyi
ráfordításokat. A közszférában (mint a közoktatás is), különösen a mi régiónkban, a pri-
vát szektor is végsõ soron az állami költségvetésbõl él meg, csak bonyolultabb utakon.
Sokszorosan kimutatott körülmény, hogy a visszavonuló állam – amely „távirányítást” vé-
gez – többletköltségekkel jár (minthogy megsokszorozza a koordinációban részt vevõket,
pl. akkreditációs ügynökségek és az ezeket hitelesítõ kormányhivatalok stb.).
– Bármelyik prognosztizált forgatókönyv válik is be (lásd fönt), az oktatáspolitika moz-
gásterét egyértelmûen korlátozzák a demográfiai folyamatok. Közülük azonban nem csu-
pán egyre (demográfiai csökkenés), hanem mindkettõre (csökkenés és migráció) egyszer-
re kell gondolnunk. Egy távlati közoktatás-politika legfõbb kihívásának nem az eddig
említett tényezõk látszanak (ezek lényegében a határainkon belül is megoldhatók, csu-
pán országos szintû döntéseket kívánnak). Sokkal inkább az a kérdés válik majd döntõ-
vé, hogy a demográfiai csökkenést milyen társadalmi (földrajzi, etnikai és kulturális) cso-
portok fogják pótolni. A következõ másfél évtized stratégiai föladata a közoktatásban is
fölkészülni egy új funkcióra: a társadalmi integrációra. Ez a legfontosabb kihívás más ve-
tületet ad az 1990–2005 között érintett közoktatás-politikai kérdéseknek. 

3. Szakképzés

3.1 Az ifjúság változásai

Képzettség. 1990–2005 között a lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele emelke-
dett, részben a fiatal korosztályok magasabb iskolázottságának, részben az iskolázatla-
nabb idõs generációk halálozása következtében. Egy-egy fiatal korosztálynak közel har-
madrésze szerez érettségit vagy annál magasabb végzettséget. Ezen belül a diplomások
aránya 14–15% körüli. 2005-ben a tanköteles korból kilépõ népesség 97%-a fejezte be
16 éves koráig az általános iskolát. A 17 évesek 30%-a tett szakiskolai vizsgát, a 18 éve-
sek 40%-a érettségizett. A felsõfokú végzettséget szerzettek a 22 éves népesség 14%-át
képviselik. Az iskolázottság kulcskérdése a középiskolai végzettség (4. táblázat).
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A képzettség térszerkezete. Az ország középsõ és északkeleti térségeit egyértelmûen fia-
talosnak mondhatjuk. Ez azt jelenti, hogy csaknem egész Szabolcs-Szatmárban, Haj-
dú-Biharban, Szolnok megye túlnyomó részén, Borsod-Abaúj-Zemplén nagyobb há-
nyadának településein, valamint a Dunántúlon Fejér megyében a települések lakossá-
gának nagyobb aránya fiatal, és kisebb arányban fordulnak elõ az öregek. Némileg ha-
sonló a helyzet Komárom, Veszprém és Gyõr-Sopron egyes térségeiben, ahol azonban
ez a tendencia már nem ennyire jellemzõ. Öreges térségeket találunk ezzel szemben
Csongrád megye nagyobb részén és Békés megye településeinek többségében. Heves
megye településeit eszerint ugyancsak öregesnek tekinthetjük. A tendencia azonban
leginkább a Dunántúl délnyugati vidékeire jellemzõ: Somogy, Zala és Vas csaknem
valamennyi települését ebbe a kategóriába sorolhatjuk (1–7. térképek).

• A fiatalok alacsony aránya és az iskolázatlanok magas százaléka elsõsorban az or-
szág déli megyéiben fordul elõ. Jellegzetes térségeket találtunk Zalában, Somogyban
(mindkét megyében a települések többsége ilyen), Vas déli, illetve Tolna északi körze-
tében. Ilyen Bács-Kiskun megye volt bácskai részének nagy körzete; ugyancsak ilyen
a volt Csanád megyei rész (ma Békés déli csücske). Északabbra hasonló helyzetben ta-
lálhatjuk Heves településeinek jókora térségét. Ezek egyértelmûen mindkét szem-
pontból a legkedvezõtlenebbnek minõsíthetõ körzeteink.

• A fiatalok magas aránya az iskolázatlanság ugyancsak magas arányával párosul
Szabolcs-Szatmár túlnyomó részén, a volt jászsági vidéken, ezenkívül pedig Belsõ-So-
mogyban és Baranya siklósi vidékén. Egy-egy ilyen település másutt is elõfordul az or-
szágban, a fölsorolt településcsoportok azonban térségeket képeznek. Az elemzés szá-
mára egyértelmûen úgy tûnik, hogy hiába fiatalos települések ezek, egy dinamikus
szerkezetváltásra itt kisebb az esély, mint egyebütt; hiszen számottevõ végzettségbeli
hiányokat mutatnak ki a statisztikák (1., 8. térkép).

• A fiatalok alacsony aránya az iskolázatlanság alacsony arányával jár együtt
Csongrádban és Nyugat-Békésben, Nógrád egyes vidékein, legfõképpen azonban az
osztrák-magyar határ szélén fekvõ községekben. Külsõ-Somogyra, valamint Pécs kör-
nyékére ugyancsak ez látszik jellemzõnek. 

Kereslet–kínálat a munkaerõpiacon. Az ifjúsági munkaerõ-kínálat éppen azokban az
években nõtt, amikor a munkaerõ-piaci kereslet drasztikusan szûkült. S e meg-
növekedett kínálat még nem is jelent meg teljesen a munkaerõpiacon, mert mintegy
két százalékponttal nõtt a továbbtanulók aránya. 

A 15–29 év közötti nõk gazdasági aktivitását befolyásolja a gyermekvállalás. Az el-
múlt években a gyermekgondozás miatti távollét jelentõsen hozzájárult ahhoz, hogy
a fiatal nõk munkanélküliségi rátája lényegesen alacsonyabb, mint a férfiaké. A gyer-
meket vállaló nõk támogatása munkaerõ-piaci eszköz is: ennek hiányában sokkal
több 15–29 éves nõ kényszerülne munkanélküli ellátásra (10. térkép).

Munkanélküliség. A 15–29 éves korcsoportba tartozók mintegy 40%-át jelentik az ösz-
szes munkanélkülinek. A munkanélküliek aránya és az életkor között szoros (negatív)
kapcsolat áll fenn: a 15–19 éves korcsoport munkanélküliségi rátája kiugróan magas,
és a 20–24 év közöttieké is meghaladja az átlagot. 
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• A fiatalok körében a munkaerõ-piaci státus és az iskolai végzettség között az átla-
gosnál is szorosabb és közvetlenebb kapcsolat áll fenn. Elhelyezkedési esélyeik nemcsak
a szakmai gyakorlat hiánya miatt rosszak. Különösen rossz helyzetben vannak azok,
akik középfokú végzettséggel (szakképzettséggel) nem rendelkeznek, s így legfeljebb se-
gédmunka elvégzésére lennének alkalmasak. Ilyen munkaerõbõl azonban túlkínálat
van. (A fiatal munkanélküliek 36%-a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik.) 

• A 15–24 év közöttiek munkanélkülisége gyakran a nem megfelelõ végzettségbõl
(képzettségbõl) következik, hiszen a munkaerõpiac igénye az utóbbi években gyorsab-
ban változott, mint a szakképzés. Jelentõs számú munkanélküli fiatalt „termelt ki” a
szakmunkásképzés, amely nem követte a munkaerõ-piaci igényeket. A gimnáziumi
érettségivel rendelkezõ fiataloknak is vannak elhelyezkedési gondjaik, de ez rendsze-
rint átmeneti, és aztán megoldódik a felsõfokú tanulmányokkal. 

• A fõiskolát, egyetemet végzetteken belül a fiatal munkanélküliek száma nem je-
lentõs, de a jövõben egyre több olyan fiatal lép ki a felsõoktatásból, aki nem, vagy
csak átképzés után tud elhelyezkedni (10–11. térkép).

Területi különbségek. Súlyos gondot jelent a munkaerõpiac rendkívül nagy fokú, a koráb-
biakhoz képest növekvõ területi egyenlõtlensége. Az ifjúsági munkanélküliség tekinte-
tében a különbségek már a régiók szintjén is igen nagyok, s minél kisebb földrajzi egy-
ségeket vizsgálnánk, annál markánsabban jelentkezne a területi differenciálódás. Az
ország legrosszabb helyzetében lévõ északi, északkeleti megyéit ma több mint kétszer
akkora ifjúsági munkanélküliségi ráta jellemzi, mint a legelõnyösebb helyzetben lévõ
Budapestet, és a hozzá tartozó agglomerációt (7. táblázat; 15. térkép).

A munkaerõpiac egyenlõtlen fejlõdése összefügg a területi mobilitás alacsony szintjé-
vel, ami részben a lakáshelyzet megoldásának irreálisan magas terheibõl következik. A
magyarországi 25–29 éves népesség az Európai Közösségénél alacsonyabb foglalkozta-
tási aránya a magas ifjúsági munkanélküliséggel van összefüggésben. A 15 EK-ország
közül a 25–29 évesek foglalkoztatási arányát tekintve csak két országban – Olaszország-
ban és Spanyolországban – kedvezõtlenebb a helyzet (57, illetve 59%) a magyarországi-
nál (65%), további két országban – Finnországban és Görögországban (66%) – pedig a
mienkéhez hasonlóak az arányok. A többi 11 országban 74 és 80% között változik a
25–29 éves foglalkoztatottak aránya a korcsoport egészéhez viszonyítva. 

A fiatal munkanélküliek regionálisan egyenlõtlenül helyezkednek el az országban.
A munkanélküliség a monostruktúrás ipari körzetek (a „szocialista iparfejlesztés”), va-
lamint a külterjes nagyüzemi gazdálkodás területeit sújtja leginkább. E térségekben
az oktatás és átképzés variációjának megteremtésére van szükség. Ez a fölismerés
azonban – részben a különbözõ finanszírozás, részben az eltérõ ágazati irányítás, rész-
ben pedig az információk hiánya miatt – egyelõre késik. Közös (közép-) iskolák és
képzési központok fölállítása hatékonyan segíthet, ha a munkanélküliség strukturális
jellegû (5. táblázat).

Vállalkozók. A fiatal alkalmazottak közül legmagasabb a magánvállalkozóknál dolgo-
zók aránya. Kisvállalkozóként a középgenerációhoz képest kevésbé tudnak munkahe-
lyet teremteni önmaguknak, azonban alkalmazottként a magánszférát erõsítik. 

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON98



A fiatalok beáramlása a vállalkozói pályára jól körülírható tevékenységi területekre
korlátozódik. Ezek a legkevésbé tõkeigényes, legkisebb szakmai tudást igénylõ tevé-
kenységek. A fiatalok több mint fele kereskedik (53%); minden negyedik a szakmai
hozzáértést alig kívánó ügynöki, piaci árus tevékenységet választotta. A harminc éven
aluliak vállalkozásai jóval hamarabb szûnnek meg, mint az idõsebbeké. 

A falusi vállalkozók fiatalabbak, mint a városiak. A fiatal vállalkozók csaknem ki-
lenctizede egyéni vállalkozó, és alig több mint egytizede tagja betéti társaságoknak,
kft.-knek és egyéb társas vállalkozásoknak. A fiatal vállalkozók alacsonyabban isko-
lázottak (45%-uk érettségizett), mint az idõsebbek (az idõsebbek között gyakrabban
találkozhatunk diplomásokkal).

Mobilitás. A hatvanas és hetvenes években a fiatal férfiak számára a szakmunkássá vá-
lás tipikus karriermintát jelentett. Az elmúlt évtized közepétõl ez a tendencia meg-
fordult, és ma már több mint 10%-kal alacsonyabb a férfiak között a szakmunkások
aránya, mint volt tíz évvel korábban. A hetvenes és nyolcvanas évek fordulóján mind
a férfiaknál, mind a nõknél növekedett a szellemi foglalkozásúak hányada. Az elmúlt
évtizedben pedig a 25–29 éves korú érettségizett férfiaknál 26%-ról 33%-ra emelke-
dett a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk aránya. 

Az elmúlt évek egyik legjelentõsebb társadalmi fejleménye a magánszektor kiterje-
dése, ez alapvetõen a fiatalabb generációk számára biztosít nagyobb lehetõségeket (a
fiatalok egy része számára a munkanélküliség közepette nincs is más út). A legfiata-
labb korosztályokban elindult egy differenciálódási folyamat. 

A kilencvenes évek közepén a fiatalok egy hányadának több lehetõsége van elõnyös
társadalmi státus elérésére – ugyanakkor nõ azoknak a száma, akik eleve peremhely-
zetbõl indulnak, s akiknek így szinte lehetetlen a társadalmi felemelkedés.

Átrétegzõdés. Túl az elhelyezkedés egyre nyilvánvalóbb nehézségein, jelentõs változás a
fiúk és a lányok foglalkoztatásának egyenlõtlensége (a fiúknál nagyobb eséllyel lesz va-
laki diplomás vagy a munkáselit tagja; a lányok nagyobb eséllyel kerülnek szellemi
dolgozói vagy maradnak segédmunkási kategóriában). Miközben kirajzolódik egy új
ún. középréteg, amelyet az emelkedõ szintû iskolázás is befolyásol, a társadalmi mo-
bilitás egykor megszokott útjai lezárulni látszanak, és a fiatalok között a cirkuláris
mobilitással ábrázolt társadalmi rétegszerkezet öröklõdni látszik. A csökkenõ létszá-
mú fiatalság egyre inkább bezárkózik öröklött társadalmi csoportjaiba. 

A fiatalok társadalmi csoportjában erõteljesen kezd egy új középréteg kirajzolódni.
E középréteget szakmunkások és szellemi dolgozók együttesen alkotják. Errõl az új
rétegrõl a nemzetközi szakirodalomban – nemegyszer politikai fölhanggal (új osztály)
– két évtizede sok szó esik. Ez a középréteg – épp a már fölvázolt iskolázottsági ten-
denciák következtében – nálunk is mindinkább kirajzolható. A harminc év alatti fia-
talok csaknem 40%-a szakmunkás (ami megfelel a már említett iskolázási arányok-
nak). De fölfedezhetjük a nemek közti növekvõ különbségeket is. A harminc év alat-
ti keresõ nõk csaknem fele (47%) szellemi dolgozó. 

Megindult egy új munkáselit kialakulása. Az új munkáselitnek a következõ jellem-
zõ vonásai vannak. 
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• Több generáció óta szakmunkás családból származik, és maga is szakmunkássá válik. 
• Ugyanakkor megszerzi a legmagasabb középfokú végzettséget is: ennek az elit-

nek a tagjai már érettségizettek, magasabb presztízsû szakmák felé törekszenek; s így
õk válnak a technikai haladás, a nálunk csúcstechnológiának számító termelési eljá-
rások elterjesztõivé, illetve közvetlen befogadóivá. 

• Ennek megfelelõen a fiatalok körében radikálisan csökken a szakképzetlenek aránya 
• A szellemi dolgozó réteg elnõiesedik. 
• Ennek különbözõ összetevõit szokás hangsúlyozni. Beszélnünk kell a tanulás és tovább-

tanulás presztízsének megingásáról (már ami a szellemi foglalkozásokat illeti), a rendkívül
alacsony kezdõ fizetésekrõl is (a fiatal szellemi dolgozók mintegy fele fizetést kapnak ahhoz
képest, hogy a fizikai dolgozó társaik mennyit tudnak keresni), s hogy a szellemi dolgozó
fiatalok mintegy másfél évtized alatt jutnak el fizetésben a saját foglalkozásuk átlagára. 

• Megváltoztak a fiatalok jellegzetes mobilitási útjai. Régebben a mezõgazdasági se-
gédmunkásból indultak ki és ipari segédmunkássá váltak a jellegzetesen mobil csalá-
dok gyermekei. Újabban szakképzetlen fizikai dolgozók gyermekei válnak szakkép-
zett munkásokká (bármely ágazatban); és ezzel együtt jellemzõ az, hogy a fizikai dol-
gozó szülõknek szellemi dolgozó gyerekei lesznek (fõként a lányok). 

• A fiúk számára mind gyakrabban átmeneti állapotot jelent a segédmunkásság,
ahová szellemi dolgozók gyerekei is bekerülnek, de csak idõlegesen, útban a felsõfokú
továbbtanulás vagy a kedvezõbb elhelyezkedés felé. 

3.2. Iskolarendszerû szakképzés

Változások. A kilencvenes évek elejétõl kezdett rohamos gyorsasággal fejlõdni a külön-
bözõ elõképzettségre épülõ és különbözõ szintû képesítéseket adó szakképzési szek-
tor. A szakképzés funkciója és az oktatási rendszerben elfoglalt helye megváltozott, a
törvényi szabályozás valójában csak követi azokat a folyamatokat, amelyeket a meg-
változott munkaerõ-piaci kereslet indukált a rendszerben. 

A szakképzésen belüli szerkezeti változások részét képezik a szerkezeti átalakulások
egészének, ezek egyben befolyásolják a horizontális és a vertikális változásokat, valamint
a középfokon kialakuló kínálatot és a bejutási lehetõségeket. Magyarországon jelenleg a
kötött iskolázási pályák feloldása, az általános középfokú oktatás jelentõs arányú kiszé-
lesítése és a szakmai képzés középfokra, illetve középfok utánra illesztése folyik. E folya-
mat része egyrészt a hagyományos három éves szakmunkásképzés megszûnése, aminek
a helyét a négyéves szakiskola vette át. Másrészt ezt a tendenciát erõsíti a szakközépis-
kola régóta tartó térnyerése, az ún. világbanki szakképzési modell szerinti képzés álta-
lánossá válása és a 16 éves kor elõtti gyakorlati képzés visszaszorítása.

Tanmûhelyek, képzési helyek. A szakközépiskolákban a tanulólétszámmal arányosan
emelkedett a gyakorlati munkahelyek száma (1994-ben 38 ezer, 1995-ben 40 ezer
2003-ban 46 ezer). A szakiskolák gyakorlati oktatására 37 ezer iskolai és 29 ezer is-
kolán kívüli képzési hely állt rendelkezésre (1995/96), míg 2003-ban az iskolai 27
ezerre, az iskolán kívüli 26 ezerre csökkent. 
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Az iskolai képzési helyek száma az 1990. évinek fele. Az iskolai képzési helyek szá-
mának csökkenését az iskolán kívüli képzési helyek fontossága és a két képzési hely
megfelelõ arányának igénye tette szükségessé. A tendencia a kilencvenes évek máso-
dik felében felgyorsult: 1990-ben 52 ezer képzési hely állt szemben a 17 ezer iskolai-
val. 2003-ra ez az arány nagyjából 50–50%-ra tehetõ.

A gazdasági ágazatok között – a szolgáltatás kivételével – erõsödött az iskolai kép-
zésben való részvételi arány. 2004/05. tanévben az építõipari szakmákban tanulók
30%-a, az ipari és szállítási szakmákban tanulók 15%-a, a mezõgazdasági, élelmiszer-
ipari szakmákban tanulók 23%-a iskolai tanmûhelyben vett részt a gyakorlati képzés-
ben, a szolgáltatási szakmákat tanulóknál ez az arány 32%. 

1990-ben az összes szakiskolás tanuló 40%-a üzemi tanmûhelyben, 20%-a üzemi
munkahelyen vett részt a gyakorlati képzésben, 2005-re ez az arány az üzemi munka-
helyek esetében 10% alá esett vissza. A szakiskolák erõfeszítéseit segítette a vállalkozói
szféra: 30% körüli a kisvállalkozások, illetve a magánszféra részvétele a gyakorlati kép-
zésben. Az iskolán kívüli gyakorlati képzés keretében ezeken a helyszíneken részesült a
legtöbb szakiskolás tanuló gyakorlati képzésben (az 2004/05. tanévben 45 ezer fõ). 

Intézménytípusok. Az iskolarendszerû szakképzés az ország különbözõ területein elté-
rõen alakult. Valamennyi megyében több mint 12%-kal emelkedett a szakközépisko-
lai létszám 1990-hez képest. Ugyanakkor a szakiskolák visszaesése mindenhol szem-
betûnõ (1990-hez képest 20%-os a csökkenés). A legnagyobb létszámcsökkenés a fõ-
városban következett be, ahol közel 40%-kal, 15 ezer fõvel kevesebb szakiskolás tanu-
ló tanult 2005-ben, mint 1990-ben. 

A ‘90-es évek elején kialakult válság miatt a rendszer minden szintjén egyfajta „vál-
ságmenedzselés” folyt. Az iskolák vezetése, az önkormányzatok és a gazdasági szerve-
zetek együttmûködésének eredményeként az évtized közepére stabilizálódott a hely-
zet, s megkezdõdött a szakképzés alapszerkezetének átalakítása. 

Emelkedett az érettségit adó intézmények aránya a szakmunkásképzõk rovására; az
érettségit adó intézmények elsõ két évfolyama pedig (a 8. évfolyam után következõ
9–10. év) fokozatosan egységesülõ általános ismereteket nyújt. A szakképzés zöme a
középiskolákban föltolódik a 11–12. évfolyamra (ezzel egy idõben a nem szakképzõ kö-
zépiskolákban ezekben az évfolyamokban egyetemi-fõiskolai felkészítés folyik). Egy
esetleges 13. évfolyamon technikus vizsgára készítik föl a tanulókat. A szakképzés szer-
kezeti átalakítása mellett megkezdõdött a szakmarendszer átfogó megújítása az orszá-
gos képzési jegyzék (OKJ) segítségével (2. ábra).

3.3. Továbbtanulási igények 

Továbbtanulás. A továbbtanulási igény a ‘90-es években vált intenzívebbé, de elsõsor-
ban az érettségit adó intézményekben, míg jelentõsen visszaesett a szakiskolák kere-
settsége. (A 2004/05. tanév végén az általános iskola 8. osztályát 120 ezer fõ végezte
el, közülük 99% tanult tovább. 38% szakközépiskolában, 24% szakiskolában.) A
szakképzés hatékonyságának megítélésében fontos mutató a lemorzsolódás, illetve az
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évismétlés. Legnagyobb lemorzsolódási arányok a szakiskolákra, legalacsonyabbak a
szakközépiskolákra jellemzõk. 

2005-ben a szakközépiskolákban közel 38 ezren érettségiztek. Közülük 18%-ot vet-
tek fel felsõoktatásba, a szakközépiskolák 5. évfolyamán 34 ezren, érettségi utáni
szakiskolás képzésben ötezren tanult tovább. A végzõk mintegy 30%-a (kb. 21–22
ezer fiatal) nem tanul tovább az iskolarendszerben (nappali tagozaton), illetve nem a
végzés évében folytatja tanulmányait.

Szakközépiskolai továbbtanulás. Közép- és nagyvárosokban az érettségit adó szakközépis-
kolák a népszerûbbek. Ezekben az intézményekben gimnáziumi képzés mellett a szak-
képzésben való részvételre is lehetõség nyílik. A szakközépiskolai technikusképzést
nyújtó intézmények száma 1990–2005 között 180-ról 338-ra emelkedett, ebbõl a fõvá-
rosban több mint kétszeresére (20-ról 50-re). A többi szakközépiskolai szak közül a köz-
gazdasági, a kereskedelmi és az egészségügyi szakok indítása iránt nyilvánult meg a leg-
nagyobb igény. (Az 1990. évi 84 képzési hellyel szemben 2005-ben több mint 100 szak-
középiskolában folyt közgazdasági képzés.) Ebben az idõszakban indult, illetve vált nép-
szerûvé a humán szolgáltatási vagy a közmûvelõdési szak. (Ez utóbbi szakon négy évvel
ezelõtt még csupán két megyében volt képzés, 2005-ben pedig négy megye kivételével
már valamennyi megyében, esetenként megyén belül több képzési helyen is.) 

A szakközépiskolai szakirányok közül a legnagyobb létszámokat a technikusképzés-
ben, illetve a közigazgatási és kereskedelmi-vendéglátóipari szakokon találjuk. Emel-
lett pl. Vas és Zala megyében négy-ötszörösére emelkedett a külkereskedelmi ügyin-
tézõi szakon tanulók száma. A ‘90-es évek elejéhez képest több megye új szakközép-
iskolai szakirányokon is indított képzést, s ez esetenként 100–300 fõ közötti létszám-
ok beiskolázását, illetve oktatását is jelentette. 

Az elmúlt másfél évtizedben a szakközépiskolai tanulólétszám csaknem a duplájá-
ra emelkedett (114 ezerrõl 239 ezer fõre). A szakközépiskolai létszámarányok a szak-
munkásképzõk visszaesése következtében nõttek meg. A 239 ezres létszámból 90 ez-
ren ipari-mûszaki szakokon, 69 ezren a szolgáltatásba tartozó szakokon, 25 ezren pe-
dig a kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakokon tanulnak (2004/2005). 1995-ben 32 ez-
ren szakmunkásképzést folytató szakközépiskolai szakokon tanultak, középfokú
szakmai képzést folytató szakközépiskolai szakokon pedig 116 ezren tanulnak, legtöb-
ben (38 ezren) közgazdasági szakon. 

Szakiskolai képzés. A szakiskolai tanulók számának, illetve ezzel összefüggésben a végzett
szakmunkások számának csökkenése többé-kevésbé a gazdaság minden szakterületén
érezteti hatását. A teljes munkaerõ-piaci szükséglet szempontjából ma már feszültség van
a szakmunkások iránti munkaerõigény (kb. 55%) és a szakiskolai tanulólétszám-alakulás
között, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, a jelenlegi tendenciák alapján a szakisko-
lákban tovább tanulók száma továbbra is csökkenni fog. (A szakiskolai tanulók aránya a
2004/2005-ös tanévi adatok szerint már csak 26,8%.) A szakmunkások iránti növekvõ ke-
reslet jelzi, hogy a gazdaság szereplõi egyre inkább kezdik újra megbecsülni a szakmáju-
kat magas szinten mûvelõ, önállóan dolgozni képes, megbízható szakmunkásokat. A je-
lentkezõ hiányt nem pótolja az átképzés keretében szakképesítést szerzettek száma sem.
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Az érettségit is adó középiskolákban tovább tanuló fiatalok létszámának növekedé-
se azt eredményezte, hogy a szakiskolákba a leggyengébb tanulási képességekkel ren-
delkezõ tanulók jelentkeznek. A két éves idõtartamra meghosszabbított, ugyanakkor
felemelt szintû közismereti képzés követelményeit a szakiskolai tanulók meghatározó
hányada – fele, harmada – nem tudja teljesíteni, amely nagy arányú bukást és lemor-
zsolódást, de mindenképpen alacsony szintû elméleti tudást eredményez a 9. és a 10.
évfolyamokon. Kimondható, hogy a 16. életévig tartó tankötelezettség teljesítését a
szakiskolák sokszor nem tudják biztosítani: a lemorzsolódás aránya – a csökkenés el-
lenére – még mindig ebben az intézménytípusban a legnagyobb. Amennyiben nem
fog nõni a képzés hatékonysága, akkor a lemorzsolódás ismét nõhet a tankötelezett-
ség 18 évre történt törvényi kiterjesztése miatt.

Alapvetõ gond a szakiskolai pedagógusok átlagosnál nagyobb fluktuációja, amely a pi-
acgazdaság elszívó hatásából, általában a tantervi elõírások nehéz teljesíthetõségébõl, a
nem megfelelõ tárgyi feltételekbõl, a feladatokhoz képest nem megfelelõ anyagi elismerés-
bõl, a napi munka során elszenvedett stresszhelyzetekbõl, a munka sikertelenségébõl is fa-
kad. Az eredménytelenséget tovább rontja – ezt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
2002 szeptemberében készült elemzése is alátámasztja – különösen a gyakorlati oktatást
végzõk szakmai, pedagógiai és módszertani területen tapasztalt alulképzettsége.

Felsõfokú szakképzés. Az 1998 szeptemberétõl beindult „akkreditált felsõfokú iskolai
rendszerû szakképzés” új lehetõségeket nyitott a szakképzésben és a felsõoktatásban.
Célja a munkaerõ-piaci esélyek növelése mellett a szakirányú felsõfokú tanulásnál is
elismerhetõ kreditek megszerzésének biztosítása a késõbbiekben a felsõoktatási szfé-
rában tovább tanulni igyekvõ fiatalok számára. A felsõoktatási törvény 1996. évi mó-
dosítása és a 45/1997. (III. 12.) sz. kormányrendelet teremtette meg a képzés jogi ke-
reteit, és élve a lehetõséggel, 1998 szeptemberében be is indultak az elsõ évfolyamok.
Az akkreditált felsõfokú iskolai rendszerû szakképzés – amelyet 2002-tõl felsõfokú
szakképzésnek hívnak – létrehozásának elsõsorban oktatáspolitikai okai voltak: a fel-
sõfokú oktatás kiszélesítése. Ugyanakkor ez a képzés a szakképzési rendszer szerves ré-
sze is, ezért vonatkoznak rá a szakképzési törvény elõírásai.

Felsõfokú akkreditált szakképzést az oktatási rendszer két intézménytípusában lehet
szervezni: a felsõoktatási intézményekben és a szakközépiskolákban. Jelenleg 22 felsõ-
oktatási intézmény és 74 szakközépiskola akkreditáltatta felsõfokú szakképzési prog-
ramjait. A képzés köztes jellegébõl adódóan a tanulói státus is kétféle: ha valaki azt fel-
sõoktatási intézményben végzi, hallgatói státust kap, és vonatkoznak rá a felsõoktatás
összes elõírásai (normatív támogatás, hallgatói juttatások stb.). Ha viszont szakközép-
iskolában, akkor tanulói státust kap, és a képzésre a közoktatás, illetve a szakoktatás
elõírásai vonatkoznak. Bármelyik rendszerben tanul is valaki, a tananyag és a kimene-
ti követelmények ugyanazok. A képzésben részt vevõk OKJ-képesítést kapnak. A vég-
zettség egyrészt lehetõséget ad arra, hogy felsõfokú szakképesítéssel el lehessen helyez-
kedni a munkaerõpiacon, másrészt a korábbi tanulmányoknak egy meghatározott ré-
sze, megfelelõ kreditértékekkel, beszámítható a további felsõfokú tanulmányokba.
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3.4. Elhelyezkedés

Iskolarendszerû felnõttoktatás. Az iskolarendszerû oktatásban részt vevõ gyermekek, ta-
nulók, hallgatók kormegoszlása szerint a 16 év felettiek egyre késõbb lépnek ki az ok-
tatási rendszerbõl. A 2004/2005. tanévhez hasonlítva a 1997/1998. tanévi adatokat, a
16 évesek részvételi aránya változatlanul 95%, a 18 éveseké 62%-ról 76%-ra, a 20 éves
korosztályé 38%-ról közel 57%-ra emelkedett. A rugalmas iskolakezdés, az átjárha-
tóbb közép- és felsõfokú rendszer a képzési idõ kitolódásával jár együtt, és a növekvõ
részvételi arányok mellett ez is hozzájárul ahhoz, hogy a tanköteles koron túli korosz-
tály folyamatosan növekvõ arányban található az oktatási rendszerben.

A felnõttoktatási tanterv szerint oktatott tanulók száma az alapfokú oktatásban 2,8 ezer
fõ. 69%-uk 7–8. évfolyamos és a tanulók 57%-a 22 éves vagy fiatalabb. A középfokú fel-
nõttoktatásban 1990 óta tartó növekedés 2001-re megállt. A 2004/2005-ös tanévben a ta-
nulók 14,1%-a folytatta tanulmányait felnõttképzési tantervek szerint. A szakmai vizsgá-
zók száma a vártnál kissé alacsonyabb, valószínûsíthetõen a tanulók közül többen az érett-
ségi után felsõfokú intézményben folytatják tanulmányaikat és nem szereznek szakmai
végzettséget a szakközépiskolákban. Növekszik viszont a nem elsõ szakképzettséget szer-
zõk aránya, jelenleg 21%. Felsõfokú szakképzésben a szakközépiskolákban, nappali és fel-
nõttoktatásban 1999/2000-ben 1369 fõ, 2004/2005-ben 14 347 fõ tanult (3. táblázat).

Munkavállalási igények. Az elhelyezkedési és munkavállalási igények mennyiségileg nem
jelentkeznek egyidejûleg. Ennek az az oka, hogy a fiatalok nem egyszerre lépnek ki az
iskolarendszerbõl. Többségük ugyan részesül középfokú oktatásban, de nem azonos tí-
pusúban. Egy részük nem jut el az általános iskola befejezéséig sem (az általános iskolá-
ba járók 7–9%-a, és a gyógypedagógiai intézmények tanulóinak többsége, 4–5%). 

A középfokú nappali rendszerû oktatásban részt vevõk száma és aránya tovább nö-
vekedett. A szakiskolák tanulólétszáma stagnál. A gimnáziumi létszám folyamatos
emelkedése még tart, a szakközépiskolai 1999/2000 óta tartó lassú csökkenése
2002/2003-ben megfordult, majd 2004/2005-ben ismét csökkenni kezdett. Míg
1990/91-ben a középfokú oktatásban részt vevõ tanulók 44%-a szakiskolában (szak-
munkásképzõben) tanult, 2004/2005-ben arányuk 23%. Az általános képzést nyújtó
és a felsõfokú tanulmányokra eredményesebben felkészítõ gimnáziumok részaránya
24%-ról 34%-ra emelkedett. A legnépszerûbb intézménytípusba, a szakközépiskolá-
ba járó tanulók aránya 33%-ról 43%-ra ugrott.

Az iskolázottság emelkedése. A fiatal korosztályok iskolázottsága magasabb a népesség
átlagánál, és a folyamat tovább tart: az újabb korosztályok iskolázottsági szintje ma-
gasabb lesz az elõttük járókénál. Ez az iskolázottsági színvonal azonban jelentõsen
alatta marad annak, amit az általános iskolát végzõ, illetve a középiskolát kezdõ fia-
talok szándékai, tervei alapján várni lehetne. 

A segédmunkára „képzett” fiatalok a termelõhelyektõl távol esõ, rossz közlekedési
helyzetû településeken koncentrálódnak. Piacérzékeny gazdasági körülmények köze-
pette még a korábbinál is kevésbé lehet számítani arra, hogy ilyen térségekben új mun-
kalehetõségek telepednek meg. Továbbá – amint elõre látható volt – a városi termelõ
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szervezetek elõször a költségigényes munkaerõrõl mondanak le: szinte egyik napról a
másikra álltak le a munkásszállító buszok, zártak be a városi munkásszállások. 

Területi feszültségek. A területi feszültségek a fiatalok lakóhelyének, adott képzési he-
lyének és lehetséges munkába állási helyének földrajzi különbözõségébõl erednek. 

Az elhelyezkedési lehetõségek területi megoszlása korántsem illeszkedik a fiatal népes-
ség területi különbségeihez. A nyolcvanas évek közepéig egyértelmû volt, hogy mindenek-
elõtt a nehéziparral rendelkezõ térségek igényelnek egyre több munkaerõt (Nógrád pél-
dául 6, Veszprém pedig egyenesen 14 százalékos munkaerõhiányt jelzett, Budapest után a
második legnagyobb volumenû beruházást tervezett). Éppen azok a térségek, amelyekben
elõször jelentkeztek drámai módon az elhibázott iparfejlesztés következményei (8. térkép).

A lakóhely, az iskolai székhely és a munkahely közötti nagy földrajzi és/vagy közle-
kedési távolság azért problematikusabb nálunk, mint sok fejlett országban, mert a
költözködést a lakáshiány nehezíti vagy éppen lehetetlenné teszi. A fiatalok, a fiatal
munkaerõ képzettségének magasabb szintje és az életmód javításának csekély lehetõ-
ségei között növekedik a feszültség. A feszültség feloldása egyénileg csak nagy áldo-
zatok árán lehetséges: vállalva a lakóhelyen a képzettség szintjének, irányának nem
megfelelõ foglalkozási lehetõséget, vállalva (amíg és ahol lehet) a napi, heti, havi in-
gázást család és munkahely között, vagy vállalva a munkanélküliséget. 

Mind a mai napig nem készült átfogó cselekvési terv, amely alapján hatékony vála-
szokat adhatott volna a kormányzat a rendszerváltozás során bekövetkezõ gazdasági-
társadalmi mozgások okozta kihívásokra. Nem történt meg továbbá az egyes terüle-
teken jelentkezõ problémák (oktatás, munkavállalás, családpolitika stb.) kezelésének
összehangolása. A választási ciklusonként egymást követõ politikai pártok eltérõ
megközelítésmódjai és programjai nem hatásosak a hosszabb és folyamatos beavatko-
zást, továbbá jelentõs befektetéseket igénylõ évtizedes folyamatok kezelésére. 

3.5 A szakképzési politika mozgástere

Három változás határolja be a szakképzési politika – mint szakmapolitika – mozgásterét. 
• A választás korévének a kitolódása: a megváltozott szakképzési rendszerben egyre

késõbb kerül a fiatal a szakmaválasztás (pályaválasztás) lehetõsége, illetve kényszere elé. 
• Az iskola és a képzési hely (munkahely) új viszonya: hogyan mûködik együtt –

vagy kerül szembe egymással – az általános képzés (a benne érdekelt csoportok), meg
a szakképzés (az abban érdekeltek). 

• Azoknak a konfliktusoknak a kiélezõdése, amelyek a szakképzési rendszerben rej-
lenek. Ezek a konfliktusok korlátozzák a szakképzési politika mozgásterét. 

Expanzió. Az expanzió (az oktatás tömeges látogatása, valamint az oktatási rendszerek
kiterjedése) elérte a szakképzést is. Ez alapvetõen korlátozza egy szakképzési politika
mozgásterét (már csak részben szakképzés, részben azonban közoktatássá válik). Mert: 
– Egyre idõsebb korban kerülnek a fiatalok a pályaválasztás elé. A szakirodalomban
ezt a „választás korévének” nevezik. 
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A szakképzésben való részvétel egyes esetekben a tankötelezettség után következik,
más esetekben viszont a tankötelezettségnek is része (mint pl. 1961–96 között Magyar-
országon, illetve az 1945 utáni oktatási reformok eredményeképpen Kelet-Európa más
országaiban is). Ez annak a függvénye, hogy milyen viszony alakul ki iskola és munka-
hely (képzési hely) között. Az ezredforduló után azonban egyre több oktatási rendszer-
ben a szakképzés a középfokú képzés után következik. Így alakultak ki mind több he-
lyen a harmadfokú, érettségi utáni, diplomát nem adó („félfelsõfokú”) képzések. 
– Az általános képzés egyre hosszabb ideig tart, minthogy a szakképzés mind késõbb kez-
dõdik. Ez azt jelenti, hogy a tantervek és tananyagok, amelyeket az azonos korú fiatalok
tanulnak egyik vagy másik intézménytípusban, egyre jobban hasonlítanak egymáshoz;
elõbb-utóbb egymás variációi lesznek. Az egymáshoz mind jobban közelítõ, általánossá vá-
ló tantervek középpontjába néhány nemzetközileg egységesülõ készség kerül. Ilyenek a
kommunikációs készség, vagy a számítógép használatának készsége (computer literacy). Eu-
rópában újabban szabványosított vizsgákat is tartanak, különösen az utóbbi tárgykörben. 

Az ún. „világbanki modell” (a magyarországi szakképzésben 1995-tõl ismert) a tan-
tervek olyan kísérleti átalakítását jelentette, hogy a szakközépiskolák 1–2. évfolyamán
– vagyis a 9–10. évfolyamon – elsõsorban általánosan képzõ, illetve „szakmai alapo-
zó” tárgyakat tanuljanak a fiatalok. A világbanki modell szerint a szakmai képzés
majd csak ez után, a szakközépiskolák 3–5. évfolyamán (11–13. évfolyam) következik. 

– Egyre újabb intézménytípusok alakulnak ki. Céljuk, hogy a fiatalok újabb cso-
portjait vonják be az intézményes oktatásba. 

Az 1980-as évektõl kezdve, ahogy a tankötelezettség fokozatosan a közoktatási
rendszer végéig tolódott ki (kb. a 19 éves korra), a szakmai képzés is késõbb kezdõ-
dik, és kikerül a közoktatási rendszerbõl. A felsõoktatás egyre növekvõ részben már
nem más, mint szakképzés. A szakképzés azonban piacosodik, vállalkozásokká válik,
integrálódik a felnõttoktatásba, illetve a szociális ellátásba. 

A leginkább ismert változat az amerikai „népi kollégiumok” vagy „közösségi fõisko-
lák” (community college). Európai változata regionális egyetemként (fõiskolaként) vált is-
mertté az 1990-es években, elsõsorban az Európai Unió peremvidékein vagy leszakadó
térségeiben. Elõképeik az ún. „közös (komprehenzív) fõiskolák” (Németország, Nagy-
Britannia, Svédország). A „szakfõiskolák” (Fachhochschule) német mintára terjedtek el, el-
sõsorban Közép-Európa országaiban. Az 1980–90-es években ott is megszervezték õket,
ahol azelõtt nem voltak (Ausztria, Finnország, Csehország). Magyarországon 1998 óta
szervezték meg az „akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzést” (AIFSZ, 2003-tól
egyszerûen felsõfokú szakképzés). Különösen azokban a kisvárosokban, kistérségi köz-
pontokban szerveztek ilyeneket, ahol a középfokú oktatás – demográfiai okokból – ta-
nulóhiánnyal küzd. Egyben a városi fejlõdés hajtóerõinek is szánják õket. 

– A szakképzés fokozatosan felnõttek képzésévé válik. A felnõttképzés elveszti ere-
deti fölvilágosító-fölszabadító jellegét, és azonossá válik a felnõttkori szakképzésekkel. 

A felnõttek általános képzése eredetileg arra hivatott, hogy a munka és a munkaadó
nyûgébõl a benne részt vevõket fölszabadítsa (népfõiskolák, tanulókörök, gazdatanfo-
lyamok, szakszervezeti iskolák stb.). A felnõttek szakképzésének ehelyett az a célja,
hogy a benne részt vevõket munkába állítsa. Ezt az ellentmondást jól érzékelték az
1960-as évek baloldali oktatáspolitikusai, akik megpróbálták a két törekvést ötvözni
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egymással. Így jöttek létre a szakképzések és általános képzések különbözõ kombiná-
ciói (rekurrens képzés, szendvics-képzés, alternáló képzés).

Iskola és munkahely konfliktusa. A szakképzési politika egyik konfliktusa az iskola és a
munkahely viszonyában rejlik. A konfliktus megjelenésének/megoldásának különféle
modelljei alakultak ki. A duális képzésben részt vevõk egyszerre járnak iskolába és vé-
geznek munkát. 

Jellegzetes formája a német nyelvû államokban alakult ki. A céheket a kamarák vál-
tották föl, a közoktatást pedig tankötelezettségi törvény szabályozta. A képzésbe be-
lépõ egyszerre lett inas a munkahelyen és tanuló az iskolában. A duális képzés egyfaj-
ta munkavállalói érdekvédelem. A kamarák (a korábbi céhek utódai) a saját szakma
továbbéltetésére törekedtek. Mind a szakmunkás, mind pedig a kamara abban volt ér-
dekelt, hogy a szakma szilárd maradjon. 

A munkahelyi képzés elválik az általános képzéstõl. Ez a következõkkel jár: 
• A képzésbe – a tömegesedés miatt – egyre inkább középfokon végzettek lépnek be. 
• Vállalati szakképzési rendszert csak nagy (nemzetközi) vállalatok képesek fönn-

tartani. Ez föltételezi, hogy az adott gazdaságot nagy, tõkeerõs vállalatok uralják.
• A vállalati szakképzésbe belépõktõl minél magasabb általános képzettséget igényel-

nek. (A „csapatszellem” rendszerint a vállalat iránti lojalitás kifejezése más szavakkal. A
„kommunikációs készség” pedig sokszor az együttmûködési szándékot takarja.) 

• A vállalati szakképzés a fejlett vállalatoknál a szakképzés teljes hierarchiáját kí-
nálja. A fiatal belép a vállalathoz, alulról kezdi, és följuthat a vállalat legmagasabb
szintjeire is. Ehhez azonban végig kell járnia a vállalati szakképzés lépcsõfokait.

A vállalati belsõ szakképzés – mint a korábbi (állami, közösségi, iskolarendszerû)
szakképzések alternatívája – jellegzetesen az Egyesült Államokban bontakozott ki
(többek közt az állami szakképzés hiánya miatt). 

• A vállalat szempontjából ez a képzés kedvezõ, bár drága. 
• A munkaerõt „rugalmassá” teszi, nem kötik kamarai (céhes jellegû) piac- és ver-

senykorlátozások. 
• A belépõ viszont jobban ki van szolgáltatva a munkaadójának, mint a korábbi

rendszerben, mert kevésbé védelmezi a vállalaton kívüli szakmai érdekvédelem. 
• A kis vállalatok azonban nem elég erõsek ahhoz, hogy önálló szakképzést folytat-

hassanak. Nekik az az érdekük, hogy a hagyományos szakképzési rendszer is fönnma-
radjon; csakhogy azt minél inkább õk maguk határozhassák meg.

Munkaadó és munkavállaló konfliktusa. A munkaadó és a munkavállaló érdekei részben
egybeesnek egymással, részben azonban ellentétesek. Ez az alapvetõ szembenállás le-
képezõdik a szakképzésben is. 
– Az egyik konfliktusforrás az, hogy hol legyen a képzés helye. Eszerint ugyanis a
szakképzés az egyik vagy a másik fél felügyelete alatt folyhat. 

Ennek a vitának egyik változata az, hogy ki fizeti, illetve ki osztja el a képzés költ-
ségeit (költségvetés vagy a gazdálkodó szféra). A szakképzés privatizálódása során er-
re egyértelmû válasz születik: fizesse az, akinek az érdekében történik. Ez vezet a kü-
lönbözõ hallgatói kölcsönökhöz (diákhitel), valamint a szakképzés piacosításához. 
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– A másik konfliktusforrás az, hogy kinek a fennhatósága alatt áll a fiatal, miköz-
ben a szakképzésben részt vesz. 

A kétfajta jogviszony (tanulói – munkavállalói) különbözõ szabadságokat jelent. E kü-
lönbségek következtében a fiatal érdekvédelme, személyes függõsége is eltérõen alakul.

Modellek. A fönti konfliktusokat eltérõ gazdaság- (társadalom-) irányítási rendszerben
eltérõen oldják meg. A szakképzési politika mozgásterét tehát a különbözõ gazdaság-
és társadalomirányítási rendszerek alapvetõen meghatározzák.

A gazdaság szereplõire való hivatkozás inkább leplezi, semmint megvilágítaná a va-
lós alá-fölérendeltségeket. Arra hivatott, hogy a konfliktusokban részt vevõ szereplõ-
ket személytelenné tegye, a szakképzés formálódását pedig egyfajta mechanizmus
eredményének tüntethesse föl. 
– A tervgazdaságban a szakképzési rendszer a gazdaság munkaerõ-szükségletének
biztosítására szolgáló egyik eszköz. A szakképzés a gazdaságot és a társadalmat a kö-
vetkezõkkel kapcsolja össze:

• A munkaerõt központilag tervezik és képezik. 
• A szakképzési rendszer ennek a képzésnek a letéteményese. 
• Az oktatástervezés lényegében a szakképzés tervezését jelenti. (A kevés munka-

erõ akadályozza a gazdaság mûködését; a fölösleges képzés viszont munkanélkülisé-
get eredményez.) 

• Ahhoz, hogy a szakképzési rendszer teljesítse funkcióját (a munkaerõ-szükséglet
utánpótlása), tervezni kell az egész oktatási rendszert. 

• Az oktatás tervezése továbbvezet a társadalmi tervezés irányába. (Ennek révén a
munkaerõ-tervezés – elméletileg legalábbis – elvezet egy totális tervezési rendszerhez.)
– A jóléti állam az oktatás egyenlõségteremtõ szerepét hangsúlyozta. Törekvése a teljes fog-
lalkoztatás volt. A szakképzési rendszer arra szolgált, hogy mindenkinek az elhelyezkedé-
sét lehetõvé tegyék oda, ahová kerülni kíván. Ez a szakképzési rendszer humanisztikus (tár-
sadalmi célú) átszervezésével járt együtt. Így alakult ki a jóléti állam jellegzetes intézmény-
típusa, a komprehenzív (közös) iskola. A komprehenzív iskolát az alábbiak jellemezték.

• Egy fedél alatt általánosan képzõ és szakképzõ programok. 
• Közös terek. 
• Iskolakombinátok. 
• Az iskola közösségszervezõ ereje. 
A komprehenzív oktatás jellegzetes példái az észak-európai országokban (pl. Nor-

végia) formálódtak ki. A komprehenzív iskolák tervezésére és telepítésére egész föld-
rajzi kutatási irány (oktatásföldrajz) szakosodott. A komprehenzív iskola, mint emlí-
tettük, a kelet-európai reformértelmiségre is nagy hatással volt. 
– A neoliberális szemlélet szerint a szakképzési rendszer sem finanszírozható tovább
az állami költségvetésbõl. A szakképzés költségeit a benne érdekelteknek kell viselni-
ük – elsõsorban a leendõ munkavállalóknak és/vagy a munkaadónak. 

Kelet-Európában az 1989/90-es fordulat után a szocialista rendszerben kialakított, ál-
lami vállalatokra és állami oktatásügyre alapozott szakképzési rendszerek összeomlottak.
Elsõsorban a szakképzésnek az a szegmense ment tönkre, amely az állami nagyvállalatok
(nehézipar, gépipar) számára képzett szakmunkásokat (szakmunkásképzõk, szakmun-
kástanuló-iskolák). A régióban megjelenõ nemzetközi nagyvállalatok a saját belsõ válla-
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lati szakképzési rendszerüket támogatták (elsõsorban az amerikai nagyvállalatok). A né-
met vállalatok a német szakképzési modellt hozták magukkal (duális szakképzés). Ahol
mindkét behatolás erõs volt, ott a szakképzés kettõssége alakult ki. Az 1990-es évek kö-
zepétõl az állami szakképzési rendszer is életre kelt, és új intézménytípust, a szakképzé-
si központokat alakította ki (amelyek egy-egy képzési hely köré szervezõdnek). 

Az így kibontakozó vegyes szakképzési rendszer irányításához új szakképzési politi-
kák alakultak ki. Például:

• A szakképzés irányításának tripartit rendszere.
• A szakképzés ellenõrzésének új rendszere (állami vagy kamarai stb. akkreditálások).
• Versengés új szakmák létesítésére (amelyeket aztán az államilag finanszírozott rend-

szerben tanítanának, de a végzetteket a munkaadók használhatják föl). 
• E versengések termékei a különbözõ szakmai jegyzékek (Magyarországon: orszá-

gos képzési jegyzék – tartalma folyamatosan változik a munkaadók, illetve a kor-
mányzat felülkerekedésével). 
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Lukács Péter

A FELSÕOKTATÁS RENDSZERE

Próbáljuk bármely elmélet alapján is meghatározni a „tudástársadalmat”, vagy az „infor-
mációs társadalmat”, a „poszt-posztindusztriális” társadalmat, az oktatásnak, és azon be-
lül különösen a felsõoktatásnak mindegyik ilyen elmélet döntõ fontosságot tulajdonít.
Ennek elsõsorban emlegetett okai közül az egyik nyilvánvaló az, hogy a legfejlettebb
technikai, tudományos tudás kialakításának, átadásának és az alkalmazására való felké-
szítésnek elsõdleges színtere mindenütt a felsõoktatás. Könnyû átlátni, hogy a gazdasá-
gi-társadalmi világversenyben elõnyösebb pozíciókra törõ országok ezért már pusztán
haszonelvû okok miatt is kulcskérdésnek tekintik felsõoktatásuk fejlesztését.

E tekintetben a szakirodalomban és a policy-analízisekben egyaránt széles körû az
egyetértés. Abban azonban, hogy ez hogyan történjen, milyen ütemben és milyen
irányban, milyen „modelleket” választva, milyen (és honnét elvont) erõforrásokkal,
már egyáltalában nincs összhang (nemcsak nálunk, de másutt sem) nemcsak a szak-
értõk és politikusok, de szakértõk és szakértõk között sem. Mi most mégis megpró-
bálunk legalább alternatívákat megjelölni. 

A tervgazdálkodás, társadalmi tervezés, távlati tervezés gondolatrendszereibõl tör-
tént kiábrándulás óta a hosszú távú társadalmi-gazdasági elképzelések felvázolásakor
ma már egyre kevésbé valamilyen felvázolt jövõképbõl szokás kiindulni. Az újabban
elterjedt beszédmód – a szcenáriókon túl – az ún. kihívások és az azokra adható le-
hetséges, illetve célszerû válaszok számbavétele. Ezt a módszert követjük mi is.

Nézzük hát, milyen „kihívásokkal” kell a következõ tíz éves idõszakban szembenéz-
nie hazai felsõoktatásunknak! Természetesen csak néhányat emelhetünk ki a legfon-
tosabbak közül, mint amilyenek: 
– a felsõoktatás expanziója („tömegesedése”),
– a felsõoktatási, tágabban pedig az „akadémiai kapitalizmus” térnyerése,
– a felsõoktatás nemzetköziesedése, ennek részeként az EU törekvései az „Európai fel-
sõoktatási térség” kialakítására, a tagországok felsõoktatásának harmonizálására,
közvetlenül a bolognai folyamatnak nevezett szerkezeti átalakításra,
– finanszírozási, és ezzel összefüggésben a „hozzáférési” problémák.

1. A felsõoktatás expanziója

A felsõoktatásról szóló közbeszéd leggyakoribb kifejezései most minden fejlett ország-
ban „a felsõoktatás tömegesedése”, illetve expanziója. Ezek voltak az utóbbi másfél év-
tizedben hazánkban is, de nagyon szûken értelmezve. Mintha ez a bizonyos tömegese-
dés alapvetõen két dolgot jelentett volna, jelentene politikusaink számára. Egyrészt va-
lami fenyegetõ romlást – ez közvetlenül összefügg a kifejezés negatív konnotációjával. A
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tömegesedés, még inkább az „eltömegesedés” minden szóösszetételben (tömegkultúra,
tömegszórakoztatás, tömegsport, tömegember stb.) az „elittel”, a minõségivel való
szembeállítást fejez ki, valami alantasra, valami korábban jó dolognak a romlására, a mi-
nõség hanyatlására utal a 20. század eleje óta (Le Bon, Ortega, Spengler, s azóta egyre
újabb követõik félelmére a tömegember uralmától, legtöbbjüknél pedig egyszerûen a
demokráciától). Másrészt pedig pusztán létszámnövekedésnek tekintik, annak, hogy
egyre többen, egyre hosszabb ideig tanulnak, tanuljanak a felsõoktatásban – hiszen ez a
fejlettebb, nyugati országokban is így van. Csak a legutóbbi években – akkor is inkább
külsõ, EU-s, pontosabban „bolognai hatásra” – kezdjük tudomásul venni, hogy valójá-
ban egyáltalában nem egyszerû létszámnövekedésrõl van szó. 

Ha most az értékeléstõl el is tekintünk, akkor is helyesebb inkább a felsõoktatás ex-
panziójáról beszélni, mintsem tömegesedésrõl – minõségi átalakulásáról, egy bonyolult
társadalmi folyamatról. Olyan folyamatról, melynek során a felsõoktatás nemcsak kiter-
jed, hanem megváltozik a társadalmi szerepe. Változnak a neki tulajdonított funkciók,
a vele szemben támasztott társadalmi elvárások, és ezzel párhuzamosan megváltoznak
a kapcsolatai más társadalmi alrendszerekkel (amelyek egyébként önmagukban is vál-
tozásokon mennek át). A már nem csak, sõt egyre kevésbé csak elitképzéssel foglalko-
zó felsõoktatás belsõ struktúrája, dolgozóinak belsõ szereprendszere is átalakul, mint
ahogyan klientúrája is megváltozik.

Mindezeket – ha ez nálunk talán a kelleténél lassabban is ment – könnyebb felis-
merni, mintsem az így jelentkezõ társadalmi problémákkal szembenézni és a megfe-
lelõ megoldásokat is megtalálni.

a) A létszámnövekedés: meddig tartson, meddig tarthat? 
(„Quo usque tandem…?”)

A Nyugaton a II. világháború után kezdõdött meg, a hatvanas évektõl pedig felgyor-
sult a felsõoktatásba járók számának ugrásszerû növekedése. Nálunk ez a folyamat
megkésve, csak a rendszerváltást követõen bontakozhatott ki. 1990-hez képest 2003-
ra az egyetemeinkre, fõiskoláinkra járó hallgatók száma több, mint háromszorosára
nõtt. Ezen belül a nappali tagozaton a növekedés mintegy két és félszeres, a levelezõ
tagozaton ennél jóval nagyobb. Az utóbbi másfél évtized rapid létszámnövekedése kö-
vetkeztében így ma nálunk a 18–23 éves korosztálynak már mintegy 17–18 százaléka
tanul a szorosan vett felsõoktatásban (OM éves jelentések adatai). Ez ugyan még min-
dig elmaradást jelez a legfejlettebb országokhoz képest, de nem lehet kétségünk afe-
lõl, hogy a felsõfokon tanulók aránya tovább nõ majd, és 2015-re 25–35 százalékra is
nõhet. Legalábbis, a nemzetközi statisztikák szerint, ha némely országokban idõnként
lassul is némileg a felsõfokra járók számának, vagy arányának növekedése, megállni
nem látszik. (Nálunk ráadásul az arányok a fõiskolás korú népesség létszámának
csökkenésével hamarosan „maguktól is” nõni fognak.) 

Ezt a növekedési folyamatot, amely, ismételjük, pontosan beleillik a nemzetközi, és
azon belül még az európai trendekbe is, szakértõi, politikusi, oktatói körökben is so-
kan helyeslik, fontosnak tartják, mások viszont ugyanezekbõl a körökbõl helytelení-
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tik. Utóbbiak szerint a létszámnövekedést korlátozni, vagy éppen megállítani kellene.
Õk elsõsorban azzal érvelnek, hogy a felsõoktatás megnövekedett, illetve tovább nö-
vekvõ kibocsátása nem felel meg a hazai munkaerõpiac általuk érzékelt, vagy prog-
nosztizált igényeinek. Túl sok a végzett diplomás, és ráadásul nem olyan szakmákra
képzik ki õket, amelyekre szükség lenne. 

Érveik elsõ hallásra meggyõzõnek látszanak, de a valóság egyelõre cáfolja azokat.
Munkanélküliség természetesen nálunk is van, de éppen a diplomások körében a leg-
alacsonyabb, a fiatal diplomások között pedig 1–2 százalékos, tehát szinte nem is
mérhetõ. S a diplomások, ha létszámuk egyre nõ is, még mindig jelentõsen magasabb
keresetûek, mint a középfokon végzettek (a középfokúnál alacsonyabb végzettségûe-
kével pedig nem is érdemes a kereseteiket összehasonlítani). Magyarországon tehát,
mint a legtöbb fejlett országban, nagyon is érdemes továbbtanulni.

Merre tart a világ, s merre mi? Eddig még nem cáfolt elemzések szerint az oktatá-
si rendszerek vertikális növekedésének (vagyis annak, hogy egyre többen, egyre to-
vább akarjanak tanulni) a fejlett országokban ma nem látszik valami elõre megjelöl-
hetõ korlátja. A növekedés ütemét lehet állami eszközökkel szabályozni. De megállí-
tani, tiltani társadalmi robbanás nélkül demokratikus országokban nem lehet. Egy-
részt a fejlett országok egyre több polgárának van elegendõ anyagi forrása ahhoz, hogy
gyermekeiknek felnõttkorukig ne kelljen dolgozniuk, ahhoz, hogy megadhassák szá-
mukra a legértékesebbnek vélt oktatást, és ami legalább olyan fontos, a diákéletforma
minden elõnyét is. Másrészt, és ez éppolyan fontos, a már munkába álltak is rendre
újra visszatérnek rövidebb-hosszabb idõre a felsõoktatásba, mert megtehetik, és mert
ez számukra munkaerõ-piaci értelemben is megtérül. 

Hogy ezt egyes országokban az állam mindinkább vonakodik finanszírozni, arra sok
példa van. De arra, hogy a folyamatot (az expanzió folyamatát) meg kívánná gátolni
valamely állam, arra nézve gyakorlatilag nincs példa. Ahol az állam nem akarja, vagy
nem tudja vállalni az expanzió finanszírozását, ott a magán-felsõoktatás növekszik
gyorsuló mértékben (lásd Japánt, vagy egyes távol-keleti, dél-amerikai, szovjet utód-
államokat, egyes európai volt szocialista országokat), vagy a tanulni vágyók egyszerû-
en külföldre mennek. Így hoz szép hasznot pl. hazánknak, hogy bizonyos szakokon,
elsõsorban az orvosin az Egyesült Királyság, vagy Németország is korlátozza az olcsó,
vagy ingyenes férõhelyek számát – diákjaik hozzánk jönnek, hogy a nálunk magasnak
tûnõ, de számukra viszonylag olcsó tandíjjal itt tanuljanak.

Az expanziót megállítani javaslók – arra az érvre, hogy az általuk emlegetett diplo-
más munkanélküliségnek nem sok jele van – azt válaszolják, hogy ennek az az oka,
hogy a diplomások kiszorítják munkahelyükrõl az alacsonyabb végzettségûeket, és
azokat taszítják munkanélküliségbe. A „túlképzés” tehát, ha így nem, akkor úgy, sze-
rintük mindenképpen fennáll – a felsõfokon végzettek olyan munkakörökbe kerül-
nek, ahol e magasabb képzettségükre, tudásukra valójában nincs szükség. Bár a sta-
tisztikai adatok és a szociológiai vizsgálatok nálunk ezt sem igazolják, ezen az állítá-
son mégis érdemes egy kicsit elgondolkozni. Hiszen, ha igaz, hogy a fejlett országok-
ban lényegében mindenütt a diplomások körében a legkisebb a munkanélküliség, és
diplomásból elvileg többet képeznek ki annál, mint amennyire szükség van a munka-
erõpiacon, akkor – végül is hová lesznek ezek a fiatalok?
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A nálunk fejlettebb országokban már évtizedek óta egyre növekvõ szakirodalma
van az úgynevezett kredencializmusnak. Ezt magyarra többnyire „papírkórságnak”,
„diplomakórságnak” szoktuk fordítani. A kifejezés éppen arra utal, hogy mára szám-
talan vizsgálat mutatta ki, hogy a nyugati országokban egyre magasabb szintû vég-
zettségeket, diplomákat, tudást igazoló papírokat szereznek egyre szélesebb tömegek,
miközben erre szûk értelemben vett munkatudományi, vagy közgazdasági szempont-
ból nem is lenne szükségük. Vagyis, egyre többen és egyre tovább tanulnak, holott
azután olyan munkakörben helyezkednek el, amelyben a megszerzett tudásukra – az
imént említett szûk szempontokból – nem is lenne szükség. Ami azt jelenti, hogy tu-
dományosan nem igazolható az a közhit, mely szerint az oktatás expanziójára a mun-
ka átalakuló világa (vagy fõleg az) teremt igényt. 

Az összefüggés, úgy látszik, éppen fordított. Nem (vagy nemcsak) azért tanulnak
egyre többen egyre többet, mert a munkájukhoz ez szükséges, hanem ellenkezõleg:
azért lehet egyre igényesebb, azért változhat meg sok munkakör, sokak munkája,
mert többet tanultak, magasabban képzettebbek, akik végzik. A középiskolai bizo-
nyítványt, fõiskolai diplomát szerezni kívánók természetesen versenyben állnak és
fognak is mindig állni a munkaerõpiacon másokkal. A jobb státusok és munkahelyek
megszerzésért versenyzõk egyebek mellett munkaerõ-piaci pozícióik javítása érdeké-
ben járnak iskolába, jelentkeznek továbbképzésekre stb. A munkaadók pedig, ha vá-
laszthatnak, többnyire a képzettebb jelentkezõt alkalmazzák. Ez azonban nem azt je-
lenti, hogy a megszerzett tudás kárba vész, hanem inkább azt, hogy a képzettebb
munkaerõ révén maguk a munkafolyamatok is átalakulnak, átalakulhatnak majd.

Nincs módunk arra, hogy itt most áttekintsük a kredencializmusnak mint társadal-
mi jelenségnek akárcsak legfontosabb részproblémáit. Csak arra utalhatunk, hogy az
ezzel kapcsolatos, a felsõoktatást érintõ vitákat egyszer már megvívták korábban is,
csak akkor éppen a középfokú oktatás expanziójával kapcsolatban. 

Ennek a kérdésnek a részletes vizsgálata messze vezetne, de most legfeljebb arra van
módunk, hogy jelezzük: maga ez a kérdés sem új. 

Az oktatásügy történetének elsõ olyan munkája, amely a világméretû összefüggé-
sekkel számolva közelített meg egy akkor kibontakozni látszó tanügyi problémát, a
középfokú oktatás robbanásszerû gyorsasággal megindult expanzióját, Ph. Coombs
Az oktatás világválsága címû könyve volt, amely 1968-ban jelent meg. A folyamatot
Coombs azért tekintette válságosnak, mert a korabeli elemzések szerint úgy látszott, 
– a középfokon világszerte továbbtanulni akaró tömegek szétfeszíthetik az iskolarend-
szerek adott kereteit és ez az oktatás minõségének gyors romlásához vezethet; 
– befogadásukhoz még a fejlettebb országok költségvetése sem tudja megteremteni a
pénzügyi fedezetet, de a kormányok az alulról jövõ nyomásnak mégsem képesek el-
lenállni; és, mert 
– a tanulni vágyók céljai egyáltalában nem igazodtak a munkaerõ-piaci realitásokhoz,
sem mennyiségi, sem minõségi tekintetben. 

Az akkori munkaerõ-prognózisok szerint ugyanis (Coombs egy sok országot érintõ
nemzetközi UNESCO-vizsgálat eredményeit általánosította) sem szükség, sem lehetõ-
ség nem volt a középfokon végzõk tömegeinek elhelyezkedésére, ezért a folyamat, a kö-
zépfok „eltömegesedése” a munkanélküliség radikális megnövekedésével fenyegetett. 
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Coombs könyvében – a legtöbb elemzõvel szemben – arra az álláspontra helyezkedett,
hogy a „tömegek nyomásának” ellenállni nagyobb veszélyt okozhat, mint engedni. Úgy
vélte, hogy a középfokú oktatás gyökeres átalakításával, új iskolatípusok kialakításával és
új pedagógiai módszerekkel, az új társadalmi összetételû diáksághoz való alkalmazkodás-
sal, a fejlesztési erõforrások megteremtésével, és a nemzetközi tapasztalatok hasznosítá-
sával a válság következményei erõsen csökkenthetõk lesznek. A munkaerõ-tervezõket, a
politikusokat azzal próbálta megnyugtatni, hogy a képzettebb tömegek nyomására át-
alakulhat az egyes országok szakmastruktúrája, az egyes foglalkozások tartalma, és így
van esély arra is, hogy a középfok expanziója nyomán nem a munkanélküliség fog óriá-
sira növekedni, hanem a társadalmak fognak gyorsabban fejlõdni.

Most már látjuk, neki lett igaza. Hogy most mit hoz majd a jövõ, azt természetesen még
nem tudhatjuk. De a felsõoktatás expanziója ma éppúgy megállíthatatlannak látszik,
mint ahogyan megállíthatatlan volt harmincegynéhány évvel ezelõtt a középfoké. Min-
denesetre, úgy tûnik, az oktatási rendszer és különösen a felsõoktatás a demokratikus or-
szágokban már jó ideje nemcsak, sõt nem is elsõsorban a gazdaság igényeihez, még kevés-
bé valamiféle munkaerõtervekhez, hanem elsõsorban a fogyasztói igényekhez igazodik. 

De, ha ez így van, és ha ugyanakkor tudjuk, hogy a (felsõfokú) tanulás társadalmi-
lag igencsak költséges dolog: hogyan viszonyuljon ehhez az állam? Lassítsa, vagy gyor-
sítsa az igények növekedését? Meddig szolgálja ki ezt, és mikor, hogyan lépjen közbe?
Kire hárítsa, vagy hogyan ossza meg a költségeket?

Józan ésszel nehéz azt mondani, hogy az állam bízza a növekedés egész mennyisé-
gi, és persze tartalmi problematikáját a piac láthatatlan kezére. De, ha nem ezt teszi:
mely célok érdekében és mikor avatkozzon be?

Nem vitás, hogy a felsõoktatás és a munkaerõpiac közötti, a tervgazdaságban téte-
lezett szoros, diktált kapcsolat ma már mint elképzelés sem tartható fenn. Annak
deklarálása azonban, hogy a két szféra közötti kapcsolatban egyre inkább a felsõok-
tatás válik a tartalmi meghatározóvá (vagyis, mind kevésbé tanítja azt, amit a gazda-
ság igényel, e helyett a gazdaság egyre inkább azt hasznosítja, amit a felsõoktatástól
kap) – megengedhetetlen túlzásnak látszik. Mindenesetre tény, hogy a két alrendszer
kapcsolata napjainkban minden korábbinál ellentmondásosabbnak tûnik.

Munkaerõ-prognózisok majd minden fejlett országban készülnek, de közzétételük
célja demokratikus rendszerekben csak a tájékoztatás, orientálás lehet. Ráadásul ezek-
bõl szinte mindig és mindenütt az derül ki, (mint nálunk is), hogy a munkanélküli-
ség a magasabban képzetteket kevésbé fenyegeti, mint az alacsonyabb képzettségûe-
ket – ezek tehát még inkább a továbbtanulásra ösztönöznek. Az állami költségvetés
szûkös teherbírása sem igazán meggyõzõ érv: ha az állam nem fedezi a felsõfokú ta-
nulmányokat, akkor az érdekeltek megveszik azt a piacon. (Nálunk máris a hallgatók
mintegy fele tanul tandíjjal.)

Javaslatunk a következõ. A hazai demográfiai adatok arra utalnak, hogy a következõ
10 évben évrõl évre kevesebb „hallgatókorú” fiatalunk lesz. Ha feltesszük is, hogy közü-
lük mind nagyobb arányban végeznek majd továbbtanulásra jogosító középiskolát, a fel-
sõoktatásba jelentkezõk száma akkor is inkább stagnálni, vagy csökkenni fog. Ugyanak-
kor – minden nemzetközi statisztika szerint – feltételezhetõ, hogy a felsõoktatás egyéb
klienseinek (munka mellett tanulók, továbbképzésre jelentkezõk, tanfolyami képzést
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igénylõk) aránya továbbra is növekszik. Az oktatásirányításnak erre a tartalmi váltásra
kell felkészülnie, s ezzel arra, hogy a felsõoktatás iránti igények nem fognak komolyan
csökkenni, inkább tovább növekedni. Megjegyzendõ, hogy már most is a hallgatóink na-
gyobbik fele vesz részt a munka melletti tanulási formákban, az esti, távoktatási, levele-
zõ képzésben, a nappalisok aránya évrõl évre csökken.

Az biztos, hogy értelmetlen, és lehetetlen is lenne állami eszközökkel gátat vetni a
továbbtanulási kedvnek – ráadásul a nemzetközi porondon velünk versenyzõ orszá-
gokban sem tervezik ezt sehol. Sõt, az EU-s, pl. a lisszaboni célkitûzések éppen ösz-
tönözni kívánják a továbbtanulást, az egész életen át tartó tanulást. Ezért nekünk ok-
tatáspolitikai és foglalkoztatáspolitikai eszközökkel kellene az igényeket csatornázni:
tájékoztatással, orientálással, a megfelelõ továbbtanulási csatornák (félfelsõfok, felsõ-
fokú szakképzés, rövidebb kurzusok stb.), illetve a megfelelõ szintek és szakok von-
zóbbá tételére, megfelelõ tandíj- és ösztönzési politika alkalmazására törekedve. Ezek
részleteire a következõkben még visszatérünk.

b) A felsõoktatás új funkciói és szemlélete

A fentiekben jelzett változások a felsõoktatás társadalmi szerepét gyökeresen átalakí-
tották és a jövõben még inkább átalakítják. A tömegessé váló felsõfok éppúgy át kell
hogy alakuljon, mint ahogyan a középfok átalakult, amikor általánossá kezdett válni.
A rendszertõl már nem azt várja el a társadalom, hogy a nemzet kisszámú irányító
elitjét képezze ki, ez ma már a sok közül csak az egyik feladata lehet. Ahhoz kell al-
kalmazkodnia, hogy egyszerre legyen elitképzõ és széles tömegeket is befogadó, egy-
szerre legyen képes tudósokat, jövendõ vezetõket, és a társadalmi élet egyre alacso-
nyabbnak tekintett státusaiba indulókat is felkészíteni. Alapozó funkciót kell ellátnia
a hallgatók egy része számára, és továbbképzõ-, illetve átképzõ funkciókat más diák-
csoportok számára. Természetesnek kell tekintenie, hogy egyre több „felnõttet” ké-
pez, és egyre több olyan kliense lesz, akik számára a felsõfokú tanulás csak részben
életre szóló befektetés, e helyett egyre növekvõ mértékben inkább fogyasztás. 

Ezekre a változtatási igényekre adott uniós szintû elsõ lépés a bolognai folyamatnak
nevezett szerkezeti átalakítás: a tapasztalatok szerint az angolszász típusú, többlép-
csõs képzésben könnyebben lehet kezelni ezeket az egymástól eltérõ igényeket. De ez
csak az elsõ lépés, amelyet követnie kell a továbbiaknak.

Azokban az országokban, amelyekben a felsõoktatási expanzió korábban megkezdõ-
dött, a felsõoktatás és a társadalom viszonyának változásaira az oktatáspolitikusok egye-
bek mellett e rendszerek differenciálásával, illetve diverzifikálásával válaszoltak. Az elõbbi
azt jelenti, hogy az egyetemek mellett általában megjelentek, ahol korábban is voltak, ott
pedig nagyobb hangsúlyt kaptak a fõiskolák. A korábbi elitképzõk, tudósképzõk mellett
a felsõ szakképzõ intézmények, illetve szervezeti egységek, szakok. Vagyis, a felsõoktatás
alkalmazkodott ahhoz, hogy a diákjainak egy kisebb részét ugyan továbbra is a leendõ elit-
be lépésre, más részüket viszont – és ez az újdonság – a társadalmi munkamegosztás ala-
csonyabb polcaira kell ezután egyaránt felsõfokon képeznie. A diverzifikálás fogalma pedig
arra utal, hogy a felsõoktatás nemcsak a nemzetgazdasági szakmastruktúra egyre újabb
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szintjeire és területeire, egyre újabb (korábban középfokú felkészültséget igénylõnek tar-
tott, vagy éppen újonnan született) szakmára kellett, hogy kiterjessze képzõ tevékenysé-
gét, de a korábbi elit- és tudósutánpótlás nevelése mellett újabb funkciókat is kezdett fel-
vállalni. Az egyre nagyobbra nõtt, egyre több szakembert foglalkoztató, egyre komplexebb
intézményekkel szemben elvárásként jelentkezett, hogy vegyenek részt új módon a tudás-
termelés világszerte átalakuló rendszerében, de e mellett a felsõoktatás vállaljon át terüle-
ti-regionális funkciókat is, vagyis szolgáltasson társadalmi környezetének. Képezze tovább
korábbi végzettjeit, indítson „félfelsõfokú” és tanfolyami szintû képzéseket, segítse a köz-
vetlen környezetének gazdasági-társadalmi fejlõdését célprojektekkel, a hátrányos helyze-
tûek, kisebbségek stb. problémáinak megoldásában is vegyen részt.

A felsõoktatás részleges szerepváltásának az intézményrendszerek struktúrájában és
belsõ szervezetében is meg kell hogy legyenek a következményei. Ahol sikerült, ott a nö-
vekedés és funkcióváltás, a „tömegesedés” elsõ éveinek turbulanciája után már viszony-
lag korán lépéseket tettek az intézmények és azok belsõ egységeinek új hierarchiába ren-
dezésére, a különbözõ feladatoknak megfelelõ differenciálására: az elitképzés, a kutatás és
az „alacsonyabb szintû” pályákra készülõk oktatásának elválasztására. Ennek technikái
ma már közismertek: a kutatóegyetemek megkülönböztetése az oktatóegyetemektõl, a
különféle szintû college-ok kialakítása, a tudósképzés és az elitképzés „feljebb csúszása”
a graduális, majd a posztgraduális szintre. Továbbá: a fõiskolai jellegû képzések, a félfel-
sõfokú, „tertiary” képzések életre hívása, a kutatásnak és oktatásnak minden oktató
munkájában való egységérõl való lemondás, a kutató- és az oktatórészlegek megkülön-
böztetésének fokozása, tehát az oktatói szerepek új módon differenciálása stb.

2. A „felsõoktatási kapitalizmus” térnyerése

A „felsõoktatási kapitalizmus” (academic capitalism, higher capitalism, knowledge
capitalism) gyors elõretörésérõl elõször a hatvanas évek Amerikájában kezdtek beszél-
ni, mára ez a részben eltérõ jellegû brit, s a nagyon más európai kontinentális felsõ-
oktatásban is egyre jobban érzékelhetõ. A fogalmat egy jelenségsor leírására használ-
ják, amelyet most nagyon leegyszerûsítve foglalunk össze.

Korábban is elõfordult, de a II. világháború alatt, majd azt követõen az USA egyete-
mei egyre növekvõ mennyiségû „külsõ” megbízáshoz jutottak állami, szövetségi források-
ból, majd azután magáncégektõl is projektformában. A hatvanas–hetvenes évektõl a kül-
sõ projektfinanszírozás (katonai, természettudományi, szociális, társadalom-átalakító fel-
adatokra való kormánymegbízások, nagy konszernek profitorientált mûszaki, technikai,
vagy éppen reklámhoz kapcsolódó megbízásai) kritikus méreteket öltött, és hozzájárult
a hagyományos egyetemi logika, ideológiák és struktúrák felbomlasztásához. Az addig
inkább csak oktató-kutató intézmények vállalkozási centrumokat, külsõ megbízásokat
keresõ kutatóintézeteket, multinacionális cégekkel közös vállalkozásokat alapítottak,
amelyekben már nem a tudományos igazságok elfogulatlan feltárása, vagy éppen a diá-
koknak a kutatásba való bevezetése inspirálta a vezetõ tudósokat vagy oktatókat, hanem
menedzserként léptek fel, beosztott munkatársaik pedig bérmunkásként. Ez a folyamat
a lényegében a középkor óta legalábbis elvileg változatlanul céhes jellegû egyetemek egyes
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részlegeit profitorientált üzemekké tette, mára pedig – a piacképes szakmákban (egyes
természettudományok, mûszaki, technikai, gazdasági stb. területek) – a legtöbb oktatás-
sal-kutatással foglalkozó „egyszerû” tanszék is tudósok helyett tudományos menedzserek
vezetése alá került. A jó egyetemi vezetõ az, aki a legnagyobb granteket és a legnagyobb
külsõ megbízásokat képes egységének megszerezni, és nem az, akinek tudományos eru-
dícióját pályatársai a legnagyobbra tartják. 

De persze nem csak a vezetõkrõl van szó. A vállalkozásképes tudományok legjobb
oktatói fokozatosan kivonulnak az oktatásból, és mind több idejüket szentelik a piacon
eladható kutatásnak. A kutatási témák közül mindenütt szignifikánsabban gyakrab-
ban kezdenek alapkutatás helyett alkalmazott kutatással foglalkozni. Még az állami tá-
mogatás intézményi belsõ költségvetési elosztásánál is, az értékesíthetõ témák kutatá-
sa növekvõ elõnyben részesül más témák (fõleg a társadalom- és humántudományi,
mûvészeti, pedagógiai stb. témák) rovására. A hallgatók közvetlen oktatására szánt
források rovására gyorsan nõ az alkalmazott kutatásokra, illetve a külsõ megrendelõk-
kel közös centrumokra szánt pénzeszközök aránya. Az intézmények irányító testülete-
iben gyorsan változnak a hatalmi súlypontok: e testületekben növekszik a gazdasági
élet képviselõinek aránya, s az adminisztratív-menedzseri személyzet súlya az oktató-
kutató munkát végzõkéhez képest. Miközben a kutatók és a kutatások is „kivonulnak”
az oktatással is foglalkozó tanszékekrõl, illetve áttevõdnek az intézetekbe, centrumok-
ba, vállalkozásokba, elõbb az undergraduate, majd a graduate hallgatók oktatását is
növekvõ arányban végzik óraadók és graduate vagy PhD-diákok. Az oktatómunkát
ennek megfelelõen futószalagszerûen végezhetõ, csereszabatos, taylorizált tevékeny-
ségként igyekeznek gazdaságilag hatékonyabbá tenni.

A „homo academicus”-ok egy részének menedzserré alakulása, s az egyetemek szer-
vezeti egységeinek belsõ differenciálódása kommercializált (megbízásokból élõ) és ha-
gyományos (oktató-, vagy oktató-kutató) egységekre, így az észak-amerikai felsõokta-
tásban (és lassabban, de jellemzõen Európában is) nem követte, hanem megelõzte a
neoliberális eszmerendszer elterjedését a felsõoktatások kormányzati irányításában. 

Ez utóbbi eszmerendszer mibenlétére itt most megint csak durva, szinte karikírozó le-
egyszerûsítéssel utalhatunk. A korábban több-kevesebb joggal thatcherizmusnak, reage-
nizmusnak nevezett neoliberális gondolatrendszer ma már az euroatlanti világban általá-
nosan elterjedt, s e szerint „a piaci mindig jobb az államinál”. A cél tehát a felsõoktatás-
ban is a privatizálás, vagy legalább a „piacszimulálás” kell legyen: az egyetemek, fõisko-
lák olyan szabályozói környezetének megteremtése, hogy piaci szereplõk módjára kelljen
viselkedniük. Versenyezzenek a hallgatókért (ezt szolgálja az ezredfordulóra majd minde-
nütt valamilyen formában bevezetett fejkvóta-finanszírozási rendszer – aki több hallga-
tót vesz fel, több pénzhez jut), versenyezzenek az állami erõforrásokért (ezt a kutatási és
egyéb támogatások elosztásában a „block grantek”, vagyis a célzott, általános támogatá-
sok helyett szintúgy mindenütt terjedõ versenypályázati rendszer segíti elõ). Ugyanezt
célozza „az intézmények helyett a hallgatók támogatása”, a voucher-rendszer (a hallgató
vigye oda az államtól tanulásra kapott pénzét, ott lépjen fel vásárlóként, ahol elégedet-
tebb a szolgáltatással), és ugyancsak fõleg a fogyasztónak tekintett hallgatók védelmére
hivatkozva hoztak létre a kilencvenes években Európa-szerte is akkreditációs-minõségbiz-
tosító testületeket az addigi állami minõsítés helyett. 
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A nyolcvanas évek oktatáspolitikájának nemzetközileg uralkodó áramlata szerint a cél
a „szolgáltató”, a kilencvenes években a „gazdálkodó egyetem” létrehozása volt, ma pe-
dig a kormányzatok már a „vállalkozó egyetem” módjára történõ mûködést sürgetik.
Nem az állami intézmények teljes piacosítását, sõt, nem a valóságos privatizációját, hanem
azt, hogy ezek az intézmények állami támogatásuk növelésének lefékezésével párhuzamo-
san, költségvetésük mainál jóval nagyobb részét szerezzék meg a piacon tandíjakból, di-
ákimportból, kutatási szerzõdésekbõl, vállalkozói bevételekbõl, projektekbõl. 

Hazánkban a felsõoktatásról folyó viták során ma még a létszámnövekedés és kö-
vetkezményei elutasítása vagy elfogadása, az expanzió visszafordítási lehetõségeinek
keresése látszik leginkább foglalkoztatni az értelmiséget. A szféra érdeklõdését az
utóbbi években leginkább felkeltett vitában is, amely Polónyi I. és Tímár J. könyvé-
rõl (Tudásgyár, vagy papírgyár?) 2002-ben az Élet és Irodalom c. lapban egy teljes
éven át folyt, a hozzászólók többsége ezt a kérdést emelte ki, a szerzõpárossal egyet-
értve. De itt már megjelent a piacosítási gondolat – és annak elutasítása is. A nálunk
fejlettebb országokban azonban már a kilencvenes évek eleje óta a menedzserizmus, a
piacosítás elleni védekezés, illetve az ahhoz való alkalmazkodás van napirenden. Az
„akadémiai kapitalizmusként”, vagy „tudáskapitalizmusként” értékelhetõ új jelensé-
geket mindenesetre már mi is éppúgy tapasztaljuk, mint ahogyan az ún. „új mene-
dzserizmus” törekvéseinek az oktatásirányításban való eluralkodását.

Ha abból indulunk ki, hogy hazánk sem lehet képes szigetként kivonni magát a vi-
lágtendenciák alól, akkor az akadémiai kapitalizmus jelenségeivel a következõ évti-
zedben nálunk is szembe kell néznünk. Harcoljunk ellene? Üdvözöljük? Takarítsuk-
e el érvényesülése elõl az akadályokat? Lassítsuk-e?

Javaslatunk szerint: alkalmazkodjunk hozzá, és amit lehet, fordítsunk belõle elõ-
nyünkre. Vegyük tudomásul, hogy ez a hullám is alapvetõ változásokat diktál az in-
tézmények külsõ kapcsolatrendszerében és belsõ életében egyaránt. Ha a Mode 2 te-
oretikusainak igazuk van (s alighanem igazuk van!), akkor a felsõoktatásban, még az
undergraduate diákokkal foglalkozó szinteken is, hosszú távon legfeljebb bizonyos te-
rületeken, a nem piacképes szakmákban és szakokon, vagy a nem large-scale kutatások-
kal foglalkozók esetében, tehát inkább szigetszerûen maradhat fenn az oktatás-kuta-
tás hagyományos egysége. Ez az egység persze már ma is jobbára csak szólam a ma-
gyar intézményekben is, de nemcsak uralkodó szólam, hanem intézményszervezõ lo-
gika. Márpedig ennek a logikának nyilván át kell adnia a helyét egy másik, a
realitásokkal számot vetõ logikának, vagy, ha tetszik, ideológiának arról, hogy miért
és hogyan van, mi a dolga az egyetemnek, a fõiskolának, a felsõoktatásnak. 

(Hely hiányában nem itt van a terepe annak, hogy felidézzük: a tudománytörténet-
bõl közismert, hogy az új gondolatok, az új tudás kialakítása, a tudomány mûvelése
Európában nem mindig volt az egyetemek privilégiuma, sõt, hosszú idõszakokon át az
egyetem inkább volt tisztán oktató-, mint tudósszervezet. Ez azonban nálunk már jó-
szerivel feledésbe merült, mint ahogyan azt is, hogy pl. Franciaországban, vagy (rész-
ben) Németországban ma sincs így, oktatóink, sõt oktatásirányítóink jó része sem tud-
ja. A nálunk honos tudományos ideológia ma kétségkívül a humboldti egyetemkép –
függetlenül attól, hogy az mennyire érvényes a valóságban. Hazánkban éppen a közel-
múltban zajlott le egy kemény oktatáspolitikai küzdelem annak érdekében, hogy az
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egyetemi szféra beszippanthassa a kutatóintézeti hálózatot. Azt, hogy ez nem teljesen
sikerült, a most következõ idõszakban talán elõnyünkre fordíthatjuk.)

A felsõoktatás-politikának a tudományos és a felsõoktatási intézményrendszerünk ver-
senyképessége érdekében nyilván támogatnia kell az átalakulást, a váltást, de nem mind-
egy, hogy ezt hogyan teszi. A változásokra fel is lehet készíteni az intézményeket és az
érintetteket, segíteni, orientálni is lehet õket, akár csak tájékoztatással, más országok ta-
pasztalatainak rendszeres közzétételével. Még inkább a központi szabályozás rugalma-
sabbá tételével a változásokat elõsegítendõ. (Óriási lépést tehetnénk elõre pusztán azzal,
ha az irányítás felismerné, hogy az új megoldásokat nem mindenkire nézve kötelezõen el-
rendelni kellene, hanem lehetõvé tenni azok számára, akiknek, és amikor ez az érdekük.)
Legalább az állami projekteket, feltételrendszerüket elõ lehet úgy készíteni, hogy az új te-
vékenységi-szervezési formák ne legyõzzék, kiszorítsák a hagyományosnak minõsülõket,
hanem támogassák egymást stb. Továbbképzések, tanácsadási formák, és hasonlók beve-
zetése a tudáskapitalizmushoz való alkalmazkodás érdekében ugyancsak hatékony lehet.
A módok és módszerek sorolására nem most és itt van szükség, annak hangsúlyozására
azonban, hogy minderre az oktatásirányításnak fel kell készülnie, igen.

3. A felsõoktatás nemzetköziesedése

A felsõszintû oktatás, éppúgy, mint a szakképzés, a háborús és hidegháborús idõszako-
kat kivéve, természetesen bizonyos értelemben mindig nemzetközi volt. A „régi görö-
gökig” most ne menjünk vissza, de a tudomány emberei számára a külföldi egyetemre
járás mindig természetes, és elvárt is volt. Hasonlóan volt ez a szakképzésben is: a mes-
terlegényektõl is egyenesen elvárták, hogy hosszabb ideig tanuljanak külföldön. Abban
is csak a korábbi idõszakokhoz térünk vissza, hogy a tudósoknak mindig beszélniük
kellett a tudomány nemzetközi nyelvét, s még a mestereknek is illett tudniuk egy-két
idegen nyelvet. 

A dolog most másképpen, de ismétlõdik. Csak éppen nagyüzemibb, ha tetszik, ez is
„kapitalistább” módon látszik most újra kialakulni, illetve átrendezõdni. A bonyolult je-
lenségrendszerbõl most annak csak a szerintünk legfontosabb elemeit ragadhatjuk ki.

a) Ami a legfeltûnõbb: a globális felsõoktatási világpiac kialakulása, s ennek talaján
az egyszerre több országban intézményeket fenntartó, azokban fõként angolszász
egyetemek diplomáit kiadó multinacionális felsõoktatási nagyvállalatok térhódítása. Ezek
gazdasági eljárásmódokkal, profitorientáltan operálnak, jelszavaik: marketing, PR,
költség-haszon elemzés, árverseny, minõségbiztosítás, harc a fizetõképes hallgatókért.
Az utóbbi évek fejleményei azt mutatják, hogy a magyar felsõoktatási intézmények-
nek a nemzetközi oktatás piacán kell helytállnunk, nem csak a szomszédos országok
hagyományos intézményeivel versengeniük. A felsõoktatás jelentõs profitot hozó nem-
zetközi üzleti tevékenységgé vált. Az említett nagy intézmények sorra létesítik kihe-
lyezett tagozataikat Európában, és egyre növekvõ mértékben alkalmazzák a távokta-
tási formákat is arra, hogy a világ legkülönbözõbb végein élõ diákok úgy kaphassa-
nak tõlük diplomát, hogy közben saját országukat el sem hagyják. 
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Az autark nemzeti felsõoktatások gyakorlatilag végnapjaikat élik. Nemzetközi
standardok vannak kialakulóban és ezek újfajta standardok. Egy Oxford, vagy MIT
márkanevû, vagy a University of Phoenix által szervezett hálózathoz tartozó felsõokta-
tási, távoktatási intézménnyel szemben a csak magyar diplomát kiadó cég (egyetem)
éppúgy versenyképtelenné válhat, mint ahogyan a magyar tornacipõ is esélytelenebb
a piacon a Nike feliratúval szemben (amely persze esetenként éppúgy Magyarorszá-
gon készülhet). De ha ez igaz, akkor a magyar egyetemeknek, fõiskoláknak mihama-
rabb vagy a most alakuló multikhoz kell csatlakozniuk, vagy maguknak kell multikat
alakítaniuk. Az ehhez szükséges új koncepció alighanem az állami pénzeszközöknek néhány
versenyképes magyar állami intézményhálózat kiemelt támogatására való koncentrálását és a
magán-felsõoktatás piaci versenykereteinek kialakítását, a magyar tudásipar exportjának-im-
portjának okszerû támogatását fogja majd középpontba állítani.

Ma a gazdaságban a két legerõsebb integráló tényezõ (hagyományosan) a nemzetállam
és (újabban) a multinacionális vállalkozás. Ez látnivalóan a felsõoktatásban is így alakul.
Ahogyan Magyarországnak létérdeke, hogy vállalkozásai helytálljanak a világpiacon,
ugyanúgy kell most átlátnunk, hogy létérdekünk egyetemeink és fõiskoláink helytállása
is a felsõoktatás hihetetlen gyorsasággal formálódó globális világpiacán. Ez lassanként már
nem a nemzetállami iskolarendszerek versenye (ahogyan az elit méretû felsõoktatások
10–15 évvel ezelõtti világában megszoktuk), hanem egyetemi, fõiskolai tudást árusító cé-
gek vetélkedése, globális piaci verseny. (Amely versenyben persze minden állam igyekszik
saját oktatással kereskedõ cégeit protekcionista módon védeni és támogatni.)

b) Úgy véljük, mindez nem a nemzetállam oktatásfejlesztõ és -szabályozó szerepének
csökkenését jelenti, hanem szerepének gyökeres átalakítási kényszerét. Azt, hogy egy
kereslet-kínálat szabályozta globális gazdasági versenybe kell a nemzeti érdekeknek
megfelelõen beavatkoznia. A kis és közepes államoknak ezen a piacon nagyon nehéz
lesz helytállniuk. Ezt a helyzetet az Európai Unió vezetõi is most ismerték fel – en-
nek tudható be, hogy nemrégiben feladták korábbi álláspontjukat, amely az oktatás-
ügyet kizárólag a tagállamok rendelkezési körébe sorolta, és hozzálátnak a közös „eu-
rópai felsõoktatási térség” kialakításához. 

Ennek valószínûleg csak az elsõ lépése a bolognai folyamat, amely az egyes uniós ál-
lamokat arra kívánja ösztönözni, hogy versenyképes méretû, hasonló (bevallatlanul:
egységes) szerkezetû felsõoktatási rendszert alakítsanak ki. A most bevezetni kívánt
angolszász típusú többlépcsõs képzés nemcsak arra alkalmasabb ugyanis a kontinen-
tális európainál, hogy a felsõoktatással szembeni egyre tömegesebbé váló, diverzifikál-
tabb és differenciáltabb igényeket jobban kezelje, hanem egyben azt is szolgálja, hogy
a hallgatók és diplomák nemzetközi áramlásában (piaci versenyében) kontinensünk a
korábbinál inkább részt vehessen. Mára ugyanis a világ többi részén lényegében min-
denütt átvették, adaptálták az angolszász, respektíve az amerikai szisztémát. Így az
európai kontinentális rendszer a korábbi példaképbõl unikálisan egyedülállóvá vált –
s ez azzal jár, hogy a hallgatókért folyó versenyben lemarad.

Kulcskérdés, hogy a következõ tíz évben hogyan tudunk ezekhez a folyamatokhoz
alkalmazkodni. A központi irányításnak nyilvánvalóan minden eszközzel elõ kell se-
gítenie, hogy egyetemeink, fõiskoláink minél szorosabb együttmûködésre lépjenek a
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nálunk fejlettebb országok intézményeivel, mindennapossá tegyék velük a kettõs dip-
lomák kiadását, itthon is elérhetõ áron. Másfelõl: a környezõ országokban, de az
észak-afrikai, közel-keleti, ázsiai térségben is meg kell találniuk a partnerintézménye-
ket, akik hallgatói számára megéri, hogy saját országuké mellett – a nyugatiakénál
olcsóbban – a mi diplomáinkat szerezzék meg. 

Legalább ilyen fontos, hogy a nyugati brain drain káros hatásán való siránkozás he-
lyett végre mi is hozzálássunk a nálunk fejletlenebb országokból a jól képzett kutatók,
oktatók idecsábításához, illetve hazai kiképzéséhez, s aztán itt-tartásához.

Visszatérve a bolognai folyamathoz: ezzel olyan rendszernek lehetünk tagjai, amely-
hez tartozni számos elõnyt jelenthet hazánknak. Aligha tévedünk, ha úgy véljük, ezt
a magyar oktatásirányítók és egyetemi-fõiskolai vezetõink nemigen mérték még fel.
A jelenlegi „bolognaizáláshoz” oktatási kormányzatunk (és egyik pártunk) sem dolgo-
zott ki valójában komoly oktatáspolitikai koncepciót, e helyett az állam és az intézmé-
nyek viszonyának átalakítására szõtt terveket, és ezekkel kötötte le magát (lásd a
hosszas és mély vitákat az ún. irányító testületekrõl). Eközben a bolognai átalakítás
ügye gyakorlatilag ad hoc módon, szinte véletlenszerûen, kapkodva alakult úgy, aho-
gyan alakult. A következõ évtizedben a magyar felsõoktatás irányítóinak talán leg-
fontosabb feladata éppen ez lesz: annak tudomásulvétele, hogy a bolognaizálás nem
technikai kérdés, nem az érdekelt intézményvezetõkre bízandó technikai-szabályozá-
si feladatok sorozata, hanem oktatáspolitikai kulcskérdés. Olyan kérdés, amelyhez
megalapozott, végiggondolt politikai koncepció nélkül nem közelíthetni.

A fentiekbõl talán az is kitûnik, hogy egy ilyen felsõoktatás-politikai koncepció ki-
induló pontja az kell, hogy legyen: a terveket eleve ahhoz kell igazítani, hogy a követ-
kezõ idõszak a felsõoktatás diverzifikálódásának, differenciálódásának, egyes intézmé-
nyek, sõt intézményelemek nemzetközi hálózatokba kapcsolódásának, globális piaci
versenybe illeszkedésének és ugyanakkor más intézmények helyi piachoz igazodásá-
nak, community college típusúvá alakulásának idõszaka, egyszersmind az akadémiai
kapitalizmus kialakulásának idõszaka lesz. Vagyis, ma már nem képzelhetõ el olyan
politika, s abból eredõen olyan szabályozás, amely a szükségképpen különbözõ pá-
lyákra kerülõ intézményeket több száz oldalas, részletes törvénnyel, egységesen, azo-
nosan, központilag irányított „felsõoktatási intézményként” kívánja uniformizálni. 

c) Az elõzõ két alpontban foglaltakhoz képest kisebb jelentõségûnek látszik, de maga
is a fentiek következménye, hogy a versenyképes felsõoktatás a következõ évtizedben többnyel-
vûvé válik.

Igazán piacképesek csakis olyan egyetemek, fõiskolák lehetnek, amelyekben az ok-
tatás legalább részben angol, vagy egy másik fontos világnyelven (a mi esetünkben ez
alighanem többnyire a német kell hogy legyen) folyik majd. Hazai összefüggésben ez
azt jelenti, hogy olyan intézmények állami támogatása, amelyek ezzel a követelmény-
nyel nem tudnak, vagy nem akarnak lépést tartani, néhány éven belül bármilyen je-
lentõs legyen is, csak nagyon korlátozott eredményekre vezethet. Legalábbis, ami a
nemzetközi versenyt illeti, mert a „helyi piacokra” képzõ intézményekre, community
college jellegû képzésekre, illetve számos szakon az undergraduate képzésekre ez a
megállapításunk természetesen nem igazán vonatkozik.
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Mit kell tennünk, mit tehetünk e vonatkozásban? A válasz egyszerûnek látszik, de
tudjuk, nem az. Hiszen nyilvánvaló, hogy sok diákot, gyorsan, hatékonyan és magas
színvonalon kellene idegen nyelvekre tanítanunk, célprogramokkal kellene támogat-
nunk az idegen nyelven folyó oktatást (mind a teljes idegen nyelvû, mind a kétnyel-
vû, mind pedig az akár csak egyes tantárgyak óráinak angolul, németül, franciául tör-
ténõ oktatását) a felsõoktatási intézményekben. Tovább kellene éltetnünk a jól bevált
három éves nyelvoktatói szakokat. Újra életre kellene hívnunk a felsõoktatásban gya-
korlatilag megszûnt idegen nyelvi lektorátusokat, fokozni az erõfeszítéseket a hallga-
tói és a tanári-kutatói mobilitás elõsegítésére. Vagyis, többet kellene áldoznunk az ide-
gen nyelvek használatának mindennapossá tételére a magyar felsõoktatásban…

4. Felsõoktatás-finanszírozási kérdések

Mindazoknak az új jelenségeknek, folyamatoknak, amelyekrõl a fentiekben írtunk, logikus
következménye, hogy a következõ évtizedben meg kell újítanunk felsõoktatás-finanszírozá-
si rendszerünket is. Ez a rendszer gyakorlatilag másfél évtizede változatlan, az olyan jelsza-
vak mögött, mint pl. a normatív finanszírozásé, lényegében a korábbi, bázisszemléletû fi-
nanszírozási mód él máig tovább. Nem vagyunk abban egészen bizonyosak, hogy ez feltét-
lenül baj, és azt is megértjük, hogy jelentõs finanszírozási reformra nem a költségvetési
megszorítások, hanem a viszonylagos pénzbõség idején van lehetõség. Ez pedig kétségkí-
vül nem éppen most van: tudjuk, hogy a felsõoktatásra költött pénzeszközök hazánkban
immár több mint egy évtizede reálértéken és GDP-arányosan is folyamatosan csökkennek. 

Ezért (és a terjedelmi korlátok miatt) most nem is kívánunk a finanszírozás proble-
matikájának áttekintésével foglalkozni, csupán két olyan szempontot vetnénk fel,
amelyeket éppen a költségvetési megszorítások idõszakában látunk fontosnak, sürgõ-
sen megoldandónak. Ezeket is azért, mert olyan problémákkal függenek össze, ame-
lyek a következõ évtizedben vélhetõleg kulcskérdéssé válnak majd.

Az egyik ilyen

a) a hallgatói tandíj kérdése. 
Nem abban, a sajtónkban – és sajnos oktatáspolitikai diskurzusainkban is – leggyak-
rabban szereplõ összefüggésben említjük ezt, hogy ugyanis „legyen-e tandíj, vagy
sem”. Ez természetesen álprobléma, hiszen a valóságban a magyar felsõoktatásban ta-
nuló diákoknak jelenleg is durván fele fizet tandíjat (az, hogy ezt hivatalosan költség-
térítésnek nevezik, a tényen nem változtat). Inkább arról szólnánk, hogy jelenleg
nincs világos oktatáspolitikai válaszunk azokra a kérdésekre, hogy: miért éppen az fi-
zet tandíjat, aki fizet, és miért éppen az tandíjmentes, aki az. 

A jelenlegi szabályok szerint az elsõ felsõfokú szakképzésükért, elsõ diplomájukért, el-
sõ kiegészítõ diplomájukért, elsõ doktori diplomájukért tanulók részesülhetnek tandíj-
mentességben. (A politikai döntéssel megállapított további kivételekrõl, mint a gyesen
lévõk támogatásáról stb. most nem szólhatunk.) Pontosabban a felsoroltak közül is azok
kerülhetnek ebbe a körbe, akik elnyerik az „államilag finanszírozott hallgató” státusát.
Márpedig ezek aránya a nappali tagozaton is egyre csökken, a nappalira felvettek ma
már több mint 15 százalékának nem sikerül elnyernie e státust. De kinek sikerül?
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Azoknak, akiknek a felvételi (tanulmányi) teljesítménye plusz pontokkal együtt egy-
egy adott intézmény egy-egy adott szakán az úgynevezett „ponthúzáskor” megállapított
ponthatár felett van. A felvétel, vagy fel nem vétel, és azon belül az „államilag finanszíro-
zott” státus megállapítása ily módon csakis a felvételi teljesítménytõl függ, egyáltalán
nincs tekintettel arra, hogy az adott hallgató milyen körülmények között él, anyagilag ter-
helhetõ családból jött-e, vagy a leggazdagabbak közül. Miután õ a továbbiakban tandíj-
mentességet élvez, az õ képzésének teljes költségét a „köz”, az adófizetõk fedezik, függet-
lenül attól, hogy erre rászorul-e. Az államilag finanszírozott státust el nem nyerõk pedig –
ha felveszik õket – tandíjat („költségtérítést”) kell hogy fizessenek, pedig lehet, hogy õk
éppen fokozott támogatásra szorulnának. Ez a rendszer így egyrészt még látszólag sem kíván
igazságos lenni, másrészt nyilvánvalóan nem is kívánja elõsegíteni az esélyegyenlõtlenség csökken-
tését. Nem azt hozza kedvezõbb helyzetbe, akinek erre szüksége van, hanem azt, aki a foly-
ton változó szabályok szerint jobb tanulmányi teljesítményûnek bizonyult.

Köztudott, hogy a „ponthúzás” a minisztérium és az adott intézmény vezetése közötti
alkuban történik. Úgy húzzák meg, illetve korrigálják a ponthatárt, hogy az adott intéz-
ményre és szakra elõzetesen kialkudott „állfin” keretszám nagyjából kiteljen, annál lehe-
tõleg ne legyen kevesebb, de több sem. Az alku eredménye csakis az adott képzõintéz-
mény, és azon belül is az adott szak oktatóinak érdekérvényesítõ képességét tükrözi – és
még látszólag sem kívánja szolgálni a kiválasztás hatékonyságát. Vagyis, az, hogy egy adott
szakra hány államilag finanszírozott hallgatót vesznek fel, az nem attól függ, hogy mi-
lyen piaci kereslet mutatkozik arra a bizonyos szakra, de attól sem, hogy több intézmény
azonos szakja iránt mekkora a kereslet, hanem attól, hogy az intézménynek, az intézmé-
nyen belül pedig az egyes szakok képviselõinek milyen az alku-, a tárgyalási pozíciója a
többi intézményhez, a többi ottani szak oktatóihoz képest. Márpedig, ha a tandíjmentes
felvételi keretszámok kialakítása nem gazdasági, nem tartalmi, nem is kereslet-kínálati
szempontokat, hanem pusztán intézményi erõviszonyokat és érdekeket követ, akkor ez a
szisztéma sem társadalmi, sem pedig gazdasági értelemben nem hatékony. De akkor mi-
lyen értelemben az, illetve miért éppen így kell mûködnie? 

Ami pedig a költségtérítéses hallgatókat illeti: õk köztudottan nem a képzésük va-
lóságos árát fizetik meg. A jogszabály szabta felsõ határon belül az összeg nagyságát
a képzõintézmény határozza meg, úgy, hogy erre nézve csak a kérhetõ összeg plafon-
ja van elõírva, az adott évre érvényes „hallgatói normatíva” százalékában. E normatí-
va összege pedig köztudottan megint csak alkuban alakul ki. A megállapított díjak
így véletlenszerûek, ugyanazon képzés ára néha egy gyengébb intézményben drá-
gább, mint egy jobb minõségûben. Milyen értelemben lehet akkor ez a gyakorlat igaz-
ságos, vagy hatékony? A válasz nyilván az, hogy sehogyan sem. Márpedig a tömegkép-
zés, a bolognai rendszer bevezetésével, az akadémiai kapitalizmus feltételei között elkerülhetet-
lenné válik, hogy a hallgatóknak a rendszerben való áramlását racionálisan, nyilvánosan elfo-
gadható érvekkel, sõt, ha lehet, piackonform eszközökkel (is) szabályozzuk.

b) Hasonló a helyzet a hallgatói támogatásokkal is. 
Ennek legfontosabb eleme a diákhitel, amelyben minden olyan (és csak olyan) hallgató
részesülhet, aki állami finanszírozásban is. A hitel összege úgy van maximálva, hogy az a
családi támogatás, vagy a hallgatói pénzkeresõ munka nélkül a megélhetést még szeré-
nyen sem fedezi, a rászorulók tehát ebbõl megélni nem tudnak. Viszont bármely jogosult
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diák felveheti a maximális hitelösszeget, függetlenül attól, hogy rászorul-e arra, vagy ép-
pen nagyon gazdag családból származik, s függetlenül attól is, hogy jó kereseti lehetõsé-
get adó szakmára készül fel, vagy sem. A hitel törlesztését a végzés, illetve munkába ál-
lás után mindenkire azonos szabályok szerint azonnal meg kell kezdeni, megint csak füg-
getlenül a szociális helyzettõl, vagy attól, hogy a végzett diák sokat, avagy keveset keres.

Röviden szólva elmondhatjuk, hogy ez a rendszer így nem igazságos, nem méltányos, az
esélyegyenlõtlenséget nem csökkenti, társadalmilag és gazdaságilag egyáltalán nem ha-
tékony. Igaz, ezt nem is állítja magáról. Senki nem mondta hivatalosan, hogy ezeket a cé-
lokat akarná követni a hallgatói hitelrendszer jelenlegi formájában. De ha nem ezeket,
akkor melyeket? Mintha megalkotói a hitelrendszer bevezetése elõtt, sõt mindmáig sem
gondolták volna végig, mit is akarnak elérni e szisztémával. És pontosan ez a helyzet a
további diáktámogatási formákkal is, amelyeknek a bemutatására sincs itt most módom.

A következõ években a magyar felsõoktatás nyilvánvalóan új helyzetbe kerül. Re-
mélhetõleg egyre több külföldi diák fog nálunk tanulni, akik az EU jogrendje szerint
a magyar állampolgárságú diákokkal azonos elbírálás alá kell hogy essenek. Ha sem-
mi másért, már csak ezért is szükséges a felvételi-, tandíj- és hallgatói támogatási po-
litikánk felülvizsgálata – alig hisszük ugyanis, hogy ez a rendszer így tovább fenntart-
ható lenne. De van ennél fontosabb ok is: nevezetesen az, hogy ezek az eszközök sem
gazdasági, sem szociális, sem pedig tanulásszervezési szempontból nem hatékonyak,
nem ösztönzõk, nem felelnek meg sem méltányossági, sem esélykülönbség-csökken-
tõ szempontoknak. S ahogyan az gazdasági-társadalompolitikai technikák esetében
lenni szokott, ha ezek nem használnak, akkor ártanak.
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Csizmady Adrienne

A LIFE LONG LEARNING HELYZETE

Az élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning) története 

Az egész életen át tartó tanulás szükségességét sokan a globalizációval magyarázzák, bár
a gondolat nem új keletû. A pedagógia történetével foglalkozó kutatók szerint már Kon-
fucius (Kr. e. 551–479) tanai között is találkozunk az állandó önmûvelés szükségességének
felvetésével. A középkorban Comenius Amos János (1592–1670) „Panpaedia” címû mûvé-
ben az oktatást egy egész életen át történõ folyamatnak fogta fel, és az emberi életben 8
sajátos célú tanulási szakaszt különített el. (Harangi). A felvilágosodás korában 1792-ben
M. J. A. közoktatási tervezetében abból indult ki, hogy az oktatásnak az iskolai tanulmá-
nyok befejezésével nem kell véget érnie, illetve, hogy az oktatásnak minden korosztályra
ki kell terjednie. J. W. Goethe 1809-ben a „Vonzások és választások” címû könyvében afö-
lött elmélkedett, hogy milyen szomorú, hogy már semmit sem lehet egy egész életre meg-
tanulni, hogy öt évente frissíteni kell ismereteinket, ha nem akarunk egészen elmaradni a
divattól. (Maróti, 2002) Az LLL ideája a szocialista társadalomban sem volt ismeretlen. Az
1950–60-as években a gyors gazdasági fejlõdés, az új technológiák megszületése felvetette
a továbbképzések szükségességét. Ez Magyarországon elsõsorban az esti és levelezõ képzés
kiszélesítését jelentette, azért, hogy semmi ne álljon útjába annak, hogy minél több mû-
velt szocialista ember dolgozzon. A nyugati országokban viszont, ahol jelentõs mértékûvé
vált a munkanélküliség, a továbbképzés és átképzés a munkaerõ-piaci helyzet javításának
eszköze volt. A nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején a képzések egyre kiter-
jedtebb rendszerét már egész életen át tartó oktatásként írták le. „Az élethosszig tartó ok-
tatás paradigmája az állam felelõsségét hangsúlyozta azzal kapcsolatosan, hogy polgárai-
nak a munkaerõ-piaci esélyeit megõrizze. Központilag finanszírozott, elsõsorban intézmé-
nyes továbbképzésekben, egy hagyományos tanár–diák kapcsolatban képzelte el az egész
élet folyamán tartó tudásszerzést.” (Vágó) A kilencvenes évek közepén született szakértõi
anyagok már a life long learning kifejezést használják. Az emberek kompetenciáinak fo-
lyamatos fejlesztése a humánerõforrás-fejlesztés kardinális kérdésévé vált. Az ezredfordu-
lóra, az információs társadalom korára ugyanis az iskolában megszerezhetõ tudás értékál-
lósága gyökeresen megváltozott. A gyors technikai fejlõdés fõleg a természettudományok,
orvostudományok, informatikai tudományos stb. területén a tudás gyors elavulását ered-
ményezi. A kutató vagy alkalmazott csak úgy tarthat lépést, ha folyamatosan tájékozódik
az új ismeretekrõl, képzi magát. Ez az önképzés azonban jelentõs idõt és energiát köt le,
ezért gyakran fordulnak iskolai rendszerû képzések felé. Ezeket, a képzéseket azonban na-
gyon gyakran nem az államilag finanszírozott oktatási intézmények keretein belül bonyo-
lítják le, hanem azokat onnan „kiszervezve” vállalatok stb. intézik.

A volt szocialista országokban a felnõttkori tanulás szükségessége a rendszerváltás kö-
rüli gazdasági átalakulásokkal mutatkozott meg igazán. A veszteséges állami vállalatok
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bezárásával több mint egymillió ember vált munkanélkülivé. Számukra létkérdéssé vált
új szakma tanulása, az átképzés vagy továbbképzés. A multinacionális cégek megtelepe-
désével új munkakultúra is érkezett az országba. Az újabb és újabb munkaerõ-piaci el-
várásoknak megfelelés kényszere évrõl évre a tudás megújítására szorít rá. 

Az élethosszig tartó tanulás tehát nem új fogalom a magyar oktatási rendszerben,
bár az utóbbi néhány évben vált igazán divatossá. Ehhez hozzájárult EU-tagságunk
is, mely magával hozta az LLL nemzetközi mellett hazai szintû prioritássá válását is.
Az Európa Tanács az egész életen át tartó tanulást a tudásalapú gazdaság és társada-
lom felé való sikeres átmenet velejárójának tekinti, melynek alapját az oktatási és kép-
zési rendszerek átalakítása jelenti. (Memorandum, 2000) 

A kutatók egybehangzó véleménye szerint oktatási paradigmaváltásra van szükség.
A 19. században kialakult oktatási modell a globalizáció hatására létrejött gazdasági,
társadalmi és kulturális változások miatt már nem állja meg a helyét. Az oktatás-, és
tanárközpontú modellt egy tanulás-, és tanulóközpontú modell váltja fel. Az ismeret-
központúság, a lexikális tudás memorizálása helyett a készségek, a nyitott gondolko-
dás, a kreativitás fejlesztése kerül elõtérbe, tehát az elméleti alapú megközelítést a
gyakorlatorientáltság váltja fel. (Kálmán, 2003)

Az élethosszig tartó tanulás elterjedése mögött több ok is áll. (Kálmán, 2003)
– Az egyik és legfontosabb a képzetlen munkaerõ leértékelõdése, és ezen keresztül

a munkanélküliség ugrásszerû növekedése. Az átképzés, új szakma elsajátítása lehetõ-
séget ad a visszatérésre.

– A felgyorsuló technikai fejlõdés nemcsak szervezetektõl, de az egyénektõl is ru-
galmas alkalmazkodókészség kifejlesztését követeli meg. A gyakorlati képzések, a
skillek fejlesztése hozzájárul a megfelelõ rugalmasság megszerzéséhez.

– A negatív demográfiai változás (a fokozatosan öregedõ európai társadalom) elõre-
vetíti a társadalombiztosítási és a nyugdíjrendszer válságát. Ez csak a felnõtt és az idõ-
sebb lakosság gazdasági teljesítményének növelésével, minél szélesebb rétegek aktív
munkaerõpiacon tartásával kerülhetõ el. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a napra-
kész tudás megszerzése.

– Az infokommunikációs technológiák térhódítása elengedhetetlenné teszi ezen esz-
közök, rendszerek használatának ismeretét. 

– A fenntartható fejlõdés csak úgy biztosítható, ha átalakul a hagyományos okta-
tási struktúra.

– A jóléti állam visszaszorulásával elõtérbe kerülnek az egyének, családok, civil
szervezõdések, és nõ a piaci megoldások jelentõsége.

Az Európai Unió stratégiai lépései

Az Európa Tanács 2000 márciusában Lisszabonban tartott tanácskozása során ki-
mondta, hogy a tudásalapú gazdaság és társadalom megvalósulásának feltétele az
oktatási és képzési rendszer teljes átalakítása, illetve az egész életen át tartó tanulás
stratégiájának kimunkálása és megvitatása az Európai Unió tagállamaiban. Európa
valamennyi polgárának számára biztosítani kell az esélyegyenlõséget ahhoz, hogy a
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változásokhoz igazodni tudjanak, és azokban aktívan közremûködjenek, vagyis az ak-
tív állampolgársági képzés és a foglalkoztathatóság egyformán fontos stratégiai célki-
tûzés. Az oktatási rendszert ennek megfelelõen úgy kell átalakítani, hogy az bármi-
lyen tudásigényt kielégíthessen, bármilyen életkorban, társadalmi helyzetben és tér-
ben lehetõvé tegye a tudás megszerzését. A szándékok szerint az európai oktatási és
képzési rendszereknek 2010-re világszínvonalú referenciává kell válnia.

A program megvalósításához három stratégiai célt tûztek ki. (Kálmán, 2003)

1. Az EU-s oktatási és képzési rendszerek minõségének és hatékonyságának javítása
1.1. A felnõttoktatók oktatásának és képzésének fejlesztése
1.2. A tudásalapú társadalom által megkívánt készségek fejlesztése
1.3. Az információs és kommunikációs technológiához (ICT) való hozzáférés biztosí-
tása mindenki számára
1.4. Növelni a toborzást a természettudományi és mûszaki felsõoktatásban
1.5. Az erõforrások legjobb kihasználása

2. Megkönnyíteni az oktatási/képzési rendszerekhez való hozzáférést mindenki számára
2.1. Nyitott tanulási környezet
2.2. A tanulás vonzóbbá tétele
2.3. Az aktív állampolgárság, az egyenlõ esélyek és a társadalmi kohézió támogatása

3. Az oktatási és képzési rendszerek megnyitása a külvilág felé
3.1. A kapcsolódási pontok erõsítése a munka és a kutatás világával, valamint a tár-
sadalommal általában
3.2. A vállalkozási szellem fejlesztése
3.3. Az idegennyelv-tanulás fejlesztése
3.4. A mobilitás erõsítése
3.5. Az európai együttmûködés erõsítése

A „Memorandum az egész életen át tartó tanulásról” hat kulcsfontosságú üzenetet
fogalmazott meg, melyek azt a célt szolgálták, hogy az LLL-rõl folytatott vitához
strukturált keretet biztosítsanak, illetve segítséget nyújtsanak a nemzeti stratégiák ki-
dolgozásához. 

1. Mindenki számára biztosítani kell a tanulás lehetõségét. Vagyis az új ismeretek
megszerzéséhez, a készségek elsajátításához mindenkinek egyenlõ esélye kell legyen
(az ismeretek közé tartoznak például az informatikai jártasság, az idegennyelv-isme-
ret, a mûszaki kultúra, a vállalkozási és társadalmi ismeretek és készségek, mint ami-
lyen az önbizalom, önirányítás és kockázatvállalás).

2. A tanulást ösztönzõ, segítõ anyagi feltételrendszert kell kialakítani. Intézményi
szinten ezt az adórendszer, egyéni szinten a tanulási folyószámlák és kölcsönök révén
kell elõsegíteni.

3. Az oktatás és tanítás új módszereinek és új szemléletének kialakítása. Be kell ve-
zetni az infokommunikációs technológiát, intelligens tanulási tereket kell létrehozni.
Ehhez át kell alakítani az oktatás és a tanulás infrastrukturális hátterét. A tanítás
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mellett az önálló tanulásra is hangsúlyt kell helyezni. A tanárok szerepét is át kell kis-
sé alakítani, és elõadókból mentorokká, közvetítõkké kell „átképezni” õket.

4. A tanulásban való részvétel és az eredmények értékelése. Olyan rendszert kell ki-
dolgozni, mely a diplomákat, bizonyítványokat konvertálni és elismerni tudja.

5. Információ- és tanácsadás-szolgáltatás (tanácsadó ügynöki hálózat).
6. A képzõhelyek térbeli koncentráltságát meg kell szüntetni. A tanulást közelíteni

kell az otthonokhoz, a lakóhelyhez. Tanulóközpontokat kell létrehozni a helyi iskolák-
ban, faluházakban, könyvtárakban. Az infokommunikációs technológiát, és ösztönzõ
programokat felhasználva az egyének, az önkormányzatok, a régiók létrehozhatják sa-
ját központjaikat. 

A liszabonni stratégia megvalósítása érdekében az Oktatási Miniszterek Tanácsa
2001-ben elindította az „Oktatás és képzés 2010” programot, mely európai szinten
integrálja az oktatás és képzés minden területére vonatkozó akciókat. 2004 elején az
idõközi jelentés nyomán világossá vált, hogy „annak ellenére, hogy bár minden tagor-
szágban erõfeszítéseket tesznek az oktatási és képzési rendszereknek a tudásalapú tár-
sadalom és gazdaság igényei szerinti alakítása érdekében, mégis ezek a reformok nem
elégítik ki a kihívásnak megfelelõ mértéket és jelenlegi ütemük nem teszi lehetõvé,
hogy uniós szinten elérjük a kitûzött célokat”. (OM, 2004) Ezért a reformokat fel kell
gyorsítani és erõsebb politikai elkötelezettséget kell vállalni. 

Magyar intézkedések

Az iskolarendszeren kívüli felnõttképzésrõl szóló törvényt 2001 decemberében fogad-
ta el a parlament (2001. évi CI. törvény) A törvény célul tûzi ki, hogy a tanuláshoz
való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön. A felnõttkori tanuláshoz és
képzéshez való hozzáférés szabályozott lehetõségei a társadalom minden tagja számá-
ra bõvüljenek. Az állampolgárok meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és tech-
nológiai fejlõdés kihívásainak. Eredményesen tudjanak bekapcsolódni a munka vilá-
gába, és sikeresek legyenek életük során. A felnõttkori tanulás és képzés révén az élet-
vitel minõsége is javuljon. Mindezek a célkitûzések összhangban vannak az EU-s
ajánlásokkal. Ezek eléréséhez meghatározták a felnõttképzés irányítási rendszerét, és
intézményrendszerét, valamint a felnõttképzési támogatások elemeit és azok forrása-
it. A létrejött intézményrendszer négy különbözõ típusú képzõhelyre épül. Az állami
képzõszervezetek – melyek részét képezik a regionális munkaerõ-fejlesztõ központok
– mellett létrejöttek a nonprofit szervezetek iskolái, a képzést tevékenységként foly-
tató gazdasági társaságok, valamint a munkaadók képzõhelyei.

A törvény végrehajtása kapcsán a finanszírozás kérdésében vitatkoznak leginkább a
szakemberek. Míg Nyugat-Európában a finanszírozás egyénközpontú, vagyis egyéni
tanulási bankszámlák vannak, addig nálunk nincs egységes álláspont abban, hogy a
támogatás az intézményt fenntartó önkormányzatokat vagy közvetlenül az intézmé-
nyeket illeti-e meg. A javaslatok szerint a Diákhitel mintájára mielõbb be kell vezet-
ni Magyarországon a Felnõttképzési Tanulási Hitel intézményét is.
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A foglalkoztatási törvény 2001-es módosítása lehetõvé tette, hogy a gyesen és gye-
den lévõ kismamák ingyenesen képzésben részesülhessenek. A cél az, hogy a gyer-
meknevelésbõl a munka világába való visszatéréskor elhelyezkedési esélyeik ne romol-
janak. Feltétel, hogy a gyermekük másfél éves kora után kezdhetnek tanfolyamra jár-
ni, és az a heti 20 órát nem haladhatja meg. 

2002-ben alakult meg az Országos Felnõttképzési Tanács az oktatási miniszter felnõtt-
képzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását segítõ, szakmai döntés-elõkészítõ, vélemé-
nyezõ és javaslattevõ országos testület, mely a felnõttképzéshez kapcsolódó elõkészítõ te-
vékenységet irányítja. A Nemzeti Felnõttképzési Intézet felelõs a képzés fejlesztéséért, a
felnõttképzés, a közoktatás, a felsõoktatás, illetve a közmûvelõdés közötti kapcsolat erõ-
sítéséért és a nemzetközi kapcsolatokért. A felnõttképzést folytató intézmények és a fel-
nõttképzési programok akkreditációjának szabályairól ad iránymutatást. 

A 2003-as szakképzési törvény (2003. évi LXXXVI. tv.) célja, hogy a szakmai kép-
zést hozzáigazítsa a vállalati igényekhez. Ehhez korszerûsíteni kívánja a tanulószerzõ-
dés, létrehozza a térségi integrált szakképzõ központokat, korszerûsíti az OKJ-t és
szabályozza a szintvizsga intézményét. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fej-
lesztésének támogatásáról szóló (2003. évi LXXXVI.) törvény, ugyancsak az élethosz-
szig tartó tanulás feltételeinek megteremtését szem elõtt tartva növeli a vállalatok
mozgásterét a saját dolgozók képzésére fordítható rész felhasználásában, ugyanakkor
a felnõttképzés finanszírozásának biztosítása érdekében visszahozza a 20% befizetésé-
nek kötelezettségét. A felsõoktatási törvény (2003. évi XXXVIII. tv.) módosított vál-
tozata pedig európai keretet teremtett az EU-csatlakozás utáni felzárkózáshoz. 

2004–2006 között a Nemzeti Fejlesztési Terv segíti az LLL hazai megvalósítását. Az
intézkedések kerete a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP), melynek tel-
jes költségvetése összesen 750 millió euró (191 milliárd forint). A támogatások felhasz-
nálása három, az EU-s céloknak megfelelõ stratégiai fejlesztéshez illeszkedik. Az elsõ a
gazdaság versenyképességének javítása, melyhez elengedetlenül fontos a foglalkoztatási
szint emelése. Ezt olyan gazdaságpolitikai eszközökkel lehet elõsegíteni, mint amilyen
például az új munkahelyek teremtése, és a humánerõforrás-fejlesztés. Emellett segíteni
kell a munkanélküliek és az inaktív népesség munkaerõpiacra való visszatérését. A má-
sodik a munkaerõ versenyképességének javítása. Ebbõl a szempontból stratégiai fontos-
ságú, hogy létrejöjjön, illetve ahol már létezik ilyen, ott erõsödjön az oktatási rendszer
és a gazdaság közötti kapcsolat. Az oktatásnak ugyanis a munkaerõ-piaci igényeknek
megfelelõ képzettségû szakembereket kell biztosítania. A harmadik a társadalmi beil-
leszkedés elõsegítése. A humánerõforrás fejlesztésével csökkenthetõek az esélykülönbsé-
gek és a társadalmi-gazdasági helyzetbõl fakadó hátrányok. Ehhez – különösen a hát-
rányos helyzetben lévõ, alacsony iskolai végzettségû rétegek továbbtanulását segítõ – in-
tézményekre és hozzájuk rendelt speciális támogatási rendszerre van szükség. A felnõtt-
képzésprogram és -módszer fejlesztése, különösen a nem formális tanulás támogatása, a
korszerû technológiák (ICT) és módszerek (távoktatás, e-learning) terjesztésével. Elen-
gedhetetlen a korszerû felnõttképzési módszerek és az azokhoz szükséges számítástech-
nikai eszközöknek a fejlesztése is. (Kálmán, 2004; Zachár, 2003)

Az eddigi lépések EU-s minõsítése nem túl kedvezõ. Az OECD Oktatáspolitikai
Elemzései segítenek abban, hogy elhelyezzük Magyarországot az EU-s országok között.
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1999-ben a nehézkes és gyakran hiányos elemzés jól mutatta a terület rossz áttekinthe-
tõségét. A 2001-es elemzés szerint a hazai helyzet az Írországban, Lengyelországban és
Portugáliában tapasztaltakhoz hasonló. Mind a négy ország „lemondott” a felnõtt kor-
osztály LLL-értelemben vett továbbképzésérõl, és a fiatal korosztályok tanulási lehetõsé-
geinek javítására, átalakítására törekszik. Úgy látszik, hogy rövid távon nem megvaló-
sítható az oktatási rendszer LLL-rendszerré történõ transzformálása. 2002-ben a szak-
emberek a hazai rendszert az élethossziglani tanulással kapcsolatos 15 minõségmutató
mentén értékelték. Ennek eredményeként szintén kiderült, hogy országunk nem tarto-
zik az élethosszig tartó tanulás rendszerének kiépítésében élenjáró országok közé. A
2003-as CEDEFOP-jelentés szintén alátámasztotta ezt, amennyiben a dél-európai or-
szágok esetében az LLL-stratégiára vonatkozóan kulturális szakadékot vélt felfedezni.
Ezekben az országokban ezt az oktatási formát az iskolából kimaradtaknak szánják és
nem általánosan értelmezett felnõttoktatást értenek alatta. (Setényi, 2004)

Iskolarendszeren belüli és iskolarendszeren kívüli képzés

A 21. század elejére a tanulás kezdete korábbra tolódott, a vége pedig attól függ, hogy
a munkavállaló mikor kíván kilépni a munkaerõpiacról. Manapság már az óvodában el-
kezdik az iskolai foglalkozásoknak megfelelõ nevelést, és ezzel az élethosszig tartó tanu-
lási stratégia megalapozását. A szakemberek úgy látják, hogy az óvodának és a bölcsõ-
dének is igen jelentõs szerepe van az LLL megalapozásában. Egyrészt ebben a korban a
minden iránt érdeklõdõ kisgyermek könnyen rávehetõ a világ megismerésére, a kultú-
ra elsajátításához szükséges képességek, a normák és viselkedési szabályok megtanulá-
sára. Mindezek megalapozzák a késõbbi tanulási folyamatot és elõnyösen hatnak a már
meglévõ társadalmi különbségek csökkentésének irányába, illetve megakadályozhatják
ezen különbségek kialakulását. Az alapfokú oktatás során kezdõdik meg a tanulás mód-
szerének elsajátítása (információkeresés, szelektálás, feldolgozás és értelmezés technikái,
illetve nyelvi alapok), olyan alapismereteket és alapkészségeket sajátítanak el a tanulók,
melyekre a további általános és szakirányú tanulmányok épülnek majd. A közép- és fel-
sõfokú oktatás idõszakában kell a hallgatóknak megtalálniuk saját érdeklõdési körüket
és ennek megfelelõen valamely témakörre/témakörökre specializálódniuk.

Az oktatási rendszer azonban nem teljesen felel meg ezeknek az elvárásoknak. Az óvo-
dai nevelésbõl leggyakrabban a hátrányos helyzetû családok gyermekei maradnak ki. Az
alapfokú oktatás a meglévõ kulturális hátrányt tovább erõsíti. A rosszabb képességû, il-
letve roma gyerekek könnyen lemorzsolódnak. Az általános iskolát elvégzõk közül pedig
csak néhány százalék gondol a továbbtanulásra. Az alapfokú képzés negatívuma, hogy az
onnan kikerülõ gyerekek viszonylag nagy hányada nem tud az elvárásoknak megfelelõ
szinten írni és olvasni. „A 2000-es PISA-vizsgálat szerint a jelenleg képzésben lévõk egy-
ötöde (a szakmunkásképzõkbe járó tizenöt évesek többsége) funkcionális analfabétának
tekinthetõ, azaz a közoktatási rendszer a most már 12 évig oktatott fiatalok mintegy
húsz százalékánál nyilvánvalóan nem alapozza meg az egész életen át tartó tanulást. A
2001-ben elvégzett OECD-vizsgálat szerint a magyar felnõttek szövegértési képessége-
ik tekintetében a vizsgált országok alsó ötödében foglalnak helyet.” (Vágó)
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Az iskolai kudarcok, a nehézkes olvasás és tanulási folyamat fõleg a hátrányos hely-
zetûek, és alacsony iskolai végzettségûek esetében igen hosszú távú hatással bír. Ezek
azok a tanulók, akik menekülnek az iskolából, és nem gondolnak továbbtanulásra. Ha
felnõttként olyan rossz élethelyzetbe kerülnek, amibõl csak a továbbképzés jelenthet
kilépést, igen nehéz ismét iskolapadba ülniük, és a legkisebb kudarcélmény is arra
készteti õket, hogy kimaradjanak a tanfolyamról. Nagyon fontos tényezõ tehát az is-
kolai kudarcok csökkentése. (Mayer, 2000)

Az OECD már 1996-ban kimutatta, hogy az alapfokú oktatásban elsajátított tudás
feltétele a sikeres, egész életen át tartó tanulásnak. Meg kell szüntetni tehát az iskolai
kudarcot és csökkenteni kell a lemorzsolódást, ugyanakkor javítani kell az oktatás mi-
nõségén, a tanításnak pedig egyénre szabottnak kell lennie. Új technológiákra és ta-
nítási módszerekre van szükség, és nem utolsósorban a tanárok továbbképzésére kell
a hangsúlyt fektetni. (Budai, 2000) Úgy tûnik tehát, hogy az LLL megalapozásához
elengedhetetlenül fontos az óvodai nevelés és a közoktatás gyakorlatorientált átalakí-
tása. Olyan jellegû reform, mely a tanulás örömét, élvezetes voltát erõsíti fel, miköz-
ben gyakorlati tudást közvetít oly módon, hogy azzal sikerélményeket szerez. 

Intézményesülés

Az élethosszig tartó tanulás intézményi rendszerének elemzésekor három fogalmat
szükséges tisztázni. Ezek a formális tanulás, nonformális tanulás és informális tanulás.
A formális tanulás alatt az iskolarendszerû tanulást értjük. Az informális tanulás je-
lenti mindazt a tudásmennyiséget, melyhez nem formális keretek között jut a mun-
kavállaló, hanem munkahelyén a gyakorlatban sajátítja el azokat. Ennek a tudásfor-
mának a jelentõsége az 1960-as évektõl olyan mértékben növekedett, hogy le kellett
róla választani egy harmadik kategóriát, a nonformálisat (nem iskolai rendszerû). Ez
a tanulási forma tulajdonképpen hasonlít a formális oktatáshoz, de nincs jogszabályi
elõírásokhoz kötve, ezért rugalmasabb, gyorsabb és olcsóbb. Nincs hallgatói és tanu-
lói jogviszony, helyette szerzõdéses jogviszony van. 

A közoktatás keretébe tartozó képzések mellett a kilencvenes évek elején megjelen-
tek az olyan munkaerõ-piaci képzések, melyek az egyén munkaerõ-piaci pozícióját ja-
vítják. A képzések szervezésébe bármely olyan felnõttképzéssel foglalkozó szervezet,
iskola, oktatási vállalat bekapcsolódhat(ott), amely rendelkezik a szakképzési és fog-
lalkoztatási törvényben meghatározott feltételekkel. Az LLL piacán többféle intéz-
mény eltérõ színvonalú, és a keresletnél nagyobb számú képzéssel van jelen, ezért a
verseny igen kiélezett. A szolgáltatások kevéssé szabályozottak, a minõséget nem el-
lenõrzik, ezért a szakmai színvonal igen egyenetlen. Ezt a típusú képzést különbözõ
intézmények párhuzamosan végzik. (Szöllõsi, 1997)

Az élethosszig tartó tanulás oktatási intézményei három nagy csoportra oszthatóak.
Az elsõhöz a közoktatás és felsõoktatás intézményei, a másodikhoz a privatizáció út-
ján, a harmadikhoz az új vállalkozások útján létrehozott központok tartoznak. A pia-
cot felosztó intézmények érdekeik és formájuk szerint viszont négy nagy csoportra
oszthatóak, melyeken belül további alcsoportokat különíthetünk el. 
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1. Az oktatási intézmények a továbbképzésben fõleg rossz anyagi helyzetük javítását látják. 
2. Az államszocialista népkulturális közösségi rendszer, a kultúrházak stb. a kilencvenes
évek elején funkcióját vesztve leginkább az LLL-ben találta meg fennállásának jogalapját. 
3. Az összeomlott magyar munkaerõpiacon megjelentek a nyugat-európai továbbkép-
zõ intézmények, melyek létrehozásával a nyugati államok az átmeneti idõszakot élõ
Magyarországnak úgymond segítséget nyújtottak. Ez a magyar rendszertõl teljesen
független hálózatot importált. Egy másik struktúra kezdett kialakulni. 
4. Az önkormányzati és pártállami klientúra egy része saját vállalkozásába vitte ki a koráb-
bi képzõhelyek infrastruktúráját. Ehhez állami és nyugati támogatásokat használtak fel. 

A magyarországi intézményeket Szöllõsi Zsuzsa és Kálmán Anikó tanulmányai
alapján mutatjuk be részletesen. (Szöllõsi, 1997; Kálmán, 2004)

1. Köz- és felsõoktatási intézmények
A közoktatási intézmények – fõleg a demográfiai hullámvölgy okozta finanszírozási
megszorítások miatt – egyre nagyobb arányban kapcsolódnak be a felnõttek képzésé-
be és a továbbképzésbe. Ez középfokú intézményeknél az infrastruktúra bérbeadását,
tanfolyamok és elõkészítõk szervezését jelenteti, melyek fõleg a környék lakosságának
igényét elégíti ki. A felsõfokú képzésben az esti, levelezõ és felsõfokú szakképesítést
adó továbbképzések elindítását jelentette. Emellett a munkaerõ-piaci képzésbe is be-
kapcsolódtak, melynek elsõdleges célja a meglévõ erõforrások felhasználásával plusz jö-
vedelemszerzés, és ezen keresztül az iskola költségvetési gondjainak enyhítése. Másrészt
a tanároknak olyan mellékjövedelem biztosítása, melyet professzionális munkavégzés-
sel kereshetnek meg. A középfokú intézmények esetében ezek a képzések az ott tanu-
lók számára pályaorientációt és szakmaszerzési lehetõséget is jelentettek. Különösen
azoknak, akik nem jelentkeztek valamelyik felsõoktatási intézménybe. Az iskolák a
képzéseket gyakran al- vagy fõvállalkozóként végzik. Több iskola kapcsolódik az adott
régióban mûködõ Regionális Munkaerõfejlesztõ és Képzõ Központhoz. Ebben az eset-
ben az iskola a képzéseket a központ bázisiskolájaként – infrastruktúra és oktató biz-
tosításával, kihelyezett részlegként látja el.

2. Vállalati belsõ képzések és továbbképzések
A nagyvállalatok (multik) kivételével a vállalatok nem indítanak saját képzéseket, hanem
arra törekszenek, hogy az õ igényeiknek megfelelõ elõképzettséggel rendelkezõ munka-
erõt vegyenek fel. A vállalati belsõ képzések célja a versenyképesség megõrzése, sõt nö-
velése. Ez egyaránt fontos a munkaadó és a munkavállaló részére is. A képzés lehet belsõ
képzés, tréning, külföldi továbbképzés, melyeket a vállalat keretein belül szerveznek. Il-
letve olyan külsõ képzési intézményi tanfolyam, melynek finanszírozásához a munkavál-
lalónak is hozzá kell járulnia. A belsõ képzéseket az aktuális igények motiválják. Egyrészt
a modern vállalatnál elvárt általános skilleket erõsítik, mint amilyen a nyelvtudás, számí-
tógép-kezelés stb. Másrészt speciálisak, adott munkakörre szabottak, és sok esetben je-
lentõsen eltérnek az országos szakmai követelmények elvárásaitól. Ez áll tehát annak a
hátterében, hogy miért nem preferálják a multik a külsõ tanfolyamokat. Ezek ugyanis
gyakran csak általános ismereteket nyújtanak, ráadásul az utazás és vizsgázgatás idõt vesz
el a dolgozótól, gyakran szabadságot vesz ki ezért. Másrészt a munkaadónak azért sem
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érdeke, hogy dolgozója államilag elismert képesítést szerezzen, mert annak megszerzése
a kedvezõbb munkaerõ-piaci esélyek miatt mobilizálhatja a munkaerõt.

3. Privatizált átképzõ intézmények és oktatási központok
Ezek az oktatási vállalkozások nagyrészt államigazgatási fõhatóságok, minisztériumok
továbbképzõ intézményeibõl alakultak át. Ennek köszönhetõen rendelkeznek a mun-
kaerõ-piaci szakmai képzésekhez, továbbképzésekhez szükséges megfelelõ infrastruk-
turális, szakmai és személyi feltételekkel. Emellett jelentõs elõnyük kapcsolatrendsze-
rük, melyet üzleti megrendelések szerzéséhez sikeresen használnak. Szakmailag a fo-
lyamatos fejlõdés és fejlesztés jellemzi õket (a tananyag kidolgozásához, fejlesztéséhez a
nemzetközi és hazai trendeket is figyelembe veszik). Képzéseiket általában országos
hálózatban szervezik. A piaci verseny által kissé érintettek, mely az infrastrukturális és
személyi feltételek karcsúsítását eredményezi. 

4. Újonnan alapított oktatásszervezõ és képzõ cégek
A valamilyen módon az állami szférához, vagy nagyvállalatokhoz kapcsolódó képzések
mellett az utóbbi években megjelentek az olyan szervezõkészséggel és kapcsolatokkal ren-
delkezõ egyének is, akik a piaci szükségletek jelentkezése alapján az aktuális igényeknek
képesek megfelelni. Ezek az intézmények általában nem rendelkeznek sajátos, speciális
szakmai profillal. Hátrányuk, hogy még csak néhány éve vannak a piacon. A tradíció és
képzési referencia hiányát úgy próbálják meg áthidalni, hogy szerzõdtetett tanáraik gya-
korlatára hivatkoznak. Elõnyük viszont, hogy mindig rugalmasan tudnak igazodni a piac
aktuális igényeihez, nem köti meg kezüket a speciális szakirányok igényelte infrastruktú-
ra, s nem kell folyamatosan csak az adott területen jártas szakembereket foglalkoztatniuk.

5. Regionális Munkaerõfejlesztõ- és Képzõközpontok
Magyarországon kilenc ilyen – állami támogatással létrehozott – központ van. Ezek: Mis-
kolc, Székesfehérvár, Békéscsaba, Kecskemét, Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, Szombat-
hely, Budapest. A szolgáltatási köre igen széles, melybe a következõk tartoznak bele:
„alapképzés, alap-, közép- és felsõfokú kvalifikációs szakképzés, kiegészítõ szakképzés,
minõségi szakképzés (gazdasági szerkezet-átalakítást, az ipari struktúrát támogató új
technológiák bevezetése a képzésbe). A szakképzés – speciális, kiegészítõ, eurokvalifiká-
ciós – szinte minden olyan irányultságot lefed, amely az adott terület munkaerõ-piaci
szükségletének megfelel. A speciális képességfejlesztõ képzések szolgáltatásai a követke-
zõk: nyelv, számítástechnika, vállalkozási ismeretek, munkaerõ-piaci képességek, illetve
kiegészítõ képzésként az iskolarendszerû oktatás számára hasonló tárgyú képzések nyúj-
tása. Sok központ vállal iskolarendszerû képzéseket is. A munkaadók számára belsõ fej-
lesztõ, illetve preventív átképzéseket vállalnak, s vizsgacentrumként mûködnek más kép-
zõintézmények számára. Mindezek mellett a központok tevékenysége magában foglalja
a munkaerõ-piaci képzésekhez kapcsolódó egyéb szakmai szolgáltatásokat is: igény sze-
rint egészségügyi, pszichológiai alkalmassági vizsgálat, pályakorrekciós, pályaorientációs,
karrier-tanácsadás, életvezetési szaktanácsadás; elõzetes tudásszintmérés; felzárkóztatás;
tanulási technikákra, vizsgastratégiákra történõ felkészítés; álláskeresési technikák tré-
ningje; munkavállalói ismeretek, munkahely-keresési tanácsadás; a képzés eredményessé-
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gét, az elhelyezkedés mértékét nyomon követõ vizsgálatok. A központok mûködésében
nagy jelentõsége van a módszertani fejlesztõ tevékenységnek.”

6. Alapítvány jellegû intézmények és népfõiskolák
Az oktatással, továbbképzéssel foglalkozó alapítványok jelentõs részét a felsõoktatási
intézmények, kutatóintézetek munkatársai hozzák létre. Az ilyen kis méretû képzési
vagy képzésszervezési vállalkozásokban az oktatók általában mellékállásban dolgoz-
nak, és vállalkozásukhoz a felsõfokú tanintézmény infrastruktúráját használják fel. A
népfõiskolák fõleg vidéki városokban mûködnek, és a mezõgazdasági, vállalkozói is-
meretekre épülõ továbbképzéseket indítanak. 

7. Egyéb intézmények
Ide a szocialista állam ismeretterjesztõ és mûvelõdési intézményhálózatának a rend-
szerváltás után is mûködõképes maradt szervezetei tartoznak. Ezek egy része még ma
is állami támogatásból tartja fenn magát. Ilyenek például a mûvelõdési házak és a vi-
déki mûvelõdési központok. Ezek szerepe vidéken jelentõsebb, mint a fõvárosban. En-
nek egyik oka a korlátozottabb vidéki képzési piac, s az, hogy emiatt kevesebb ott a
képzési vállalkozás, kisebb a képzési kapacitás.

8. Egy-egy szakmai profil képzésére alakult vállalkozás
Az olyan vállalkozások, melyek egy-egy speciális szakmai képzésre vállalkoznak, lehetnek
régóta mûködõk, de lehetnek az új igényekre válaszul létrehozott intézmények is. Két fõ
formája létezik. Az egyik az olyan önálló vállalkozás, melyet egy állami nagyvállalat okta-
tási központjából privatizáltak ki. Piacát a korábbi vállalat igényeinek kielégítése jelenti.
A másik forma a gyártó cég mellett szervezõdõ oktatóközpont, amely a cég által forgal-
mazott termék betanításából alakult a specifikált képzés önálló intézményévé.

9. Nemzetközi projektet hasznosító vállalkozás
A nemzetközi oktatással foglalkozó cégek hazai központjainak elõnye, hogy nemzet-
közileg elismert tananyagokkal rendelkeznek, és nyugat-európai módszereket hasz-
nálnak fel, hátránya, hogy nem rendelkeznek hazai állami elismertséggel. Ezek álta-
lában a menedzser-, valamint gazdasági képzések területére szakosodtak, de jelen
vannak a nyelvoktatás és az informatika területén is.

A felnõttképzés magyarországi negatívumai

A magyarországi felnõttképzés rendszerét sokan és sokféle szempontból bírálják. Te-
kintsük át, hogy milyen problémák találhatók ezen a területen. A problémák ismer-
tetése a megoldandó kérdésekhez is közelebb visz. (Szilágyi, 2004)

Kis cégméretek – A felnõttképzés bázisát két típusú intézmény jelenti. Egyrészt a
Regionális Képzõ Központok, melyek jelentõs képzési kapacitással rendelkeznek, ál-
lami finanszírozásúak, de piaci „megrendelésre” dolgoznak. Ez a kettõsség megnehe-
zíti mûködésüket, hiszen egyszerre kell megfelelni az állami elõírásoknak és a piaci
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igényeknek. Másrészt az egymástól elszigetelten vállalkozásban, illetve állami fenn-
tartásban mûködõ képzõhelyek, melyek viszonylag kis kapacitással dolgoznak. 

Tõkeszegénység – Az élethosszig tartó tanulás rendszeréhez szükséges intézményi át-
alakulások végrehajtása jelentõs tõkebefektetést igényel. A felnõttoktatás szerkezetét,
tananyagát és infrastrukturális feltételeit is át kellene alakítani. Jóllehet a kormányzat
az elmúlt évben jelentõs pályázati forrást biztosított az eszközpark korszerûsítésére – né-
hány vállalati képzõhelytõl eltekintve –, a színvonal még mindig igen alacsony.

Elszigeteltség – A képzõ intézmények tevékenységüket egymástól elszigetelten vég-
zik. Még az azonos intézménytípusok esetében sincsen kommunikáció. A hallgatókért
és forrásokért folytatott harc inkább elszigetel, mintsem a kooperációra ösztönözne. Az
együttmûködés kialakítása hosszú távon viszont elengedhetetlennek tûnik. 

Elavult tananyagok – A tananyagok jelentõs része nem felel meg a tudástársadalom
által megkövetelt szintnek. Az új tananyagok és az igazán korszerû oktatási eszköz-
rendszerek kidolgozásához egyrészt jelentõs pénzügyi támogatásra van szükség, más-
részt egységes tananyag-készítési szabály- és keretrendszerre. Jelenleg a fejlesztés el-
szigetelten, kisebb-nagyobb érdekcsoportok nyomására folyik. 

Városi koncentráció – Míg az EU-ban az egyik fõ cél az, hogy a tanulni vágyók lak-
helyükhöz közel találjanak továbbképzõ helyeket, addig nálunk a képzõhelyek térben
túlságosan szegregáltak (a nagyobb településekre koncentrálódnak). Ez tény a decent-
ralizálást, a hálózati együttmûködés szükségességét támasztja alá.

A humán feltételek hiánya – Az oktatói gárda továbbképzésére egyre nagyobb szükség
mutatkozik. A felnõttképzésben elengedhetetlenül fontos, hogy naprakész, elméleti és gya-
korlati ismerettel rendelkezõ oktatók és trénerek tanítsanak. Ez egyrészt továbbképzéssel,
másrészt az ilyen jellegû tudással rendelkezõ megbízott oktatók bevonásával érhetõ el. 

A jól képzett, az EU munkaerõpiacán is megfelelõ végzettséggel rendelkezõ embe-
rek egy része elhagyja az országot. Az agyelszívás (brain drain) jelensége nemcsak ná-
lunk, hanem Németország keleti részén és Bulgáriában is megfigyelhetõ.

A feladatok számbavétele

Az LLL rendszer kiépítéséhez még több feladatot meg kell oldani. A kérdéskörrel fog-
lalkozó kutatók és szakemberek szinte mindegyike kidolgozott már megoldási javas-
latokat. A tanulmány utolsó fejezetében ezeket foglaljuk össze. A javaslatok felsorolá-
sát általában és a Lisszaboni Memorandum pontjaihoz kötötten végezzük el. (Jó gya-
korlat, 2001; Szilágyi, 2004)

1. A tanuláshoz való hozzáférést mindenki számára egyformán szükséges biztosítani.
Ennek a követelménynek többféle dimenziója van. 
Az egyik a fizikai hozzáférés biztosítása. A képzési központok akadálymentesítése, a
jó és gyors megközelíthetõség. Elengedhetetlennek látszik a regionális tudáscentru-
mok létrehozása. Ezeket a meglévõ oktatási, képzési intézményrendszer bázisán kel-
lene létrehozni és a helyi sajátosságoknak, képzési igényeknek megfelelõen alakítani.
Szükség lenne például az atipikus képzési formák bõvítésére is. 
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A másik a technológiai hozzáférés. Az információs és kommunikációs technológiák
alkalmazási körének kiszélesítése. Célcsoportcentrikus képzési programok, tananya-
gok, tantervek hozzáférhetõségének biztosítása. Rendelkezésre kell hogy álljanak a ta-
nuláshoz szükséges technikai, technológiai eszközrendszerek, amelyekkel a tanulók
hozzá tudnak férni az adott képzéshez, tananyaghoz stb. Ehhez minimális feltétel a
megbízható távközlési összeköttetés, a megfelelõ számítógép és a kiegészítõ eszközök,
valamint ezek használatához alapfeltételként a kellõ tudás. 

A harmadik dimenzió a motiváció. Egyrészt fel kell kelteni a potenciális tanulók ér-
deklõdését az LLL rendszere iránt, másrészt fel kell õket készíteni arra, hogy használ-
ni is tudják azt. Olyan tanulástámogató rendszereket kell kidolgozni, melyek például
az alacsonyabb státusú csoportoknak segítenek a tanulás újrakezdésében, szükség ese-
tén megtanítják õket tanulni. 

2. Ösztönzõ anyagi feltételrendszer
Magyarországon ehhez a ponthoz kapcsolódóan sokféle negatívummal találkozhatunk.
Egyrészt a felnõttek rendkívül heterogén alapképzettségi szinttel rendelkeznek, és igen
nagy a képzési esélyegyenlõtlenség, ami igen nehézzé teszi egy jó ösztönzõ rendszer ki-
dolgozását. Emellett alacsony a képzés anyagi motiváltsága is. A jó rendszer kiépítésé-
hez egyrészt a törvényi szabályozási háttér hiányzik, másrészt az érdekképviseletek, és a
különbözõ partnerek együttmûködési készségének történeti hiányával kell számolni. A
tanulás anyagi feltételrendszerének kialakítására több módszer és szint is szóba jöhet. 

Már létezik a tandíj után érvényesíthetõ személyijövedelemadó-kedvezmény és a
kedvezményes eszközvásárlás lehetõsége. Azonban ezt nem mint a felnõttképzéshez
társított lehetõséget, hanem mint a Sulinet-program részét tartja számon a közvéle-
mény. A lehetõséget az LLL-lel kapcsolatban jobban kellene kommunikálni. 

A nyugat-európai gyakorlat szerint be lehetne vezetni az egyéni képzési számlát,
mellyel a tanulási folyamat könnyebben válna tervezhetõvé. Lehetõséget kellene adni
arra is, hogy állami alapítványok, vállalatok, egyéb intézmények befizethessenek erre
a számlára, és így támogathassák a továbbtanulni szándékozót. Az európai tapaszta-
latok azonban azt mutatják, hogy ez a rendszer könnyen kijátszható, ezért annak be-
vezetése elõtt a külföldi példákat mélyrehatóan tanulmányozni kell. 

A munka melletti tanulás egyik legnagyobb kerékkötõje az, hogy a munkaadó gyak-
ran negatívan áll a továbbtanulóval szemben, illetve, hogy a képzõhely nem veszi fi-
gyelembe a munka melletti tanulás behatároltságát. Egy az LLL-re vonatkozó mun-
kaügyi szabályozással javítani lehetne a helyzeten. 

Tovább kellene növelni a normatív támogatási és a pályázaton elnyerhetõ összegeket.

3. Új módszerek az oktatásban és a tanulásban
Az új módszerek kidolgozásának és bevezetésének egyik hátráltató tényezõje az, hogy az
elméleti és gyakorlati szakemberek szemléletmódja és tudásanyaga között jelentõs kü-
lönbségek vannak. Másrészt nincsen olyan információs rendszer, mely segítené az inno-
vatív tananyagok megalkotását. Új módszereket azonban csak úgy lehetne bevezetni, ha
a tanárok és tanulók is eléggé motiváltak lennének. A motiváció hiányának jó példája a
távoktatás, mely nem mûködik rendesen. E mögött az infokommunikációs eszközök, az
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egyénre szabott konzultációs lehetõségek, és az egyéni tanulási ütemezés hiánya áll.
Ezek miatt ez az oktatási forma gyakran egyszerû levelezõ oktatássá válik. Pedig ennek
a formának (otthoni tanulás kiegészítése személyes konzultációkkal) nagy jövõje lehet-
ne a nem felsõfokú végzettségûek oktatásánál is, új módszerek bevezetésével a közép-
fokú végzettségûek továbbképzéséhez új alternatívát jelenthetne. Néhány éve jelent
meg az e-alapú képzés, mely az egyéni szabadságra, korszerû informatikai és elektroni-
kus eszközök támogatására épül. A fejlesztéshez kapcsolódóan azonban nem állt rendel-
kezésre egységes irányelv, ezért az egyes intézmények különbözõ rendszerben kezdtek el
fejleszteni. Ennek egységesítése elengedhetetlennek látszik.

4. Részvétel és értékelés
A kérdéssel foglalkozó kutatók szerint Magyarországon még nem értékelik kellõkép-
pen az általános mûveltséget, és az általános célokért való tanulást. Ez egyrészt meg-
mutatkozik abban, hogy szinte csak a munkaerõpiac által is hasznosnak vélt ismere-
teket és tudást nyújtó tanfolyamok kapnak támogatást. A tanulás ma még nem kom-
petencia alapú képzés, hanem típustanfolyamokra épül, függetlenül a beiratkozott
hallgatók elõképzettségétõl. 

Másrészt abban, hogy a formális iskolarendszeren kívül szerezett tudás háttérbe
szorul, elismertsége kisebb. Az akkreditált képzések és egyéb képzõ szervezetek, in-
tézmények által kiadott oklevelek, tanúsítványok hitelesítése sem megoldott. 

Alig ismert például az APEL-rendszer (Assessment of Prior Experiences and Learn-
ing), mely az elõzetesen megszerzett tapasztalatok és tudás elismerését mozdítja elõ. Ez-
zel például a kevésbé iskolázottak tanulmányait, tanfolyamait is el lehetne ismertetni, és
azokat az LLL-rendszerbe lehetne integrálni. (Az ír oktatási „fehér könyv” tartalmaz né-
hány kitûnõ ajánlást az APEL gyakorlati megvalósítására.) Ki kell alakítani azokat a ke-
retfeltételeket, melyek segítségével csatlakozhatunk az Europass-rendszerhez.

5. Információáramlás, tanácsadás
Jelenleg még nem létezik egy olyan egységes állami rendszer, mely a tanulási útmu-
tatásra és tanácsadásra fókuszálna.1 A multinacionális vállalatok már rendelkeznek
ilyennel, mely a saját képzéseik, és a hozzá kapcsolódó elõlépési lehetõségeken túl
egyénre szabott képzési tervet is készít, de csak a saját dolgozóik számára. A külsõ ér-
deklõdõk nem kaphatnak arról információt, hogy a bejutáshoz és továbblépéshez
majd milyen készségekre és végzettségre lesz szükségük, illetve az ott dolgozók nem
kapnak arról tájékoztatást, hogy más képzõ helyeken milyen tanfolyamokon vehetné-
nek részt. Ennek ellenére a vállalati hálózat felépítése és mûködtetése jó alappal szol-
gálhatna az állami hálózat kiépítéséhez. Ez a hálózat nem szükségszerûen állami mû-
ködtetésû. Fel lehetne építeni például a biztosítók hálózatának mintájára is. Egy ilyen
szolgáltatás bevezetésére csökkentené a város és falu közötti esélykülönbségeket, il-
letve segíthetné a munkaerõpiacról kisodródó és munkanélkülivé vált rétegeket. A ta-
nácsadás azonban nemcsak a továbbtanulási lehetõségekre kell hogy korlátozódjon,
hanem szociális és pszichológiai segítséget is nyújtania kell. Az itt dolgozó szakembe-
reket ezért speciális képzésben kellene részesíteni. A tanácsadás bizonyos része mû-
ködhetne internetes alapon is. 
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6. A tanulás térbeli közelsége
Az LLL csak úgy lehet sikeres, ha az oktatás és képzés a lehetõ legkönnyebben hozzá-
férhetõvé válik. Ennek érdekében csökkenteni kell a fizikai távolságokat. A képzõhe-
lyeknek „gyorsan” elérhetõnek kell lenni, ezért ki kell építeni a képzõhelyek hálóza-
tát. (Ehhez fel lehetne használni a mûvelõdési házak, népfõiskolák, teleházak rendsze-
rét.) Szélesebb körben lehetne felhasználni a távoktatás nyújtotta lehetõségeket is. 

A Memorandum hat pontjához kapcsolódó javaslatokat néhány általános javaslattal ér-
demes kiegészíteni. Ahhoz, hogy mûködõképes LLL-rendszer jöjjön létre, egységes rend-
szerbe kellene szervezni az iskolákat, az egyetemeket, azok kihelyezett tagozatait, a felnõtt-
képzési intézményeket, a vállalati tanmûhelyeket, oktatási központokat és egységes mar-
keting-, információs, és minõségbiztosítási rendszert kellene kialakítani. Az oktatás csak
magasan kvalifikált pedagógusokkal valósítható meg. Ki kellene dolgozni a felnõttképzés-
ben dolgozó elõadók, trénerek, oktatók továbbképzésének rendjét, a tananyagkészítés és
képzés finanszírozásának hátterét és az egységes minõsítés rendjét. (Mihály, 2003)

A tanárok és diákok motivációját jelentõsen csökkenti a pedagógusi pálya alacsony presz-
tízse. Ezen csak a politika és a társadalom együttesen tudna változtatni, egyrészt a bérek
emelésével, másrészt a tanárképzõk képzési struktúrájának átalakításával. (Mihály, 2003)

A versenyképesség fenntartásának érdekében a természettudományi és mûszaki fel-
sõoktatásban növelni kell a hallgatók és a PhD-hallgatók és a kutatóhelyeken foglal-
koztatottak létszámát. A létszámnövelést tájékoztatóközpontok, és karriertervezési
tanácsadó szolgálat létrehozásával lehetne elérni. A szakválasztás elõtt állók (akár 18
évesek, akár a felnõttek) ugyanis nem rendelkeznek arról részletes információkkal,
hogy diplomájukkal hogyan és hol fognak tudni elhelyezkedni. Milyen perspektívák,
továbbképzési lehetõségek várnak majd rájuk. Ez az oka annak, hogy sokan a jelen-
leg divatos és jól fizetõ szakmákat választják. (Kálmán, 2003)

Az erõforrásokat jobban ki lehetne használni, ha az iskolák (bezárás helyett) tanítá-
si órák után nonstop forrásközponttá alakulnának a távoktatás, a tapasztalatcsere és
a tanulókörök számára. (Kálmán, 2003)

Oktatás, de hogyan? – A felnõttoktatás módszertana 

Kraiciné Szokoly Mária kutatásai szerint jelenleg 3600 felnõttoktatási intézmény mû-
ködik Magyarországon, melyek igen eltérõ színvonalon és eredménnyel tevékenyked-
nek. A képzések többségét még a rendszerváltozás utáni sokk hozta létre. A kilencve-
nes évek elején az átképzések gyorsan elindultak, de akkor még senki sem tudta, hogy
mire, és fõleg, hogyan kell felkészíteni az embereket. 15 év eltelte után bebizonyoso-
dott, hogy a felnõttoktatás – az andragógia – külön szakma, melyhez sajátos pedagó-
giai felkészültség szükséges. Jelenleg még nincs ilyen képzés, bár az ELTE-n folyó mû-
velõdésszervezõi képzés keretében létezett ilyen kurzus. A pedagógusképzésben 2006-
tól kezdve lesz ilyen szak. Ennek hátterében a 2001. évi felsõoktatási törvény áll, mely
elõírta, hogy az államilag akkreditált felnõttoktatási intézményekben andragógusok-
nak is kell mûködniük. Európában ez már évek óta így van. (Kraiciné, 2004)
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A felnõttképzés alapvetõen különbözik az iskolai oktatástól. Nemcsak szakmai is-
mereteket közvetít, hanem olyan kulcsképességeket is, melyek nélkül a munkaerõpi-
acon ma már szinte lehetetlen boldogulni. Ilyenek az önállóság, problémamegoldó ké-
pesség, a tanulási és a gondolkodási képesség, az indoklási és értékelési képesség, az
együttmûködési és kommunikációs készség, a felelõsségvállalás képessége. Ezek olyan
skillek, melyek átvihetõk az egyik munkakörrõl, munkahelyrõl a másikra, megköny-
nyítik az újabb és újabb szakmák elsajátítását. (Kraiciné, 2004)

Az oktatásközpontú módszert a tanulásközpontú módszerrel kell helyettesíteni. A két
módszer közötti alapvetõ különbséget talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy a második
esetében olyan programot kell összeállítani, mely a tanulók egyéni céljait és szükségleteit
veszi figyelembe. Az aktivizáló módszerek – mint amilyen a szituációs vagy a projekt mód-
szer – segítségével megkönnyíthetõ a tanulás folyamata. Ilyenkor ugyanis a hallgatóknak
az életbõl vett vagy ahhoz hasonló problémát kell saját tapasztalataik, valamint a tanulás
során szerzett ismeretek segítségével megoldani. A felnõttek, ha számukra fontos, életta-
pasztalataikhoz kapcsolódó problémákat kell megoldaniuk, akkor sokkal gyorsabban ta-
nulnak, és a tudás tovább megmarad. A tananyag kialakításánál szem elõtt kell tartani azo-
kat az ismereteket – pl. közös cél, a közös felelõsség, a konfliktusok kezelése, az empátiás
készség, a vitakultúra –, melyek a korszerû vállalati struktúrában elengedhetetlenek. Mód-
szertanilag fontos kérdés a kontaktórák esti idõszakra tolódása. A hatékonyságot csökken-
ti, hogy a tanulók fáradtan, munka után ülnek iskolapadba. A pedagógus feladata, hogy
feloldja a napi gondokkal kapcsolatos feszültségeket. Ugyanakkor a felnõttek motiváltab-
bak és céltudatosabbak is, hiszen pontosan tudják, hogy miért és mit szeretnének tanulni.
Ha praktikus, felhasználható ismereteket kapnak, rendkívül jó hatásfokkal képesek tanul-
ni. Számukra az elsõ alapképzésben részt vevõknél fontosabb az otthonos, megnyugtató
környezet, a tanulás személyi és technikai feltételeinek biztosítása. (Kraiciné, 2004)

A lemorzsolódás viszont meglehetõsen magas. E mögött két ok áll. Az egyik a mun-
ka és család melletti tanulás nehézsége. A másik pedig az, hogy a legtöbb képzési he-
lyen nem állnak rendelkezésre a felnõttoktatáshoz szükséges speciális feltételek. Rá-
adásul még nem nevelõdött ki az a pedagógusi gárda, amely már profi szinten elsa-
játította a felnõttképzés módszertanát. A tanároknak széles körû általános mûveltség-
gel, korszerû szakmai tudással, társadalomismerettel, empátiával, informatikai és
nyelvi intelligenciával kell rendelkeznie, és bizalmat keltõ, segítõkész személyiségû-
nek kell lennie, olyannak, aki társ a tanulásban. (Kraiciné, 2004)

Jegyzet

1 A Munkaügyi Központokban és teleházakban már mûködik egy ehhez hasonló szolgáltatás.
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Tamás Pál

TUDOMÁNYOS DIASZPÓRÁK: 
A NEMZETI HUMÁN TÕKE KIEGÉSZÍTÕ FORRÁSAI

A diplomás munkaerõ nemzetközi áramlását mintegy negyven éve vizsgálják elméle-
tek. A kelet-európai kutatók vándorlását a hidegháborús határokra tekintettel ezen
elméleti keretek között szinte senki sem vizsgálta. 1989–91 után ugyan elvben ez  le-
hetõvé vált, a modelleket e régió statisztikai anyagával azonban nem szembesítették.
Erre csak részleges magyarázatul szolgál, hogy a kelet-közép-európai kutató- vagy
diplomásvándorlásra vonatkozó adatgyûjtés leállt, vagy visszaesett. Az adathiány mö-
gött elméleti bizonytalanságok kumulálódtak.

Nemzetközi szakemberpiacok

Az elsõ elmélethullám a neoklasszikus növekedési modellekhez kapcsolódott a ‘60-as
években. E modellek teljes versenybõl, teljes rendelkezésre álló információból, nem létezõ
belsõ korlátokból indultak ki. Kevés magasan képzett hagyja csak el a nemzetgazdaságo-
kat, és távozásuk a hátramaradó gazdaságok potenciálját lényegében nem érinti. Az ott-
honmaradtak béreire a távozók sehogy sem hatnak. Mindeközben az egyéneknek azokról
a helyekrõl, ahol a termelékenység alacsonyabb, s ahol jövedelmük is kevesebb, azokra a
helyekre kell vándorolniuk, ahol a termelékenység magasabb és többet is kereshetnek. A
humántõke vándorol – mégpedig a rosszabb megtérülésû helyekrõl a jobb megtérülésû
helyekre. E folyamat hatása, persze, nagymértékben attól függ, mennyi, illetõleg milyen
(humán) tõkét visznek az elvándorlók magukkal. A (gazdaság)politika mozgástere azon-
ban így is világos: csak nem beavatkozni. (Adams, 2003; Adams–Page, 2003)

A második elmélethullám (a ‘70–90-es évek között) központi gondolata: az elván-
dorlás káros a kibocsátó országokra. A ‘70-es évektõl fontos munkák (Hughes, 1977)
kezdték hangsúlyozni, hogy az elvándorlás kétféleképpen is negatív hatással van a ki-
bocsátó gazdaságokra. Elõször is torzítja a hátramaradók bérszerkezetét, másodszor
pedig hat az oktatás finanszírozásának szerkezetére. Emellett gyengíti az „otthoni”
kutatási ágazatokat, lenullázza az oktatási beruházások egy részét, és adóbevételektõl
fosztja meg az államot. Mindezeket legalább részben az elvándorlás megadóztatásával
lehet kiegyenlíteni. Az ez idõ tájt kibontakozó élénk vitát egyébként elsõsorban nem
az akadémiai kutatás, hanem különbözõ, a fejlõdés problematikájában érdekelt nem-
zetközi szervezetek generálták. Õk beszélnek akkor brain-drainrõl, agyelszívásról is.

Újabb endogénnövekedési modellek (Barro–Lee, 2003) lényegében ebbõl a negatív
képbõl mindenekelõtt a humántõke csökkenésének következményeit hangsúlyozzák.
Itt a tudás megterülése emelkedik, mert a humántõke megterülése pozitívan függ az
ilyen tõke általános elérhetõségétõl (a több nem csak arányosan magasabb szinten té-
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rül meg). A hátramaradóknak így veszteségük keletkezik. A humán tõke mozgása hat
a növekedésre is – a kibocsátó „szegény” országok teljesítménye romlik, míg a felve-
võ „gazdagoknál” az érkezõk pozitívan hatnak a növekedésre. (Solimano, 2001, 2002)
Az érvelésmód és a következtetések itt sok szempontból visszanyúlnak az ’50–60-as
évek növekedési vitáinak érvrendszeréhez. (Bhagwati, 1976)

Az endogén növekedési modellek egy második hulláma a ‘90-es években a vándor-
mozgásból keletkezõ haszon ilyen teljes aszimmetriáját már megkérdõjelezte. Az ide-
sorolható dolgozatok (pl. Beine [et al.], 2003; Martin, 2003) azt jelezték, hogy a moz-
gásból a kibocsátó országoknak is van, vagy lehet hasznuk. Pontosabban, hogy a kép-
zettek elvándorlásából következõ vitathatatlan „kiszárítási effektus” mellett (nyilván-
valóan csökken a rendelkezésre álló humán tõke) jelentkezik egy pozitív hatás is. Az
elvándorlás, s itt a képzettség nemzetközi értékesítésének lehetõsége az egyéneket
vonzani fogja. S ezért hajlandóak lesznek saját képzésükbe többet beruházni. S mert
nem mindenki megy közülük végül el, maradnak olyan egyéni oktatási beruházások,
amelyekre másként nem kerülhetett volna sor. Ezzel az „új brain drain irodalommal”
szemben azonban mások (pl. Commander [et al.], 2002) hangsúlyozzák, hogy az ott-
honi gazdaságokban maradó nyereség a modellekkel szemben általában sokkal szeré-
nyebb, az elvileg hátramaradó haszon nagy részét számos a modellekben nem szám-
ba vett tényezõ „elviszi”.

Az újabb gyakorlati megközelítésû irodalom mindezek mellett, vagy részben ezek-
kel szemben azt is aláhúzza, hogy itt számos más pozitív hatás is számba vehetõ. Az
elvándoroltak nem is mentek mind el visszavonhatatlanul. Elvben késõbb visszatele-
pülhetnek, vagy ha nem is teljesen, akkor kibocsátó országaikban vállalkozásokat ala-
píthatnak. Maga a globalizáció megváltoztatta a vándormozgás jellegét. Abban a
„szakítás az óhazával” motívuma már korántsem olyan erõs – élõ marad a kommuni-
káció, gyakorivá válnak az utazások, a korábbi kapcsolati hálók nagy része valamilyen
formában tovább él. Következésképpen ezek mûködtetésében, befolyásolásában az ál-
lami szerep is igen nagy, s ami talán még fontosabb, viszonylag folyamatos lehet. A
korábbi modellekben a vándorlás értelmezésénél a szakadás ténye állt a középpont-
ban, s ha az államnak lehetett tennivalója, úgy az egyszeri akció volt – engedett, kor-
látozott, büntetett, esetleg visszatelepülést kínált. De semmiképpen sem tételezett fel
valamilyen folyamatos kapcsolatot a kibocsátó oldal és az egykor kibocsátottak között
(miközben a valóságban ilyen kapcsolatok a legkülönfélébb területeken és relációkban
a világ különféle részeiben a ’80-as évektõl már igen gyakoriak voltak).

Az irodalom legújabb hulláma azonban már meghaladni látszik a migrációs ciklusok
hagyományos elméletét, amelyekben egyértelmû visszavándorlás zárja le a mozgást. Ez
a felfogás az „agyak cirkulációjáról” szinte folyamatos lépéssorozatot ír le. A vizsgált sze-
mély külföldi tanulmányokkal kezd, majd a fokozatok megszerzése után ott állást sze-
rez, de a megnyíló hazai kedvezõ lehetõségek ismét visszavonzzák. Szó sincs csak elmé-
leti lehetõségek mérlegelésérõl. Ilyen visszatérõk tulajdonképpen már a ‘70-es évektõl
fontos szerepet játszottak a tajvani, dél-koreai, sanghaji, bangalore-i új technológiai köz-
pontok létrejötténél (Saxenian, 2001). Kelet-Európában e példák nyomán a ‘90-es évek-
ben sokat kezdtek beszélni hasonló visszatérések lehetõségeirõl, de egyelõre az nem in-
dult be. Vagy ha mégis, a visszatérõk létszáma egyelõre elhanyagolható. 
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A rendelkezésre álló nemzetközi adatokból meglehetõsen jól látszik, hogy ma a diplo-
mások („magasan képzettek”, kutatók-fejlesztõk”) nemzetközi áramlásában meghatározó
kibocsátóként másfél tucat ország játssza a fõszerepet. A vonatkozó politikákat is számuk-
ra dolgozzák ki, s azok így a „kicsikre”, így ránk is csak nagy fantáziával alkalmazhatóak.
Az értelmiségi elvándorlás lehet a kibocsátók számára tragikus – például a posztjugoszláv
államokból a legújabb háborúk után, vagy Bulgáriából a rendszerváltás utáni elsõ évek-
ben, de a mozgásban levõ tömegek nagyságrendjébõl következõen az egész folyamat szint-
jén alig kimutatható. S különben is, a kibocsátó országok otthoni statisztikái általában
rosszul képesek csak számon tartani az elvándorlókat. A legtöbb helyen a kibocsátó sta-
tisztikai rendszerei eleve pontatlanok. Máshol, mint Közép-Európában talán nem feltétle-
nül, de a korlátozások felfüggesztésének jelszavával a nemzetközi mozgások regisztráció-
jával a rendszerváltás után leálltak. Így azután az elérhetõ számok a nagy befogadó orszá-
gokból származnak. Ma a mozgás fõszereplõi a kínaiak és az indiaiak. De van mellettük
egy sor számunkra is összehasonlítási alapul szolgáló szereplõ. A legnagyobb külföldön ta-
lálható „magasan képzett”, vagy diplomáslétszámot az alábbi államoknak tulajdonítják
(Docquir–Marfouk, 2004. 4. tábla): Korea – 653 ezer, Vietnam – 503 ezer, Lengyelország
– 450 ezer, Kuba – 332 ezer, Irán – 308 ezer, Oroszország – 289 ezer, Ukrajna – 246 ezer,
Románia – 176 ezer.1

Részletesebben és adatsorokban a külföldön tanulók és onnan nem visszatérni szándé-
kozók számáról, vagy arányáról a nagy felvevõ piacok közül leginkább USA-adatokkal
rendelkezünk.2 A megkérdezett diákok mintegy fele ilyen felvételeknél rendszeresen je-
lezte, hogy megszerzett diplomájával nem kíván hazatérni. A ‘90-es években azonban az
ilyen „kint maradni szándékozók” aránya emelkedett. Miután átfogó adatsorok a továb-
biakról nem ismeretesek, igazán nem tudjuk, mi történik a továbbiakban. De tudjuk,
hogy például 1998–2001 között az USA-ban természettudományi és mûszaki területe-
ken doktori címet szerzettek 76%-a állította, hogy kint akar maradni és 54%-uk el is fo-
gadott ennek megfelelõ vállalati ajánlatokat. Származási országonként azonban a számok
szórnak. 2001-ben a kínaiak 70, az indiaiak 77%-a tervezte, hogy marad. De a tajvani-
aknak, dél-koreaiaknak csak fele válaszolt ugyanígy. Ám érdekes, hogy az amerikai dok-
tori programokat befejezõ franciák és olaszok között is gyorsan nõ azok száma, akik kint
akarnak maradni.3 Tudjuk, hogy a befogadó kutatási feltételek itt igen erõsen hatnak, s
a vonatkozó döntések komplexek, s újabban egyre kevésbé szólnak automatikusan egy
egész életre. De mindent egybevetve az utóbbiak így sem jelzik, hogy az európai labora-
tóriumok (tudjuk, hogy maga ez a meghatározás is túláltalánosítás) vonzóereje az utolsó
években növekedett volna. Olyan német vizsgálatok szerint (az utolsó 2002-es), amelyek
a külföldön tanuló és/vagy dolgozó németek között – nagyobbrészt az USA-ban és Nyu-
gat-Európában – végeztek, 15–20%-uk zárná ki, hogy visszatérjen. Egészében az USA-
ban tanuló európaiakra vonatkozó adatokból az tûnik ki, hogy egyre nagyobb arányban
„nem foglalkoztatja õket különösképpen” a visszatérés, s hogy egyre nagyobb arányban
maradnak az USA-ban. Egészében azonban az is igaz, hogy az EU az otthon kibocsátott
doktoranduszok számában lehagyta az USA-t, s hogy a természettudományi-mûszaki
doktori programokon kint tanuló európaiak száma csak néhány ezerre tehetõ. Tehát itt
önmagában nincs tömeges veszteségekrõl szó, de a tendencia – s talán mögötte a kint
maradók minõsége – így is figyelemre méltó.4
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Salt (1997) hangsúlyozza, hogy a külföldre távozottakat sajátos tõkeként lehet felfogni,
amelyet meghatározott feltételek között meg lehet mozdítani, és amely elsõsorban az ott-
honiak hálózatépítési erõfeszítései szempontjából lesznek értékesek. Az elsõk között be-
szélnek „brain gain”-rõl, tehát nyereségrõl a kibocsátó ország számára. Hiszen az esetek
túlnyomó többségében nem kész, már otthon is számon tartott, hanem külföldön kikép-
zett és otthon kutatóként soha nem regisztrált kutatókról van a célszemélyek között szó,
akik most kész szakemberként elõször kerülnek – akár kapcsolati bázisként, akár ottho-
ni projektekhez megnyerendõkként – az otthoni tudománypolitika terébe. Ebben az ér-
telemben – a ‘90-es évekbõl visszatekintve – a ‘70-es évek kivándorlása sem volt már tisz-
tán veszteség – arról nem is beszélve, hogy a „tudományos nomádizmus” maga a tudo-
mány evolúciója számára egyértelmûen nyereséget jelentett (Meyer–Kaplan–Chai Um,
2001). Ugyanezen jelenség leírására mások az „agycsere” (brain exchange) (pl. Salt, 1997),
vagy az „agycirkuláció” (brain circulation) (pl. Johnson–Regets, 1998; Salt–Fidley, 1989)
kifejezést használják. Vannak megközelítések, amelyek a személyek áramlását és a késõb-
bi egyéni döntéseket az ideiglenes, vagy tartós visszatérésrõl leválasztják a kinti kapcso-
latokból gerjesztett tõke-, vagy technológiaáramlásról. S ebben az értelemben beszélnek
másodlagos nyereségrõl (Mahroum, 2000) a kibocsátó ország számára. Bizonyos értelem-
ben ide kapcsolhatóan lehet szó (Lowell–Findlay, 2002) a klasszikus brain drain megkö-
zelítés olyan újrafogalmazásairól is, amelyek a mérsékelt kiáramlást kifejezetten elõnyös-
nek találják a kibocsátó ország oktatási szintjének emelkedésére. Hiszen a kiutazások
mint a társadalomban élõ megvalósítható pozitív példák viszonylag széles csoportokat
ösztönöznek a tanulásra és a családi, vagy egyéni befektetésekre az oktatásba, s ezekben
a modellekben ennek a tõkének nagyobb része végül is otthon marad.

Az empirikus munkák mindennek konkrét politikákban és valódi mozgásokban ré-
giónként igen különbözõ mértékben találták csak nyomát. A mérnök-kutató kikép-
zésben a legfontosabb mozgási irányok kelet- és dél-ázsiai országokat érintenek. Ezek-
ben valóban kimutatható a kikerültek tõkéinek visszaforgatása, vagy beruházásösz-
tönzõ kapcsolatainak hasznosítása. A koreai és tajvani technológiapolitika összefogott
állami programokat indított, szervezeteket mûködtet kikerült kutatók–fejlesztõk ha-
zahozatalára. Latin-Amerikából azonban ilyen sikeres programokat nem ismerünk.
Kelet- és Közép-Európából, vagy Oroszországból pedig, ahol errõl általában sok szó
esik, egyelõre inkább csak néhány véletlen esetrõl tudunk. Egészében a fejlõdõ és köz-
ben „agyat vesztõ” országok egyikének sem sikerült komolyabb mértékben megismé-
telni a kelet-ázsiaiak eredményeit fontos, kint kiképzett csoportok visszatelepítésében.
Ugyanakkor az is jól látható, hogy a már a világgazdaság központjaiban dolgozó „ki-
települtek” a személyes érintkezésben nem akarnak szakítani kibocsátó országaikkal.
S elvben nem utasítanak el valamilyen szakmai-üzleti kapcsolatfelvételt sem.

Ebbõl következõen született a „tudományos diaszpóra” koncepciója. A tudomány,
mint olyan, nemzetközi, következésképpen a tudástermelés szempontjából itt nemigen
lehetne abban etnikai, vagy nemzeti diaszpórákról beszélni. Mûködnek a nagy köz-
pontokban nemzeti diákegyesületek, a politikai emigrációk részeként kiérkezõ kreatív
értelmiség is létrehozza a maga struktúráit. Azonban ezekben általában a potenciáli-
san érintetteknek is igen kis része vesz csak részt és magára a tudástermelésre hatásuk
nincs. Ugyanakkor, az egymás mellett élõ módszertanok, tematikai elhatárolódások,
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elkülönülõ kutatási területek, vetélkedõ paradigmák – vagyis a tudomány, mint olyan
– felfoghatók diaszpóráknak. Az ezekbõl generálódó egymásba hatoló, egymást le- és
átfedõ hálózatoknak azonban általában – véletlen kivételeket leszámítva – közük nincs
a kibocsátó-befogadó nemzeti networkökhöz.

Mindazonáltal a nemzetközi tudásgazdaság és -társadalom kiépülése elõsegíti, vagy leg-
alábbis elõsegítheti az utóbbi hálózatok kiépülését is. Az új kommunikációs hálózatok az
országhatároktól függetlenül éltetnek kapcsolatokat. Megjelentek a transznacionális iden-
titások, s a külföldre került értelmiséginek már egyre ritkábban kell valamilyen befogadó
asszimilációs nyomásnak megfelelnie. S így egyre szaporodik a transznacionális közössé-
gekkel azonosságot vállalók száma is. Csökkennek a kötelezõen dichotóm környezetek,
amelyekben valakiknek csak az egyik, vagy csak a másik miliõhöz szabad csatlakozniuk. 

Diaszpóraépítés

A ‘90-es években a legjobban látható, vagy legalábbis alaposabban vizsgált egyesüle-
tek a SANSA és a CALDAS voltak.5 A CALDAS kezdetben a kolumbiai tudomány-
politikával is kapcsolatban volt, mûködtetésére is érkezett onnan támogatás. A háló-
zatnak a kezdeti években mintegy ezer tagja lehetett huszonöt országban. Néhány év
múlva azonban – részben talán az otthoni tudományos intézmények válságával is ösz-
szefüggésben – a létszám és az aktivitás csökkent.

A külföldre vándorlók, vagy ott állást vállalók hazai gazdasággerjesztõ hatására a leg-
fontosabb és legtöbbször hivatkozott példa Indiáé. Egyes források szerint (Glover [et al.],
2000) az 1991 óta Indiába érkezõ külföldi tõke egyharmadának valamilyen köze van
külföldön dolgozó indiai fejlesztõk közvetítéséhez, vagy referenciájához. Az indiaiak
visszavándorlásának elsõ nagy hulláma az USA-ból 2001–2002-ben kétségtelenül egy-
beesett az informatikai vállalatok csõdhullámával Kaliforniában, és sajátos partikuláris
megoldást jelentett sok fejlesztõ személyes problémáira. Tehát, bizonyos értelemben azt
is mondhatnánk, hogy abban a pillanatban, amikor ez a visszatérési modell született,
akkor arra döntõen nem a hazai oldal szívó hatása, hanem itt is az amerikai oldal nyo-
mó, kiszorító hatása volt meghatározó. Hiszen újabban, az utolsó két évtizedben elván-
dorló indiaiak másoknál nagyobb arányban koncentrálódnak az informatikai fejlesztés-
ben, és olyan nagyobb létszámokban vannak jelen a legnagyobb szakmai központokban
s ott is kulcsposztokon, ami kelet-európaiaknál ma nehezen lenne elképzelhetõ, s ami
talán a legfontosabb – nem feltétlenül az amerikai, vagy brit egyetemi kutatásba igye-
keznek, hanem nagy számban vállalnak munkát vállalatoknál is. S ezek esetleges maj-
dani indiai telephelyeinek létrehozásánál, az anyavállalatoknál állást vállaló, ott bevált
indiai szakértõk jelenléte fontosabbnak tûnik, mint a hírek mások esetleges fényes egye-
temi karrierjeirõl. Az indiai informatikai ipar alapításában egyébként kezdetben majd-
nem kizárólag multinacionális vállalatok vettek részt, amelyek számára a technológiai
ciklus kihelyezése az amerikaitól eltérõ bérviszonyok közé fontos stratégiai döntésnek
tûnt. A külföldön vagyont szerzett indiaiak ebbe a folyamatba nem, vagy alig kapcso-
lódtak be, azonban tõkéjük, hálózataik megjelentek otthoni fejlesztési projektekben –
mindenekelõtt az egészségügyben és az oktatásban.
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A ‘90-es években világossá vált, hogy valamilyen szintû kutatás és jól mûködõ egye-
temek elengedhetetlenek a fejlõdés fenntartható tételéhez viszonylag kevésbé fejlett
országokban is. Következésképpen a „fejlett” világból érkezõ fejlesztésgerjesztõ im-
pulzusoknak erre a területre is ki kell terjednie, s itt külön szerephez juthatnak az át-
vándorolt egyetemi értelmiségiek is. Így ezek beépítését a fejlett-fejlõdõ fejlesztõ há-
lózatokba a fejlettek külön forrásaival is támogatni kell.6

A hagyományos bevándorló országok azonban érthetõen nem feltétlenül üdvözlik a
visszatelepülési politikákat. Már beruháztak fizikailag és kulturálisan a beérkezettek in-
tegrációjába. Ha beváltak, akkor új pozícióikban hiányozni fognak. Következésképpen
megjelennek azok a politikák vagy felhívások ilyenek kidolgozására, például Kanadá-
ban, amelyekkel meg lehet fogni a potenciális visszaáramlást (Mahroum, 2000). A be-
avatkozás lehetõségét ezek nem a tulajdonképpeni célszemély, vagyis a magasan képzett
bevándorló az eddigiektõl eltérõ kezelésében, hanem mindenekelõtt családja odakötésé-
ben látják. Ha erõfeszítéseket tesznek arra, hogy a velük érkezõ partnereknek is rendes
állasok jussanak, ha a gyermekeiket sikeresebben integrálják az ottani oktatási rendsze-
rekbe, akkor a célszemély, az adott kutató-fejlesztõ sem megy már olyan könnyen vissza
(ha egyébként akart is volna). Mindez részét képezi egy újfajta versenypolitikának. Hi-
szen, a megszerzett új humán tõkét nemcsak a kibocsátó ország esetleg javuló foglal-
koztatási lehetõségeivel szemben kell megtartani, hanem más „fejlett” nemzetközi ver-
senytársakkal szemben is, s ez az utóbbi is fontos részét képezi máris a „cirkulációnak”.
Ráadásul, közben a mûszakiak/természetkutatók értéke a bevándorlók humán tõkéjé-
ben a ‘90-es években emelkedik. Kanadai adatok ezt ismét jól mutatják (1. táblázat).
Tehát a veszteség esetleges szerényebb mértékû visszatelepülés esetén is nõhet.

Így jól látható, hogy a hagyományos migrációs irodalom szívás-nyomás modelljei
helyett itt lényegesen összetettebb változatok kerülnek elénk. Ebben már szerepet
kapnak a többlépcsõs tervezett lépések is: a vándorló szakértelmiségi elõször olyan or-
szágot keres, ahol szervezett befogadó politika – vízumkvóták, képzési segély, valami-
lyen kezdeti szociális biztonság – segíti a beilleszkedésben s talán az állampolgárság
megszerzésében. Majd, mondjuk, kanadai útlevéllel a zsebében továbbvándorol egy
jövedelemszerzés szempontjából vagy szakmailag attraktívabb helyre – mondjuk az
USA-ba. Mindebben azonban sok a hangulati elem. A ‘90-es években például mind-
végig jelentõs volt az értelmiségi átvándorlás Kanadából az USA-ba, az informatikai
vállalatok tõzsdeválsága és a 2001. szeptember 11-ei merényletek után azonban ez a
mozgás lelassult, sõt visszafordult. Ugyanakkor, a ‘90-es években igen sok hongkon-
gi középosztálybeli család érkezett Kanadába városuk kínai annektálásától tartva.
Amikor azonban néhány évvel késõbb úgy tûnt, hogy otthon a helyzet stabilizálódott,
s valamilyen idõre talán egyfajta további virágzás is várható, az elvándorolt családok
fiatalabb és képzett tagjai közül sokan visszatértek és a velük összemérhetõ mindvé-
gig otthonmaradt honfitársaikhoz képest attraktívabb állásokhoz is jutottak.

Egészében a verseny fokozatosan nyílik, már nem csak három lehetõség – maradékta-
lan integráció az új munkaerõpiacokra, átvándorlás más, még vonzóbb bevándorló ország-
ba, vagy a (részleges) visszatelepülés lesznek alternatívák. Az eddig magukat nem beván-
dorló vagy telepes társadalomként értelmezõ országok (Németország, az észak-európaiak
stb.) is kezdik magukat célországként kezelni, és szervezett lépéseket fontolgatnak (vagy
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tesznek máris) szakértelmiséget vonzó és megtartó erejük fejlesztésére. Így újabb vonzási,
keresleti központok jelentkeznek. Az informatikai iparokban egyébként a gyorsan változó
munkaerõpiacokra reagálva már a ‘80-as évek óta mûködnek szakemberimport ügynök-
ségek. Tevékenységük, az ún. „body shopping” az ipar része (Lucas, 2004). Az ágazatban
dominálnak az 1–4 éves, tehát rövidebb távú projektek, és gyorsan változik a szükséges
specifikus szaktudás is. Az ügynökségek így sajátos pufferfunkciót töltenek be az érintett
szakembercsoportok kezelésében, mozgatásában. Az ügynökségek maguk is transznacio-
nális hálózatokat képeznek. Egyes vállalkozások csak meghatározott nagyvállalatoknak
szállítanak szakembert, mások tevékenysége szélesebb (Wong [et al.], 2001). E hálózatok
a szakembert már nemcsak bilaterális; kibocsátó-befogadó relációkban, hanem sokkal szé-
lesebben is forgalmazzák.

A „klasszikus” brain drain megközelítésekkel szemben már csak ezért is érdemes az
akadémiai és a versenyszféra tudástermelõ szükségletét itt külön kezelni. Az akadé-
miai rendszerek szerkezete országonként, vagy országcsoportonként eltérõ, a verseny-
szféra aktorai értelemszerûen jobban hasonlítanak egymásra. 

Egyébként a nemzetközi verseny aktuális kompetenciákért ma (még?) csak néhány szak-
mára korlátozódik: mindenki informatikusokat, ápolónõket és biotechnológusokat keres.
A vízum, képzési és más technikák, melyekkel az egyes kormányuk országukba szeretnék
vonzani a hiányzó humán tõkét, egyébként igen hasonlók. Ez az 1. táblázatból is látszik:

1. táblázat. Bevándorlást serkentõ programok

Ezen a területen az új divat az adópolitika használata. A potenciális képzett letelepü-
lõket adókedvezmények ígéretével vonzza mostanában például Québec, Dánia, Hollan-
dia, Finnország, Svédország és Nagy-Britannia. Egyes területeken a szabályozás különb-
ségeit használják a befogadó ország attraktivitásának bizonyítására. Például, a biológiai
kutatásokban az õssejtkutatás szabályozásának liberalizálása vonzaná oda a hitek szerint
az ott így megnyíló különleges kutatási lehetõségekkel a „kalandkeresõ” kutatókat. Ha a
következõ években a nanotechnológia környékén is elindul valamilyen társadalmi vita, s
abban valakik radikálisan valamilyen kutatási irányok etikai alapon elképzelhetõ korlá-
tozását követelnék, akkor ott is megjelenik majd az ellenérv – legyen adott ország e te-
kintetben a többieknél nagyvonalúbb, vagy szabadosabb –, s akkor majd többen jönnek
ide a legérdekesebb, legkényesebb témákban kutatni. A valóságban a szabályozáskülönb-
ségek hatásai ebben az értelemben egyelõre meg kevésbé jelentkeznek.
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A visszavonzás-vitában Közép-Európa a két tipikus megközelítés közé szorul. Az ipa-
ri országokban az uralkodó felfogás szerint a különbségek az életszínvonalban nem iga-
zán számottevõek, és ezért a kutatót leginkább a kedvezõ kutatási lehetõségek vonzzák
és az elmaradott kutatási intézmények taszítják. Ami ehhez még hozzájön, az inkább
csak ráadás. A „fejlõdõ” országok és a nagy tudományos központok vonatkozásában az
életkörülmények és jövedelemkülönbségek lesznek meghatározóak. Tehát a visszatérés
támogatásához a kibocsátó országnak – ha az életszínvonal ott az elmúlt években nem
közeledett különösebben a befogadóhoz – a visszatérõ számára különleges életlehetõsé-
geket kell biztosítania. Olyanokat, amelyek a lehetõ legtöbb szempontból összevethetõ-
ek a nagy központokéval. Közép-Európa kutatási lehetõségei egy átlagos fejlõdõ orszá-
génál általában jobbak, bár sok területen az utolsó évtizedekben romlottak. Az életmi-
nõség pedig az életszínvonalnál sok tekintetben kétségtelenül jobb. Az azonban így is
valószínûtlen, hogy az országban, önmagában olyan ellátottságú kutatóközpontok ala-
kuljanak ki, amelyek vonzása a nagy központokéval komolyan versenyképes lehet. Spe-
ciális területeken nem az egyetemi szektorban, hanem a vállalatoknál a multik elvben
kialakíthatnak ilyeneket. Az életkörülmények biztosításában, adókedvezményekben
már Közép-Európa is versenyezhet. Egészében e második lehetõség biztosítása jóval ol-
csóbb, mint az elsõé. Végül is néhány tucat – kivételes esetben néhány száz – családnak
könnyebb jobb európai életszínvonalat biztosítani, mint egy tucat nemzetközileg is jól
felszereltnek számító laboratóriumot felszerelni és mûködtetni.

Arról is folyik a vita, mi a célszerûbb: az elszármazott és a nemzetközi elitben már
nevet szerzett sztárt megkörnyékezni, vagy olyan tehetséges, frissen elszármazott, vi-
szonylag fiatal embereket keresni, akik otthon még karriert is építhetnek maguknak.
A nemzetközi sztár általában már csak akkor megszerezhetõ, ha kint túljutott a csú-
cson, sõt ha bármilyen okból – tudományos, családi, vagy érzelmi oldalról – kifejezet-
ten leszálló ágba jutott. Ez iskolaalapításnál, vagy iskolája egy részének átplántálásá-
nál elvben persze nem zavarna. Kérdés, hogy a megkeresett rendelkezik-e még olyan
energiákkal-életenergiával és kapcsolati tõkével, amelyek egy iskola(újra)alapításhoz
szükségesek? A másik modellnek, ha a „fiatalt” inkább nem nagyon elõrehaladott kö-
zépkorúként értelmezzük, nyilvánvalóan – a papírforma szerint – talán több helyi
esélyt lehetne adni. De a kutatósorsok mind különlegesek, s még ha tudjuk, hogy már
semmilyen személyes döntés sem visszafordíthatatlan, azért a modellen kívüli egyéni
vonzások-taszítások itt meghatározóak lehetnek.

Tudományos diaszpóráikkal elõször a fejlõdõ államok kezdtek foglalkozni. De az utolsó
években Ausztria és Svájc is indított ilyen programokat (az ASciNa-t és a SwissTalentot).

Másokat – Német- és Finnországot, Japánt – a kutatói mobilitás más szempontból,
mindenekelõtt saját kutatási hálózatainak nemzetköziesítése felõl érdekelte. Ebbõl a
szempontból nem az önmagában az érdekes, ki megy, és ki marad, hanem hogy a he-
lyi kutatási környezet, a nemzet tudományos intézményei mennyire vonzóak a háló-
zatokban? Hogy mennyire választják õket tanulásra, további munkákhoz, továbbkép-
zésekhez, ösztöndíjas célországnak mások máshol? E választások ugyanis nyilvánvaló-
an egyfelõl minõségi indikátorok, másfelõl kiegészítõ erõforrások is lesznek a hazai
rendszerek számára. Ehhez sokfelé elkezdõdött Európában is a kutatási rendszerek
„harmonizációja” – viszonylagos elangolosítás a laboratóriumok hétköznapjainak
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nyelvében Hollandiában, vagy az északi országokban a képzési rend és az elõremene-
teli sémák összemérhetõségének megteremtése. 

Igen elõrehaladt a kibocsátó országok szerinti informális elektronikus diaszpórahálózatok
kiépülése. Egy felvétel (Mahroum, 2001) 41 ilyen nemzetközi hálózat alapításáról tud a
‘90-es években. Ezeknek a kint élõk számára gyakorlati funkcióik is vannak – vízumlehe-
tõségeket, elõmeneteli tanácsokat mutatnak be, munkavállalási lehetõségekrõl, grantokról
tájékoztatnak. E hálózatok lényegében 5 altípusra bonthatóak (Meyer, 2001). Vannak kö-
zöttük külföldi diákszövetségek, egy nagy egyetemi központban élõ kutatók egyesületei,
otthoni tanácsadó szolgáltatások, ENSZ-programok és közértelmiségiek hálózatai.

Az egyes ipari országok „anti-brain drain” programjainak eszköztára végül egészé-
ben igen hasonló. Ausztráliában 2001-tõl külön kormányprogram indult be az állami
intézmények feltöltésére neves külföldi kutatókkal – s közöttük a lehetõségekhez ké-
pest elvándorolt ausztrál kiválóságokkal. Az 5 év alatt 36 millió ausztrál dolláros
program „Federation Fellowship”-ekkel valóban telepített át jeles szakembereket Né-
metországból, a brit szigetekrõl és az USA-ból, de egykori ausztrálokból csak elvétve
akadt közöttük.7 Kanada 2000-ben meghirdetett programja Canada Research
Chaireket alapít külföldön élõ kutatók – egykori kanadaiak és külföldiek – áttelepü-
lésével. A kormány összesen 5 év alatt kétezer ilyen posztot szeretne/szeretett volna
létrehozni. Az eddig kialakított chairek száma egyelõre egy nagyságrenddel marad el
a program eredeti céljai mögött. A visszatelepülõk között az eredetileg kanadaiak szá-
máról nincs adat. Egy-egy poszthoz a költségvetés 100–200 ezer kanadai dolláros tá-
mogatást ad. A posztok nemcsak közintézményekben, hanem elvben az ipari fejlesz-
tésben is létrehozhatóak. A kanadai programot másolva indítanak be az idén hasonló
programot – ugyan sokkal kisebb létszámokkal – a finnek is.

Az írek ambiciózus programja elvben a legszélesebb fronton kíván munkába állítha-
tó kutatókat vonzani az országba – kezdõket, haladókat, íreket és nem íreket. A prog-
ramot a Nemzeti Fejlesztési Terv, vagy az EU finanszírozza. A kapcsolatteremtésben
láthatóan nem íreket, hanem az országban felhasználható kompetenciákat keresnek,
és mindehhez az EU talán legliberálisabb vízum- és diplomás külföldi munkavállalá-
si rendjét teremtették meg. Emellett létezik egy külföldön élõ ír kutatókat és más ér-
telmiségieket összefogó hálózat, az IRSA is.

Az érvényben levõ legfontosabb brit programok tehetségeket akarnak hozni az ország-
ba, függetlenül attól, honnan jönnének. A brit eredetrõl – például a ‘70-es években az
USA-ba vándorolt tehetségekrõl – külön nincs szó. A program – különbözõ források ösz-
szeillesztésével – elvben képes top szakértõknek évi 100 ezer fontos fizetéseket is kínálni.
A brit vita ezért inkább arról szól, miért kellene ilyen „drága” emberekre vadászni, ami-
kor fiatal tehetségekhez sokkal olcsóbban is hozzá lehet jutni. Az utolsó idõkben – talán
erre válaszul – a kormányzati nyilatkozatok is a fiatalok megnyerésének fontosságát
hangsúlyozzák. Emellett leegyszerûsítik a vízumkiadást is a kutatóállásokra pályázók
számára. Az utolsó években épp a csúcstechnológiák környékén – az informatikában és
a bioiparokban – szép számmal adtak ki munkavállalási engedélyeket kelet- és közép-eu-
rópaiaknak is. Észak-Európában a felsorolthoz hasonló eszközök mellett széles körben
használják az adókedvezményeket. Ezek a helyi kivételes magas adószintekhez képest
nagyvonalúak, de a közép-európai felfogás számára azért nem drámaiak.8
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A már említett osztrák ASciNA az Észak-Amerikában dolgozó osztrák kutatók há-
lózata. Visszatelepülésrõl formálisan nincs szó, de helyi csoportokon keresztül a hon-
fitársak összeszervezõdnek, szervesebb kapcsolatokat tartanak fenn elvben osztrák in-
tézményekkel, lobbiznak az osztrák tudományért, tanácsokat adnak az osztrák tudo-
mánypolitikának stb.

Átfogóbb nemzetközi brain drain kezelési és visszavándorlási politikákat Kelet-Európá-
ban mostanában leginkább a Balkánon találunk. Itt a HP támogatásával 7 országot be-
vonva indult egy UNESCO-program a kérdés valamilyen megközelítésére. Egyes becslé-
sek szerint a ‘90-es évek politikai bomlása és háborúja elõl a balkáni országok természet-
tudós kutatóértelmiségének 70%-a elvándorolhatott. Ezek közül a Szerbia és Monteneg-
róból eltávozók több mint 60%-a az óceánokon túlra, az USA-ba, Kanadába, Ausztráliába
tartott (Winters, 2005). Az otthonmaradtak jó része sem maradt a kutatási szektorban, hi-
szen annak forrásaiból nem tudta volna magát s családját eltartani. A Tiranai Egyetem
(Albánia) oktatóinak 40%-a – lényegében a fiatalok – az utolsó tíz évben elhagyta az or-
szágot. A háború elõl kivándorolt Bosznia PhD-fokozattal rendelkezõinek 75%-a, a kuta-
tómérnökök 79%-a. Ennek fényében természetesen nagyszerû, hogy 2003 óta 7 egyetem-
re (Tirana, Szarajevó, Skopje, Podgorica stb.) a Hewlett-Packard támogatásával korszerûbb
számítástechnikát telepítettek és az a körül dolgozó fiataloknak valamilyen ösztöndíjakat
adnak, hogy otthon maradjanak. A projekt abban is segített, hogy a kiválasztott egyete-
mek kooperációs partnerekhez jussanak az EU-források megnyitásához. Kialakítottak egy
délkelet-európai hálózatot is, amelyet becsatlakoztattak a most kialakuló európai e-tudo-
mány hálózatba. Az elvándorlási alapirányon mindez természetesen nem változtatott. A
mozgás valahogy egyébként az utolsó években lelassult, mert a piacképes és a bomlás elõtt
már valamilyen tapasztalatra szert tett szakemberek elmentek és alapvetõen nem is jöttek
vissza. A frissen kiképzetteknek pedig a természettudományokban otthon majdnem sem-
mi sem állt rendelkezésre, hogy most eladható tudással felszerelkezve külföldön próbálkoz-
zanak. Így közülük elvben többen maradnak a térségben.

A visszatérõk dél- és kelet-ázsiai sikersztorijának részeit képezi két olyan terület, amely
szolgáltatásait általában nem szoktuk a brain drain visszafordításához kapcsolni: az
egészségügy és a nemzetközi oktatás. Az egészségügyben kezdenek nemzetközi sikertör-
ténetté válni az európaiaknak, amerikaiaknak a legbonyolultabb területeken szolgáltatá-
sokat nyújtó és egyre nagyobb mértékben az ottani biztosítási hálókkal is lefedett kínai,
vagy thai kórházak.9 Ezek személyzetében és irányításában sokan korábban kint tanuló
vagy dolgozó „visszatérõk”. S elsõsorban a helyi felsõközéprétegek gyermekeit szolgálják
ki azok a nemzetközi iskolák, vagy college-ok, amelyek megalapozott angol nyelvet, vagy
nemzetközileg használható, a továbbtanulásban elõnyösnek számító fokozatokat adnak.
Ezek oktatói között – természetesen helyi tanárokkal és ott állást vállaló „valódi” angol,
vagy francia anyanyelvûekkel együtt – szerepet vállalnak „hazatérõk” is.

Politikák keretei – összefoglalás

A brain drain kezelésére kezdetben tulajdonképpen háromféle politika született:
a) Korlátozó politikák, amelyek meg kívánták nehezíteni a vándormozgást különbözõ
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adminisztratív korlátozások bevezetésével (kötelezõ katonai szolgálat, a diplomát „fel-
szabadító” gyakorló évek ledolgozása stb.).
b) Hazai kezdeményezések az otthoni munkahelyeket attraktívabbakká teszik.
c) Kompenzáló politikák. Ezeknél a felvevõ országnak, vagy az elvándorló kutatónak
egyfajta adót kellett volna fizetnie a humántõke-veszteségért, illetve az abba történt
eddigi beruházásokért. Demokratikus társadalmakban azonban ilyesmit sehol sem si-
került bevezetni.

Ezek egyike sem volt igazán hatásos. Így azután lassan megszülettek az általunk itt
részletezett visszatérés-támogató és diaszpórapolitikák. 

A magyar ide kapcsolódó vita általában egyetemeken, kutatóintézetekben képzelné
el a visszatérõket. Ugyanakkor a világban ismert többé-kevésbé komolyan veendõ visz-
szairányítási, visszatelepítési próbálkozásoknál – ha azok nem igen fejlett ipari országok
nagy alaptudományos kutatólaboratóriumaihoz kötõdnek – a versenyszektor tud csak
igazán piacképes ajánlatokkal elõállni. Az állami egyetemek, intézetek a hozzánk hason-
ló fejlettségû országokban túlnépesedettek, eredményeikre az ottani ipar meglehetõsen
rossz vevõ, a kiosztható jövedelmeket állami bértáblák szabályozzák, az egész rendszer
külsõhatás-felszívó képessége szerény. E strukturális keretek csak igen lassan változnak.
Bizonyára nagy erõfeszítésekkel, a létezõ szabályok felfüggesztésével ezekbe haza lehet
hozni néhány tucat külföldön dolgozó hazai kutatót (többrõl a sokkal sikeresebb más
kis európaiaknál sincs egyelõre szó). Azonban a hazai innovációt nem az gátolja, hogy
nem kapott elégséges hazai alapkutatási eredményt, mert saját innovációs hálóiban és
láncaiban egész másfajta logikákat követ. Következésképpen nem is érzi majd, hogy az
új emberek most már magyar tanszékekrõl fognak publikálni nemzetközi folyóiratok-
ba. A minõségi különbség csak akkor jelentkezhet, ha ezek a visszatérések (nem egysze-
rûen maguk a visszatérõk) beépülnének a versenyszférába. Ha ezekbõl itt valamilyen
csúcstechnológiai boom bontakozna ki – akár csak nagyon szûk területen is – mondjuk
bizonyos biotechnológiai pontokon, vagy a telefóniához kapcsolódóan. Ha lennének,
vagy lesznek olyan nemzetközi nagy és hazai középvállalatok, akiknek mintaadóul, ins-
pirációs forrásnak, vagy a helyi fiatal szakemberek számára karriermintaként ezekre az
emberekre valóban szükségük lesz. Ezért is érthetõ, hogy a más területeken próbálko-
zó, vagy inkább csak az elsõ lépéseket fontolgató közép-európai intézményeket ebben a
nemzetközi tudománypolitikai versenyszámban még nem jegyzik.

Az új vita

A ‘90-es években újra indult a brain-drain vita. Vannak, akik szerint ez a fejlõdõ or-
szágokban megjelenõ képzettmunkaerõ-kínálatból következett, és az ipari országok
könnyítései a diplomások bevándorlásánál tulajdonképpen csak erre reagáltak. Má-
sok, s ezek vannak többségben, a helyzetet épp fordítva látják. Magunk is ezek közé
tartozunk. Ezek szerint a technológiai átalakulásnak a munkaerõ-kereslet szerkezeté-
ben nem várt következményei támadtak. Még a ‘60–70-es évek elképzelései szerint a
technológiai változások – ha különbözõ mértékben is – de mindenütt munkaerõt sza-
badítanak majd fel. Tervezési, szervezési feladatok tömege automatizálódik, az intel-
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ligens rendszerek egyre több kreatív szerepet is képesek betölteni. Következésképpen,
akkor úgy hitték, hogy a képzett munkaerõ jelenléte vagy hiánya nem fogja igazán
döntõ módon meghatározni egy ország technológiai lehetõségeit. Amennyi képzett
munkaerõ kell majd, annyi rendelkezésre is fog állni.

Az intelligens rendszerek – ha lassabban is, mint gondoltuk – valóban képesek vol-
tak szerepeket átvállalni, de még több új szerepet szültek. Mind létrehozásuk, mind
mûködtetésük és hozzáigazításuk a folyamatosan változó feladatokhoz magában is
egyre növekvõ szakemberlétszámot igényelt. Emellett az életminõség javulása, az el-
látó rendszerek, a szolgáltatások és az egészségügy mûvelése is a ‘70–80-as évektõl
már egyre inkább az ott elérhetõ diplomás létszámok összetételétõl is függeni kezdett.
Tehát ide is több diplomás kellett. A nyelvi készségek terjedésével, a nemzetközi vál-
lalatok megerõsödésével és egyfajta nemzetközi standard hír-tudásanyag megjelenésé-
vel meg is teremtõdött az ezt kielégíteni képes vándorló munkaerõpiaca.

Ebben az idõben a diplomás munkaerõpiacok nemzetköziesedését tovább erõsítette,
hogy közepes fejlettségû régiókban, ahol jelentõs kibocsátási volumenû felsõoktatás is
mûködött, a politikai összeomlás, a gazdasági válság és a helyi államok megroppanásá-
ból következõen az életminõség hirtelen romlani kezdett. S a helyi, nemzetközileg is pi-
acképes értelmiség egyre nagyobb része erre elvándorlással válaszolt (pl. az egykori szov-
jet területekrõl, vagy Latin-Amerikából). E két tendencia egyidejû jelentkezése, vagyis
hogy potenciális befogadóknál ugrásszerûen nõtt a betöltendõ diplomás állások száma,
illetve az összeomlás és a válság elõl egyre több képzett ember menekült el a kibocsátó
oldalon, a brain drain kérdését a ‘80-as évektõl kezdve ismét igen aktuálissá tette. Mind-
ehhez hozzájárult, hogy persze elvándorlás és befogadás korábban is folyt. Azonban az
akkori átvándorló hullámoknál a vizsgálatok, a tennivalók számbavétele szinte kizáró-
lag a befogadó országokra korlátozódott. Sokan és alaposan foglalkoztak az irodalom-
ban az érkezõk belépésének különbözõ hatásaival a fejlett munkaerõpiacokra. Azonban
– a politikai indulatokon és a mozgalmi nyilatkozatokon túl – igen kevés nyomát talál-
juk olyan rendszerezett munkáknak, amelyek akkor a hátramaradó értelmiségre és gaz-
daságra összpontosítottak volna. Az új hullám feldolgozásának egyik talán legfontosabb
eleme, hogy erre figyel, s ezzel összefüggésben fogalmaz meg tennivalókat. Ebben az ér-
telemben az új brain-drain irodalom közelebb került hozzánk. Hiszen számunkra nem
az a kérdés, hogy az innen elszármazókat hogyan lehet máshol jó hatásfokkal hasznosí-
tani, vagy hogy azok hogyan lehetnek ott sikeresek. Hanem igazán az számunkra is a
kérdés, milyen hatással vannak e folyamatok a küldõ gazdaságokra? 

Az OECD-országok között, bár az USA diplomás-bevándorlási politikája már egyál-
talán nem összehasonlíthatatlan 15–20 más felvevõ ország hasonló politikáival, az ame-
rikai gyakorlat egyfajta mintajellege kétségtelenül megmaradt. Talán nem abban az ér-
telemben, hogy a többiek fejvesztve akarnák azt részleteiben is másolni. De akként fel-
tétlenül, hogy vitaalapként, akár meghaladandó õsképként a többiek külön-külön, ma-
gukat elsõsorban az amerikai mintával vetik össze. És e területen sikeres vagy kudarcos
voltukat is jelentõs mértékben ahhoz mérik. Az amerikai felvevõpiac persze legalább egy
nagyságrenddel meghaladja még a következõ nagyobb méretû országokét is. És míg
azoknak vannak különlegesen preferált kapcsolati irányaik (pl. Németországnak Kelet-
Európa, Franciaországban a Maghreb, Ausztráliának Délkelet-Ázsia), addig az amerikai
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munkaerõpiacon, ha nem egyenlõ mértékben, de minden régió erõteljesen jelen van. A
‘90-es évek közepén egyébként az OECD-országokba irányuló diplomás bevándorlók-
nak valamivel több mint a fele az USA-t választotta. 

Végül ennek az új korszaknak jellemzõje lehet a befogadó országok leplezetlen és kor-
mányzati szintû beléptetõ politikája: egyfajta felvállalt nemzeti egoizmus. Míg a nyilat-
kozatok szintjén korábban a magasan képzettek bevándorlása egyszerû alesete volt a be-
vándorlásnak és nem építettek rá nyíltan vállalt külön politikákat, addig a helyzet ma
más. Hiába mûködnek a különbözõ segélypolitikák, és hiába ismerik el, nemcsak a ku-
tatásban, vagy a médiában, hanem a nemzetközi szervezetekben is a diplomások fontos-
ságát a periféria gazdasági fejlõdésére, végül is a bevándorlási kvóták szélesítésével, meg-
határozott szakembercsoportok beléptetésére kidolgozott külön szabályokkal a befogadó
országok felvállaltan saját érdekeiket képviselik. Az elmúlt néhány évben, például az
USA-ban az ideiglenes státusú képzett munkaerõ beléptetési kvótáját 65-rõl 195 ezerre
nyitották. Hasonló irányban mozdult el, mindenekelõtt saját versenyképességére tekin-
tettel a kanadai, ausztráliai, brit, ír, német és más bevándorláspolitika is. Korábban
egyébként Nagy-Britannia és Írország is elsõsorban kibocsátóként volt fontos a statiszti-
kákban. Egy idõben az USA-ba bevándorló diplomások legnagyobb csoportját a britek
alkották. Az Amerikában tanuló európai mérnök- és TTK-hallgatók fele is ott marad. A
nyugat-európaiak és a kanadaiak, miközben erõsen negatív a mérlegük az USA-val
szemben ezen a területen, ma elsõsorban Ázsiából pótolják ily módon jelentkezõ diplo-
más veszteségeiket. Mindebbõl következõen kevésbé valószínû, hogy ma valaki is saját
diplomás bevándorlási politikáit visszafogná. Az ágazati különbségekre, a politikai kon-
junktúrára és a földrajzi különbségekre persze fontosak. Emellett még erõsödnek is azok
a hangok, amelyek a diplomás munkaerõ mozgásának további liberalizálását követelik a
legfejlettebb gazdaságokban. A kibocsátó országok e vonatkozású negatív szaldója (ide-
iglenes és ágazatokhoz kötött helyi kivételekkel) ebbõl következõen úgy látszik, hogy a
következõkben folyamatosan megmarad, és az ebbõl következõ kereslet–kínálati egyen-
lõtlenségek és bérfeszültségek feltehetõen a következõ másfél évtizedben is részét képe-
zik majd a helyi, s így a magyar tudáspolitikának is. 

A brain-drain nagyságának mérése számos módszertani buktatóval jár. Tulajdon-
képpen a tartósan az országukon kívül élõ diplomások számbavételénél két lehetõsé-
günk van: 
a) „Kumulatív veszteségeket” számolunk és megkíséreljük számba venni egy adott ország
diplomásainak azt a hányadát, amely az adott idõpontban külföldön él, vagy dolgozik. 
b) „Oktatási szétválasztással” a diplomás bevándorlókat leválogatjuk a teljes csoportból.
A bevándorlók egy része természetesen diplomájával együtt sem a kreatív szektorokban
helyezkedik el. A veszteségek meghatározásánál ezt a szempontot is érdemes beépíteni. 

Az irodalomban gyakran keveredik ez a két megközelítés. Természetesen a kumu-
lált veszteségek és az oktatási szelektivitás hangsúlyozásával ugyanannak a jelenség-
nek különbözõ oldalait próbálják megragadni. 

A kumulatív veszteségeket vizsgálva úgy tûnik, hogy nincsenek jelentõs régiónkénti
eltérések a vándorlás eredetét tekintve. Egyébként jól látszik, hogy a diplomások „el-
vándorlási vesztesége” arányaiban természetszerûen jóval nagyobb, mint a középfokú
végzettségûeké. S egyébként az is kiderül, hogy a legnagyobb diplomás veszteség Me-
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xikóban és Kanadában látszik, ahonnan a diplomások 15%-a elvándorolt (túlnyomó
többségében az USA-ba). Az iskolai végzettségek közötti különbségek pedig természe-
tesen, végsõ soron azt mutatják, hogy a legrosszabbul képzettebbek és legszegényebbek
képesek a legkevésbé elvándorolni, s hogy magához az elvándorláshoz is egyfajta tõke
kell (elõzetes beruházások a képzettségbe, kapcsolatok a befogadó országban stb.), így
van, aki eleve nagyobb kezdeti haszonra tehet szert. S ezek a diplomások. 

Ha regionális összevetésekkel próbálkozunk az oktatási szétválasztás mutatóinál, ak-
kor látjuk, hogy a kelet-európaiaknál más régiókhoz képest kiegyenlítettebb az elván-
dorlás. Míg más régiókból alacsonyabb képzettségûek hosszabb távokra nagy tömegben
kevésbé mozognak, abban a kelet-európaiaknál viszonylag a kép kiegyenlítettebb.
Ugyanakkor az is világosan látszik, hogy a regionális bontás itt csak korlátozottan lehet
érdekes, mert minden régión belül van néhány ország, ahonnan a migránsok zöme ki-
kerül. S máshol szerepük, súlyuk a kibocsátó ország társadalmi mérlegei szempontjából
viszonylag elhanyagolható. Például a ‘90-es évek elején az iráni diplomások 30%-a kül-
földön élt. Ez egyébként hatszor magasabb, mint az ázsiai átlag. Afrikában a diplomás
ghánaiak és Sierra Leone-iek közel egyharmada él külföldön, és egész különleges a ja-
maikaiak helyzete: a diplomások 77%-a él külföldön. Kelet-Európa itt is eltér más ré-
gióktól, az elvándorlók azokhoz képest viszonylag kiegyenlítettebben terítettek. 

Saját szerepünk (azonkívül, hogy „békeidõben” a magyar diplomások a régió hagyomá-
nyosan kevésbé vándorló részeihez tartoznak) az ország méretébõl következõen is szeré-
nyebb. Ezért aligha számíthatunk arra, hogy fontos befogadó országok bevándorlási po-
litikájukban valamilyen értelemben különösebb tekintettel lehetnének ránk. Túl kevés
bevándorló érkezik az utóbbi idõben tõlünk ahhoz, hogy esetleges különleges igényeink-
re a felvevõ piacokon oda lehessen figyelni. Az adatokból mindenesetre összefoglalva úgy
tûnik, vannak országok, amelyek „eredeti” diplomás létszámainak 10–30%-a tartósan
külföldön él. De a legújabb irodalom azonban azt is hangsúlyozza, hogy mindez a kibo-
csátó országok számára sem valamilyen fátum, hogy a mozgás jelentõsen befolyásolható
és sikeres oktatáspolitikákkal valamilyen optimális brain-drain szint is kialakítható. 

A neoklasszikus modellekben globális visszahatások még nincsenek. Késõbb megjelen-
nek azok a modellek, amelyek a kibocsátó országokban jelentkezõ hatásokat kezelni tud-
ták. Végül a már évtizede ismert „új növekedés”-elmélet átfogóbb visszahatásokat is be-
mutat. Az „új növekedés”-elméletben a humán tõke a nemzetgazdaságra gyakorolt hatá-
sát sokkal nagyobbaknak tartják, mint ahogy azt hagyományosan korábban feltételezték. 

Bhagwati (1976; illetve Bhagwati–Wilson, 1989) a brain-drain kutatások két ágáról
beszél. Az egyikben az elemzések arra figyelnek, hogyan nyernek a tranzakcióból az
összes résztvevõk. Ebben a megközelítésben az emigránsok racionális szereplõk, akik
keresik a legjobb munkafeltételek mellett elérhetõ legmagasabb jövedelmet. S ebbõl
következõen, ha nem mozdulnának el, akkor a lehetségesnél alacsonyabb lenne a ter-
melékenységük és kisebb a jövedelmük. Ebben az értelemben az emigráció lényegében
kiegészítõ bónuszokat teremt: olyan plusz elemeket, amelyek másként nem jelentek
volna meg és így végül is növelik globális szinten a jólétet és a jövedelmeket. A másik
megközelítés azonban ehelyett inkább azt hangsúlyozza, hogy a fejlett országok mun-
kaerõpiaca nem szívhatja fel az összes potenciálisan oda vágyó diplomást, és az ebbõl
a kibocsátó ország felé megfogalmazódó üzenet ott növeli az alulfoglalkoztatást. Tehát,
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ha valakik a potenciális felvevõ helyeken feleslegesnek tûnnek, akkor azokat ott tartja
magánál a kibocsátó ország félig leterhelve, rosszul kihasználva. 

A küldõ országokban az eredeti neoklasszikus modellek többfajta veszteséget is fel-
tételeztek. Nyilvánvalóan a képzett csoportok elvándorlásából következõ hiánnyal a
hátramaradóknak kell megbirkózniuk. Ezek a problémák különösen kulcságazatok
technológiai fejlesztõinél, vagy bizonyos orvosi területeken az ellátás szakemberhiány
miatti akadozásából következõen pontszerûen is jelentkezhetnek. Ehhez képest már
mellékes, hogy az érintett kormányok oktatási beruházásokat vesztenek eközben, s
végül az e csoportoktól elvben beszedhetõ adóik is ki fognak maradni. Az „új növe-
kedés”-elméletek ezek helyett inkább azt hangsúlyozzák, hogy a humán tõke átlag-
szintje egy adott társadalomban erõsebben érvényesül a termelékenységben, mint ami
a vonatkozó befektetésekbõl egyéni szinten következne. 

Számos kutatás nagy nemzetközi anyagon bizonyította az oktatás hatását a gazdasá-
gi növekedésre. Például (Ilo, 2004) egy 1960–90 között 111 országra kiterjedõ vizsgá-
lat szerint egy ország munkaerejének kiképzettségében a +1 év iskolai végzettségnö-
vekedésbõl 5–15% egy dolgozóra jutó teljesítményemelkedés következik. Így azután a
magasan képzett diplomások mozgása a nemzetközi rendszerben folyamatosan újraké-
pezi a központ–periféria jelenséget. A perifériáról kiáramlik a tudás és a kompetencia,
és a központokban rakódik le. A kibocsátó ország termelékenysége e felfogás szerint
mindeközben csökken. Természetesen, ha a jobban képzettek emigrálnak, akkor az
õket helyettesítõk elvben kevésbé lesznek termelékenyek és az állam mindenképpen
oktatási beruházásokat veszít. A magunk részérõl itt egyébként azt gondoljuk, hogy
nem feltétlenül a jobban képzettek, hanem a felvevõ országok munkaerõ-piaci és kul-
turális környezetéhez könnyebben alkalmazkodók mozognak inkább. 

„Új növekedési” modellek szerint (Ghosh, 2000), ha a humántõke felhalmozási
mértéke alacsony, a brain-drain azoknak a visszaosztott életjövedelmét is csökkenti,
akik otthon maradnak. Vagy másképp fogalmazva, a brain-drain, miközben növeli az
otthon maradó magasan képzettek bérét, csökkenti az alacsonyabban képzettekét és
magát a GDP-növekedést is. Ugyanez a modell azt is jelzi, hogy ha megnöveljük a ki-
bocsátó ország tanár–diák arányszámait, akkor ez megnöveli a magasan képzettek és
csökkenti az alacsonyan képzettek béreit, miközben növekedési egyensúlyokat produ-
kál. Egyébként máshonnan azt is tudjuk, hogy elvben a fejlõdést a középfokú okta-
tás az általánoshoz képest erõsebben befolyásolja, és ha a diplomások igen nagy részét
az állam alkalmazza, mint nálunk is, ott a közszféra versenyképességének okvetlenül
jelentkeznie kell annak magasan képzett diplomásokat megtartó képességében. 

Egy korábbi vizsgálat (Stark, 2003) összehasonlít modellszinten egy olyan országot,
ahonnan lehet emigrálni egy olyannal, ahonnan ez nem lehetséges. Ezek szerint a na-
gyobb külföldi lehetõségek a kibocsátó országban is nagyobb mozgást eredményez-
nek és abban végül a fajlagos humántõkeszint magasabb lesz. Ha a kivándorlás a mo-
dellben nem lett volna lehetséges, akkor a továbbtanulási kedv is visszaesett volna. A
végül is külföldön elérhetõ magasabb haszon otthon erõsítette meg a továbbtanulási
döntéseket. Ez még akkor is így volt, ha a modellben a kivándorlás csak egy kiválasz-
tott csoport számára volt kivitelezhetõ. Úgy tûnik egy a kivándorlást és a termelé-
kenységet összekapcsoló modellbõl (Mountford, 1997), hogy az átlagos termelékeny-
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ség a humántõke korábbi szintjeibõl következik, s mert a továbbtanulás attraktivitá-
sa az egész korosztályban megjelenik, de csak egy részük emigrál, végül is az otthoni
átlagképzettség növekedett. Ebben a gondolatmenetben elképzelhetõ, hogy létezik
valamilyen optimális kivándorlási szint, vagy „hasznot hajtó” agyelszívás is. Itt elvben
beállítható az a szint, amely a kivándorlási lehetõségek egy adott szintjénél maximá-
lisan továbbtanulásra ösztönöz. Ez végül is az az állapot lesz, amelyben az ország szak-
diplomás létszámai a kivándorlás ellenére sem csökkennek, mert a kiutazás több em-
bert késztet a diploma megszerzésére, mint amennyien valóban elmennek. 

Más növekedési modellek szerint azonban (Haque–Kim, 1995) a szakképzett munka-
erõ kiáramlása csökkenti a kibocsátó országok növekedési ütemeit. A humán tõke szint
csökkenése lassítja a gazdaság fejlõdését, és az endogén növekedés modelljeiben a veszte-
ségek nagyobbak, mint a neoklasszikus modelleket követõ számításoknál. Ezen túl a ki-
áramlás növeli a társadalmi különbségeket, mert miközben az otthonmaradó magasan
kiképzettek bérei emelkednek, a szakképzetleneké mindeközben csökkennek és ebbõl
következõen nõ az egyenlõtlenség is. E modellek minõségi különbségeket természetesen
nem tudnak mérni, tehát az elutazók és otthon maradók szintkülönbségére vonatkozó
különbözõ, esetenként egymással ellentétes állításokat ezekkel tesztelni nem lehet. Az
intézményi megoldások hatását így csak esetenként külön lehet csak elemezni. 

Természetesen, más gazdasági folyamatok (technológia transzferhatások, külföldön dol-
gozók hazautalásai, visszatelepülõ diplomások munkába állása stb.) legalább részben ki-
egyenlíthetik a brain-drain hatásait. A fejlett gazdaságokból hazatérõk kompetenciáit
hasznosítva a kibocsátó-visszafogadó ország hatékonysága növekszik. Ezt a közhelyként is-
mételgetett megállapítást azonban adatok csak néhány helyen támasztják alá. A kiképzés
után visszatérõkre és kint maradókra vonatkozó adatok meglehetõsen ellentmondásosak.
Egy nagy amerikai természettudományi doktorandusz-vizsgálat szerint a megkérdezett
külföldiek fele hazamegy, másik fele marad. Öt évvel a fokozat megszerzése után a korea-
iak 11, a mexikóiak 30, az angolok 59, az indiaiak 79 és a kínaiak 88%-a még mindig az
USA-ban volt (Johnson–Regets, 1998). Egy másik felvétel szerint (Lowell, 2000) az ideig-
lenes tartózkodási engedéllyel az USA-ba belépõ kutatók mintegy fele marad ott tartósan.
Az eltérések befogadó és kibocsátó országonként esetenként azonban olyan jelentõsek,
hogy nem biztos, egyáltalán van-e értelme itt átlagokról beszélni. De ha már valaki kiuta-
zott, miért tér vissza? Vannak, akik szerint kifejezetten a kudarcemberek térnek vissza,
azok, akiknek kint nem sikerült. Más, alaposabb mérések szerint inkább egy ellenkezõ
tendencia figyelhetõ meg. A tehetségesebbek térnek haza, különösen a „hagyományos fej-
lõdõ” országokba. Ezekben ugyanis az egyenlõtlenségek igen nagyok és a kiválóságok jö-
vedelmüket a centrum országokhoz képest könnyebben maximalizálhatják. A kevésbé si-
keres elvándorlóknak jobban megéri a befogadó országban maradniuk, mert a visszatérõ-
ket kiemelõ és jövedelmet kínáló piaci ajánlatok igazán csak a legjobbakra vonatkoznak.
A viszonylagos középszer e felfogás szerint külföldön jobban érvényesül. 

A legtöbb „fejlõdõ” országban kint dolgozók családjaiknak hazautalt jövedelmeinek
nagysága akkora, hogy hatásuk a nemzetgazdaságban külön is jelentkezik. Egyébként
maga az irodalom arról, hogy e visszautalások mekkora hasznot hoznak, megoszlik. Ha
egészében hatásuk talán valóban nem jelentõs, adott területeken, családoknál azonban
igen fontos lehet. Mindenesetre, ha abból indulunk ki, hogy a rokonokat hazautalással

TAMÁS PÁL – TUDOMÁNYOS DIASZPÓRÁK… 175



támogató diplomások valószínûleg a városokból érkeztek, és a keresetük egy részét
ugyancsak hazautaló alacsonyabb képzettségû vándormunkások pedig a falvakból, ak-
kor a „falusi” hazautalt egy dollár hatása bizonyára nagyobb lesz a helyi gazdaságban,
mint a „városi” egy dolláré. Az iskolázottság egyébként csökkenti a hazautalások való-
színûségét. A képzettek jobban alkalmazkodnak a helyi társadalmakhoz, inkább a hely-
színen élnek családtagjaik és az otthon maradt rokonokkal kapcsolatuk gyakran gyen-
gébb, mint az alacsonyan képzetteké (ez utóbbiak számára fontosabbak a távoli rokoni
szálak is, s gyakran család nélkül érkeznek). Következésképpen, otthon maradt család-
juk gyakran az átutalásokból él. Klasszikus brain-drain esetén ilyesmit nem zárhatunk
ki, de azért nehezebben tudjuk elképzelni. Ezzel együtt egy Eurostat munkaerõ-vizsgá-
lat azt jelzi, hogy a kelet-európai kibocsátó országokban a diplomások hazautalt jöve-
delmei meghaladhatják az országok a szûkebben vett brain-drain-bõl következõ veszte-
ségeit (ha a multiplikátorhatást is beszámítjuk). Más vizsgálatok szerint a többet kere-
sõk többet utalnak haza, s elvben a diplomások a többiekhez képest többet keresnek.
Tehát kevés diplomás utal haza, de õk pénzt küldenek.

Az újonnan iparosodó országok diplomás migrációjából azonban három fontos tanul-
ságot levonhatunk. Elõször is, a szakképzettek kétirányú áramlása (külföldre távozása és
visszatérése) együttesen növeli e gazdaságok attraktivitását a nemzetközi tõke számára.
Másodszor, a gyors gazdasági növekedésbõl következõen ezek az országok egyre vonzóbb
munkahelyekké válnak mind a hazatérõk, mind az újonnan betelepülõ diplomások szá-
mára. Nem gyorsulva fejlõdõ térségekbe kulturális elõnyökre és nosztalgiára hivatkozva
kint sikeres diplomásokat nagyobb számban úgysem lehet hazatelepíteni, és ahol sok új
munkahely létesül, ott a hely attraktivitása önmagában is növekszik. Harmadszor, az ipa-
ri-gyártó meghatározottságú gazdaságról a nagyobb arányú szolgáltatásokra áttérõ gaz-
daságokban mindettõl függetlenül nõ a diplomások mobilitása. 

Igazán az érdekes itt, hogy a fejlõdés milyen küszöbértékeinél fordul meg legalább
részben a vándorlás iránya? Hiszen Dél-Koreából, Tajvanból, vagy Szingapúrból elõ-
ször évtizedekig inkább csak egy irányban, kifelé áramlott a szakmunkaerõ és fontos,
hogy azonosítsuk azt a szakaszt, ahol a vándorlási irány legalább részben megfordul.
Úgy tûnik, hogy ez nagyjából a szolgáltatások nagymértékû elõtérbe kerülésével és
bekapcsolódásukkal a nemzetközi kereskedelembe egy idõben jelentkezik. 

Tulajdonképpen maga a globalizáció szabja újra a helyi gazdaság kompetenciaszük-
ségleteit. Jelentõs mértékben ezzel a váltással függ össze a brain-drainnel kapcsolatos
beszédmódok változása is az adott országban. Bulgáriában, a brain-drainbõl fajlago-
san talán legtöbbet veszítõ balkáni társadalomban átfogó gazdaságelemzés rajzolódik
ki e tekintetben, és a vándormozgás vizsgálata a nyilvánosságban az utolsó években
meglehetõsen higgadtan folyik. Ugyanez látható olyan nagy kibocsátó országokban is,
mint Mexikó, vagy a Fülöp-szigetek. 

Közép-Európában a nyolcvanas évek második felében e tekintetben inkább alarmista
hangok voltak meghatározóak. Az 1989–91-es összeomlás után, amely a K+F-et leérté-
kelte a politikai elitek szemében, az elvándorlók és a nyugati kutatási rendszerekben állás-
hoz jutók tulajdonképpen az itthoniak piaci értékét lettek volna – természetesen szándé-
kuktól függetlenül – a hazai döntéshozók számára bizonyítani. Ahonnan ilyen sokan men-
tek el és boldogulnak magas presztízsû, finom helyeken, azok kibocsátó közege is értéke-
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sebbnek tûnhet. Az õ sikereikbõl következõen az itthon maradt kollegák is magukat sike-
resebbnek érezhetik. E felfogás szerint az itthoniak is, elvben, ugyanolyan felkészültek és
tehetségesek, csak a helyi környezet nem hagyja, hogy ezt most megmutassák. A ‘90-es
évek hazai tudománypolitikai diskurzusa nem is tételezi fel, hogy akik elmentek, esetleg
legalább részben elszántabbak, erõsebben motiváltak, vagy piacképesebbek lettek volna,
tehát bizonyos szempontból akár értékesebbeknek is tûnhettek, mint az itthon maradot-
tak. Közben más, így pl. a bulgár kutatásokból tudjuk, hogy a kevésbé viharállók, a rosz-
szabbul boldogulók, a nem teljesen sikeresek visszatérése valószínûbb, mint a kint jobban
beépülõké és sikereseké. Ebbõl egyébként a bulgár mérések szerint az is következik, hogy
az ilyen „gyenge” visszatérõ otthon sem válik a gazdaság motorjává. A kintmaradók és ha-
zatérõk közötti feltételezett és valódi különbségeket egyébként sokfelé megfogalmazzák,
és ezek gátjaivá lesznek a hazatérésnek. Sikeres és otthon is vezetõ pozíciókat maguknak
szerezni képes szakemberek is óvatosak lesznek otthoni vállalásaikban, nehogy valaki ku-
darcembereknek lássa õket. A ‘90-es évek végére azonban a mozgást a szélesebb társadal-
mi környezet megszokja. Kiderül, hogy az elõzetes félelmektõl eltérõen az nem rengeti
meg a nemzeti kutatási intézményeket. Ettõl az idõtõl kezdve nem gyûjtenek adatokat az
elutazókról. Nincsenek kiutazási megkötöttségek, s az engedélyek kiadásának procedúrá-
jával együtt eltûnnek a külsõ/belsõ mozgásra vonatkozó nyilvántartások és mérések is. S
ha nincsen szám, úgy nincsen jelenség sem. Az adatok hiánya az utolsó 5 évben már nem
hiszterizál e területen, hanem inkább az az iránti figyelem csökkenésének válik további szí-
nezõjévé. A vándorlással kapcsolatos „morális pánik” felszívódott. 

Táblák
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4. táblázat. A kanadai bevándorlók iskolázottsági értéke a társadalmi költségekben
1991–2001. (1993. évi Mrd dollárban)

5. táblázat. Egyenlõtlenség és brain drain

Jegyzetek

1 A felsoroltakhoz hasonló nagyságrendû a külföldön mûködõ kanadai, USA, francia, olasz
és holland diplomásoké is, azonban ezek mozgását dolgozatunk nem érinti. 

2 Ilyen véleménykutatások a ‘70-es évek óta rendszeresen folynak.
3 Az 1994–97-es 32%-ról 1998–2001 között 49%-ra. Érdekes, hogy a németek kintmaradá-

si hajlandósága ugyanezen idõ alatt sokkal kisebb mértékben emelkedett.
4 A minõségi különbségekre legfeljebb csak indikációink vannak. Commander [et al.]

(2002) szerint az USA-ban élõ külföldön született kutatók és mérnökök többet keresnek,
mint az otthon születettek. Meyer–Kaplan–Chai Um, 2001 az USA-ba átvándorló francia
PhD-kat vizsgálja és megállapítja, hogy az otthonmaradtakhoz képest produktívabbak.
Többet szerepelnek konferenciákon és többet is publikálnak.

5 A SANSA külföldön élõ dél-afrikait fog át (South African Network of Skills Abroad), a
CALDAS-t 1992-ben alapították kolumbiaiak. Hatásuk elsõsorban a kibocsátó országok
általános gazdaság- és fejlesztéspolitikájára és nem az otthoni kutatásra kimutatható.

6 A legismertebbek ezek közül – elsõsorban afrikai relációkban – a MIDA (Migration for
Development in Africa) és a TOKTEN (Transfer of Knowledge Through Expatriate
Nationals). Az utóbbi tanácsadó cégeket mûködtet, amelyek rövidebb idõre áttelepült
szakembereket visznek haza fejlesztési projektekhez.
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7 A jelentés a program eredményeirõl 6 sikeresen hazatelepített ausztrálról tud.
8 Svédországban, Finnországban és Dániában egyaránt 25%-os adó 3 évre. Utána azután

persze jön a rendes skandináv jóléti államot finanszírozó adóprés.
9 Kelet-Európában ugyanilyen nemzetközi vevõkörrel büszkélkedhetnek orosz vagy ukrán

klinikák.
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III. AZ INNOVÁCIÓ



Havas Attila

A NEMZETI INNOVÁCIÓS RENDSZER 
LEHETSÉGES FEJLÕDÉSI ÚTJAI

1. Bevezetés

Az átalakuló országok számára az európai gazdasági és politikai integrációhoz való
csatlakozás – az „európai újraegyesülés” – jelentette a legnagyobb kihívást az elmúlt
másfél évtizedben. Elõször a jelentõs társadalmi költségekkel járó politikai és piacgaz-
dasági átalakulást kellett végrehajtani, amelynek részeként nemcsak a makrogazdasá-
got kellett stabilizálni, hanem mélyreható szervezeti és intézményi változások is szük-
ségesek voltak annak érdekében, hogy hosszabb távon fel lehessen zárkózni a közepe-
sen fejlett országokhoz. A gyökeres átalakulás a tulajdonosi, termelési, kereskedelmi
és foglalkoztatási szerkezet változásaiban is tükrözõdött. Az átalakuló országok a gya-
korlatban – a külkereskedelmi és tulajdonosi kapcsolatokon, valamint a nemzetközi
termelési hálózatokon keresztül – már az 1990-es évek második felére integrálódtak
az Európai Unióba (EU), tehát mielõtt a formális tagságról megegyezés született.

A gyakorlati integrálás közben megkezdõdtek, és 2002 decemberében be is fejezõdtek
a csatlakozási tárgyalások. A 2004. májusi formális csatlakozás után is jelentõs feladatok
várnak az új tagokra. Az írott szabályok átvétele önmagában is komoly erõfeszítéseket kö-
vetel, de legalább ilyen fontos a szokások, viselkedési szabályok, rutinok – röviden: az in-
tézmények – átalakítása is, ami feltehetõen a csatlakozás után is hosszú évekre elhúzódik.

Másképp fogalmazva, az igazi kihívás nem is az EU-tagság elérése, hanem az EU-n be-
lüli kohézió, a fejlettebb tagországok és az újak közötti különbségek elviselhetõ mértékûre
csökkentése. A piacgazdasági átalakulás befejezése után a közép-kelet-európai országok,
köztük Magyarország ismét válaszúthoz érkeztek: egy történelmileg rövid idõszakban
mind a világ, mind az EU jelentõsen átalakult, s az utóbbi folyamat még inkább felerõsö-
dik, amikor a 10 új tag már döntési jogokkal is rendelkezik. Most azt kell eldönteni, hogy
milyen szerepet akarunk betölteni a tudás vezérelte és globalizálódó világgazdaságban,
milyen jövõt képzelünk el magunknak. Sarkítottan fogalmazva: beérjük a túlélésre beren-
dezkedõ, önálló stratégiával nem rendelkezõ, sodródó ország szerepével, vagy adottságain-
kat és a nemzetközi környezetet felmérve tudatosan, jól megalapozott stratégia megvaló-
sításával arra törekszünk, hogy 15–20 éven belül a magyar lakosság döntõ többsége jólét-
ben, magas életminõséget elérve, egészségesen, tiszta környezetben élhessen?

Az utóbbi években az EU vezetõi is felismerték, hogy alapvetõ változások szükségesek
a versenyképesség erõsítéséhez, az életminõség megõrzéséhez, s ezért ambiciózus célokat
fogalmaztak meg az ún. lisszaboni stratégiában: az EU 2010-re legyen a világ legverseny-
képesebb, legdinamikusabb, tudásvezérelt gazdasága, álljon fenntartható gazdasági növe-
kedési pályára, legyen képes több és jobb munkahely teremtésére és erõteljesebb társadal-
mi kohézióra. Ennek megvalósításához az EU-országok átlagában a GDP-arányos kuta-
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tási és fejlesztési (K+F) kiadások 2010-re érjék el a 3 százalékos arányt, s ennek kéthar-
mada a vállalatoktól származzon. Az új tagországok elemi érdeke, hogy a saját helyzetü-
ket, lehetõségeiket és törekvéseiket figyelembe véve „lefordítsák” a lisszaboni stratégia
céljait, azaz megvalósítható nemzeti stratégiát dolgozzanak ki.

Az egy fõre jutó GDP szerinti rangsorban elõretörõ európai – Finnország, Írország,
Spanyolország és Portugália – és ázsiai országok – Japán és a Koreai Köztársaság –
példája azt bizonyítja, hogy megfelelõ stratégia megvalósításával 15–20 év alatt jelen-
tõs sikereket lehet elérni. A felzárkózási stratégia egyik sarkköve ezekben az országok-
ban az innováció volt, s ezt érdemes a középpontba állítani Magyarországon is. Az in-
nováció alapvetõen vállalati feladat, az állam szerepe a nemzeti innovációs rendszer
(NIR) erõsítése, az innováció számára kedvezõ környezet megteremetése lehet.

Az innovációs rendszer akkor hatékony, ha elõsegíti a bárhol létrehozott tudás tár-
sadalmilag és gazdaságilag hasznos alkalmazását. A kapcsolódás, az együttmûködés
módja és intenzitása az egyes NIR-ek lényeges megkülönböztetõ jegye, a siker vagy
kudarc titka.

A következõ fejezet röviden ismerteti az elemzés elméleti hátterét, fogalmi keretét. A
harmadik és negyedik fejezet a magyar nemzeti innovációs rendszer jelenlegi helyzetét
elemzi, az ötödik pedig a külsõ környezet meghatározó elemeinek, azaz az EU és az Eu-
rópai Kutatási és Innovációs Térség lehetséges fejlõdési irányait vázolja, eltérõ jövõképek
megfogalmazásával. A záró fejezet szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg.

2. Elméleti háttér, az elemzés fogalmi keretei

A tanulmány az evolúciós közgazdaságtan fogalomrendszerét használja, de nem célja,
hogy bemutassa ezt az iskolát, illetve a közgazdasági iskolák közötti vitákat, az inno-
váció eltérõ elemzését.1

2.1. Elemzési szintek, innovációs rendszerek

A neoklasszikus iskola posztulátumaiból az is következik, hogy nemcsak az egyes válla-
latok, hanem az ágazatok közötti különbségek is elhanyagolhatóak. Mivel a tökéletes ver-
senypiac erõi érvényesülnek, az egyes ágazatok eltérõ piaci szerkezetét nem kell figyelem-
be venni. A technológiai változás pedig külsõ adottság, ezért sem a technológiai sajátos-
ságokból adódó különbségeket, sem az ágazatok eltérõ innovációs viselkedésébõl és telje-
sítményébõl fakadó gazdasági következményeket nem kell magyarázni. Az elemzés
alapegysége az absztrakt vállalat (az összes többit képviselõ representative agent).

Az evolúciós közgazdaságtan alapmûve (Nelson–Winter, 1982) viszont az ágazatok
közötti technológiai és piaci különbségekbõl kiindulva elemezte a változás mecha-
nizmusait. Ennek az elemzési szintnek a módszerei a késõbbiekben tovább erõsöd-
tek, fejlõdtek, többek között Carlsson, Malerba, Mowery, Nelson, és Rosenberg mun-
káiban. Ezek a módszertani, illetve esettanulmányok az ágazati vagy technológiai
rendszerek – az ezen a szinten kialakuló és ható hálózatok, a szereplõk közötti
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együttmûködést és versenyt meghatározó szabályok, szokások, normák – szerepét
hangsúlyozzák.

Az iskola további fontos eredménye volt a nemzeti innovációs rendszer fogalmának
megalkotása az 1980–90-es évek fordulóján (Freeman; Lundvall; Nelson). Ebben a kö-
zelítésben a vállalatok, a tõkepiac, az oktatási intézmények, a kutatóintézetek és az
állam közötti kapcsolatra, valamint az adott országban érvényesülõ törvényekre és
elõírásokra, írott vagy íratlan magatartási és viselkedési szabályokra, szokásokra, nor-
mákra kerül a hangsúly, azaz a nemzeti szintû szervezeti és intézményrendszer sajá-
tosságai állnak az elemzés központjában.

Megerõsödtek a korábban „elhanyagolt” vállalati szintre irányuló elemzések is, így a ki-
lencvenes évek második felében már körvonalazódott az evolúciós vállalatelmélet is.2

Egy további fontos elemzési szint a régió, különösen a nagyobb országokban, de újab-
ban az Európai Unió regionális támogatási rendszerének köszönhetõen a kisebbekben is.
A regionális hatóságok és az EU kiemelt figyelmének köszönhetõen lényeges eredménye-
ket értek el a regionális innovációs rendszerek – és az ehhez szorosan köthetõ klaszterek,
ipari agglomerációk – kutatói is, többféle elméleti megközelítést alkalmazva (Granovetter,
Hudson, Krugman, Lazonick, Markusen, Morgan, Piore, Porter, Sabel).

2.2. A nemzeti innovációs rendszer fogalma

A NIR-nek nincs általánosan elfogadott, mindenki által azonos módon használt definíci-
ója, de az – inkább kevésbé, mint többé – eltérõ meghatározások legfontosabb jegyei
megegyeznek.3 Azokat a szervezeteket és a köztük lévõ kapcsolatokat foglalja magában,
amelyek létrehozzák, terjesztik, módosítják a – szélesen értelmezett – innovációkat, te-
hát a vállalatokat, azok hálózatait, az egyetemeket és kutatóintézeteket, könyvtárakat és
információs központokat, szakmai szövetségeket, az innovációs folyamatot szabályozással,
támogatási rendszerek mûködtetésével befolyásoló állami szervezeteket, testületeket, va-
lamint a finanszírozó szervezeteket. A NIR szereplõi közötti kapcsolatok és együttmûkö-
dés formái, csatornái, valamint a mindezt meghatározó általános normák, viselkedési sza-
bályok, gazdaságpolitikai intézmények (például a támogatási mechanizmusok, pályázati
rendszerek) és hagyományok is a rendszer lényeges elemei. A szereplõk között tudás (be-
leértve az emberek mozgásával terjedõ személyes tudást és képességeket, készségeket, ta-
pasztalatokat is), pénz, szabályozási és piaci, kereskedelmi információk áramlanak.

A NIR fogalmával jobban meg lehet érteni a rendszerek mûködését, az alkotóele-
mek közötti kapcsolatokat elméleti és gyakorlati szinten egyaránt, azaz pontosabban
meg lehet érteni a nemzetek versenyképessége közötti különbségeket, illetve a telje-
sítmény radikális változását, a gazdasági fejlõdés dinamikáját, a meghatározó ténye-
zõket, pl. az intézmények kialakulása és a külkereskedelmi szakosodás megszilárdulá-
sa, illetve megváltozása közötti bonyolult, az irodalomban sokat vitatott összefüggé-
seket. Mindezek alapján pedig gazdaságpolitikai ajánlások, fejlesztési stratégiák meg-
alapozására is jól használható a fogalom. (Andersen [et al.], 2002)
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3. A magyar NIR háttere

A magyar NIR helyzetének részletesebb elemzése elõtt érdemes felvázolni az általá-
nosabb háttér néhány elemét.4 Egyrészt célszerû átfogó képet adni a magyar gazda-
ság hosszú távú teljesítményérõl nemzetközi összehasonlításban, másrészt kiemelni
azokat a tényezõket, amelyek behatárolják általában a gazdaságpolitika, azon belül a
tudomány-, technológia- és innovációpolitika (TTI-politika) mozgásterét, és egyben
meghatározzák a feladatok jelentõs részét is. Ezek a jellemzõk a külföldi tõke jelentõs
aránya, a magyar gazdaság mérete, nyitottsága, egyensúlyi feszültségei.

3.1. Gazdasági teljesítmény hosszú távú 
nemzetközi összehasonlításban

Bár nincs tökéletes, mindenki által elfogadott módszer a hosszú távú gazdasági fejlõ-
dés mérésére, az egyes országok teljesítményének összehasonlítására, az cáfolhatatlan
tény, hogy hosszabb távon jelentõsen megváltozhat az országok egymáshoz viszonyí-
tott teljesítménye. Egyes országok jelentõs mértékben képesek fejlõdni, mások pedig
visszazuhannak a már korábban elért fejlettségi szintrõl. A változás mindkét irányban
lehet abszolút (pl. az egy fõre jutó GDP értékével mérve), vagy relatív (az országok
rangsorában elfoglalt helyezés javulás vagy romlása). Mivel a második világháború
után az USA vált a világgazdaság vezetõ országává – és rövidebb megingásoktól el-
tekintve azóta is tartja ezt a pozíciót –, logikusnak és elfogadhatónak tûnik az egyes
országok fejlettségét az USA mindenkori szintjéhez viszonyítani. Az így összeállított
idõsor (1. táblázat) figyelemre méltó változásokat mutat, amelyeket az esetleges mód-
szertani nehézségek, fenntartások ellenére is érdemes alaposan megfontolni.

Magyarország teljesítménye – ezzel a mércével mérve – az 1950–2002 közötti idõszak
végére alig változott, mindössze egy százalékponttal, 39%-ról 40%-ra javult. Találunk
azonban olyan periódust is, amikor látványos volt a felzárkózás: az 1950-es szinthez képest
1973-ra 12 százalékpont volt a növekedés, az USA akkori egy fõre jutó GDP-jének 51 szá-
zalékát érte el a megfelelõ magyar adat.

A leggyorsabban felzárkózó hét ország – sorrendben Japán, Írország, Norvégia,
Finnország, Koreai Köztársaság, Ausztria, Spanyolország – közül hat nem újonnan
felfedezett természeti kincseknek köszönhette a jelentõs, egyenként 34–54 száza-
lékpontos fejlõdést.5 Ez a megállapítás igaz mindazokra az országokra is, amelyek
1950 óta megelõzték Magyarországot a rangsorban (a táblázatban szürke háttérrel
jelölve). Ezt a megfigyelést – számos más, itt most nem idézett elemzésre is támasz-
kodva – a következõképpen általánosíthatjuk: ma már egyre inkább az új ismere-
tek létrehozásának és hasznosításnak módja, hatékonysága határozza meg a ver-
senyképességet, s ezen keresztül a lakosság életminõségét. Másképp: az olcsó ter-
mészeti erõforrások elérhetõsége vagy az alacsony bérek jelentõsége csökken. Ez új
megvilágításba helyezi a tudás – pontosabban a tanulás, a készségek és a tapaszta-
latok – szerepét a gazdaság teljesítményében. Ezt fejezi ki a tudás-vezérelt vagy ta-
nuló gazdaság fogalma.
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1. táblázat. Egy fõre jutó GDP 28 OECD-tagországban, 1950–2002 (USA = 100), 1950-es sorrend

A fenti táblázat azt is jól érzékelteti, hogy megfelelõ stratégia megvalósításával 15-20
év alatt meghökkentõ eredményeket lehet elérni, ki lehet törni a perifériára szo-
rult/szorított ország szerepébõl. Japán, Írország, a Koreai Köztársaság, Spanyolország
és Portugália példája azt is mutatja, hogy a felzárkózási stratégia egyik sarkköve a si-
keres országokban az innováció volt – s nem önmagában a K+F!

Az adatok arra is felhívják a figyelmet, hogy a jó természeti adottságokkal meg-
áldott országok elkényelmesedhetnek, és nagyot zuhanhatnak: Új-Zéland az
1950-es harmadik helyrõl a 19.-re esett vissza, Ausztrália pedig az ötödikrõl a ti-
zenegyedikre.

A közép-európai országok helyezése is jelentõsen romlott az 1950-ben elért pozíci-
ójukhoz képest: a legnagyobb mértékben a 20. század elsõ felében még vezetõ ipari
hatalomnak számító Csehországé (10 hellyel), a többieké pedig 5-6 hellyel. Ez egy-
részt annak a következménye, hogy a választott „mércéhez”, az USA mindenkori egy

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON188



fõre jutó GDP-jéhez képest általában romlott a teljesítményük – Magyarországé
egyetlen százalékponttal javult –, másrészt közben több ország az USA-nál gyorsab-
ban növelte a GDP-jét, s ezzel a rangsorban elõre ugrott.

A Magyarországot 1950 óta megelõzõ 6 ország közül 4 az EU tagja, mégpedig ún.
kohéziós ország, azaz jelentõs támogatást kaptak a közösségi forrásokból. A köztük
lévõ nem elhanyagolható különbség viszont azt bizonyítja, hogy nagy felelõssége van
a nemzeti kormányoknak, hogy milyen hatékonyan, mennyire sikeresen hasznosítják
az EU-tól kapott támogatást. Írország közel kétszer olyan gyorsan fejlõdött 1950 óta
– azon belül is különösen az elmúlt 10–15 évben –, mint Görögország és Portugália
(51 százalékpontos ír javulás a 28 pontos portugállal és 25 pontos göröggel szem-
ben), s közel 40 százalékkal gyorsabban, mint Spanyolország (34 százalékpontos fej-
lõdés 1950 óta).

3.2. A külföldi tõke meghatározó szerepe

A Magyarországon alkalmazott privatizációs módszer és a zöldmezõs beruházásokat
vonzó gazdaságpolitika együttes eredményeként már a kilencvenes évek közepére je-
lentõs lett a külföldi tulajdonú vállalatok aránya a magyar gazdaságban, azóta pedig
majdnem elérte az OECD-térségben rendkívül magasnak számító, addig más orszá-
gok által meg sem közelített írországi mértéket: 2002-ben a külföldi tulajdonban lé-
võ vállalatok állították elõ a magyar feldolgozóipari árbevétel 71,6%-át, a megfelelõ
ír adat pedig (2001-ben) 79,5% volt. A lista harmadik helyéhez az ettõl jócskán el-
maradó, hatvan százalék alatti belga arány is elegendõ volt, s ezenkívül csak Kanada
haladta meg az 50 százalékos arányt. A 41–50 százalékos sávban csak Csehországot
találjuk, de a svéd és lengyel adat is megközelíti a sáv alsó szélét. E két utóbbi ország
mellett a francia, a holland és a brit gazdaságban mértek harminc százalék fölötti
arányt az 1990-es évek végén. A 21–30 százalékos sávba pedig öt ország került:
Ausztria, Olaszország, Norvégia, Spanyolország és az USA. (2. táblázat)

A külföldi tõkebefektetések számos stratégiai célt szolgálhatnak, azaz a fogadó or-
szágok eltérõ jellegû versenyelõnyöket nyújthatnak a befektetõknek. A gazdaságpoli-
tikai következtetések megalapozásához – a szakirodalom eredményeire, pl. Dunning
munkáira támaszkodva – érdemes annak alapján osztályozni befektetéseket, hogy mi-
lyen cél elérése érdekében valósítják meg azokat:

• piacbõvítési lehetõségek megragadása: a külföldi befektetõ a célország belföldi pi-
acának meghódítása, az értékesítés bõvítése érdekében alapít vállalatot;

• a hatékonyság javítása: a külföldi befektetõ a költségek csökkentése érdekében
olyan országokba helyezi át a termelést (vagy bõvíti a kapacitásait jelentõs mérték-
ben, miközben az anyaországban a meglévõket megõrzi, pl. politikai okokból), ahol
alacsonyabbak a bérek és/vagy olcsóbbak az egyéb termelési tényezõk, kedvezõbbek
az adózási feltételek;

• speciális erõforrások hasznosítása: a külföldi befektetõ az anyaországában nem –
vagy nem a szükséges mennyiségben – elérhetõ természeti vagy emberi erõforrások
hasznosítása, kiaknázása érdekében alapít vállalatot.
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Az írországi és a magyarországi befektetések zöme a második csoportba sorolható,
azzal a fontos kiegészítéssel, hogy a befektetõk bázisnak is tekintették ezt a két orszá-
got további piacok meghódításához.6 Az ír esetben az észak-amerikai vállalatok az
EU-piacokat tartották szem elõtt, magyarországi befektetés esetén pedig vagy a töb-
bi kelet-és közép-európai ország piaca volt a tágabb stratégiai cél (elsõsorban a nyu-
gat-európai vállalatok részérõl) vagy az EU-piacok (értelemszerûen elsõsorban az ázsi-
ai befektetõk számára).

Komoly versenyelõnyt jelentett mindkét befogadó ország számára, hogy a külföldi
befektetések révén új termékek, termelési eljárások, vezetési-szervezési módszerek ho-
nosodtak meg elõször szûkebb körben, majd terjedtek el a helyi vállalatok, beszállí-
tók szélesebb körében is. Ennek eredményeként jelentõsen növelhették az exportju-
kat, új munkahelyek keletkeztek – s ezzel csökkent a költségvetésre nehezedõ nyo-
más, hiszen kevesebb munkanélküli segélyt kellett fizetni, illetve nõtt a társadalom-
biztosítási befizetések összege. A jelentõs vállalati nyereségadó-kedvezmények
ellenére, más adófajtáknak köszönhetõen – pl. az alkalmazottak személyi jövedelem-
adója, általános forgalmi adó – adóbevételhez is jutottak.
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Ezeknek az ún. hatékonyságjavító befektetéseknek az a legnagyobb veszélye a befoga-
dó országok szempontjából, hogy amint újabb országok gazdasága és politikai berendez-
kedése válik stabillá, kiszámíthatóvá, ahol még olcsóbbak a termelési tényezõk, és/vagy
még kedvezõbb az adózás,7 akkor kivonulhatnak a külföldi befektetõk. Ez nem hipoteti-
kus, elméleti fenyegetettség, hanem elõfordult már az ír és a magyar gazdaságban is – bár
még nem tömegesen, de nem is elszigetelt, egyedi esetként. A további kivonulások meg-
elõzése, a külföldi befektetések „lehorgonyzása” kiemelt figyelmet, jól meglapozott, ala-
posan átgondolt, összehangolt intézkedéseket követel a gazdaságpolitikai döntéshozók
részérõl mindkét országban, hiszen a külföldi vállalatok a már említett, rendkívül magas,
80 százalékhoz közeli arányt értek el a feldolgozóipari árbevételben, s a két ország piaci
mérete, nyitottsága következtében az exportban is meghatározó a súlyuk.

Kínával, Romániával vagy Ukrajnával nyilvánvalóan értelmetlen lenne bérversenyt
folytatni, és a beruházási kedvezményeket egyre magasabbra srófoló licit sem tekint-
hetõ a magyar erõforrások hatékony, célravezetõ felhasználásának. Átfogó gazdaság-
fejlesztési politikával – s annak részeként TTI-politikával – lehet olyan környezetet
teremteni, amely eléggé kedvezõ a befektetõk számára, hogy magasabb képzettséget
igénylõ tevékenységeket telepítsenek Magyarországra, azaz ne kizárólag a(z alacso-
nyabb) béreket – általánosabban: az alacsony termelési költségeket – vegyék figye-
lembe, amikor a kapacitásaik bõvítésérõl vagy áthelyezésérõl döntenek. Ehhez elsõ-
sorban a nemzeti innovációs rendszert kell erõsíteni: többek között tanácsadási, kép-
zési, beruházási és innovációs pályázatok mûködtetésével támogatni kell a beszállítói
körbe tartozó vállalatok versenyképességének javítását, a gazdasági igényeket szem
elõtt tartó, a keresletre gyorsan reagáló, magas színvonalú oktatási – azon belül fel-
sõoktatási – és K+F-rendszert kell mûködtetni, ösztönözni kell a vállalatok egymás
közötti, illetve a K+F szervezetekkel folytatott együttmûködését.8 Ez egyúttal azt is
jelenti, hogy egyre több befektetõ céljává válik a fogadó országban meglévõ tudás és
képességek hasznosítása, azaz a fenti osztályozás szerint a harmadik típusba sorolha-
tó befektetések kerülnek túlsúlyba. Ezzel párhuzamosan csökken a kiszolgáltatott-
ság is, hiszen az ún. hatékonyságjavító befektetések arányának visszaszorulásával
már csökken a kivonulás veszélye, tehát lényegesen kisebb lesz a külföldi tõke magas
arányából fakadó gazdaságpolitikai kockázat.

A NIR erõsítésével párhuzamosan, azzal összehangoltan fejleszteni kell a fizikai inf-
rastruktúrát is a külföldi befektetõk „lehorgonyzásához”. Természetesen a vállalatve-
zetõk és családjuk életminõségét befolyásoló tényezõket sem szabad elhanyagolni.

A TTI-politika – a képzési, szakképzési, KKV- és területfejlesztési politikával ösz-
szehangolva – jelentõsen hozzájárulhat a NIR erõsítéshez, azon belül a beszállítók
versenyképességének fokozásához, illetve a NIR-en túlmutató – bár attól nem füg-
getlen – feladatok közül az életminõség javításához is. A szûkebb K+F politika
szemszögébõl pedig azt érdemes kiemelni, hogy nemzetközi nagyvállalatok magyar-
országi K+F tevékenységét a legcélszerûbben, az ország hosszú távú fejlõdését szem
elõtt tartva azzal lehet ösztönözni, ha javul a magyar K+F rendszer teljesítménye.
Tehát a szûkös forrásokat nem a külföldi vállalatok közvetlen támogatására, hanem
a magyar egyetemek és kutatóintézetek versenyképességét fokozó intézkedésekre ér-
demes felhasználni.
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A nemzetközi nagyvállalatok a K+F tevékenységet nem viszik automatikusan
más országba, amikor a termelési kapacitást (annak egy részét) áthelyezik költség-
takarékossági vagy piaci okokból: a K+F beruházásaik szempontjából azokat az
országokat részesítik elõnyben, ahol magas szintû K+F eredmények születnek.
Ebbõl az is következik, hogy nem elsõsorban a külföldi vállalatok K+F költsége-
it csökkentõ támogatásokkal, kedvezményekkel lehet érdemi hatást gyakorolni,
hanem a magyar K+F teljesítményt javító, annak versenyképességét ily módon
fokozó intézkedésekkel (elsõsorban a képzés színvonalának emelése, a K+F széle-
sen értelmezett infrastruktúrájának javítása stb.).

Az adatok azt mutatják, hogy a külföldi befektetõk nem zárkóznak el eleve attól,
hogy mélyebben, szervesebben integrálódjanak a magyar gazdaságba, azaz nem ki-
zárólag a rövid távú költségek alacsony szintje tartja itt õket – hosszabb távú, köl-
csönösen elõnyös együttmûködésre is nyitottak. Ha az üzleti K+F kiadások ala-
csony szintje miatt óvakodni is kell a messzemenõ, túlzottan optimista következte-
tések megfogalmazásától, az mindenesetre biztató jelnek tekinthetõ, hogy a külföl-
di tulajdonú vállalatok részesedése a magyarországi üzleti K+F kiadásokból
jelentõsen nõtt az 1990-es években: az 1995-ben mért 21,8%-ról 1998-ban már
78,5%-ra. (OECD Main S&T Indicators, 20003/; 2005/1) Ez az arány – ismét a meg-
felelõ ír adattal együtt – kimagaslónak számít az OECD-országok között. (1. ábra)

1. ábra. A külföldi tulajdonú vállalatok aránya a feldolgozóipar árbevételében 
és a K+F kiadásokban, 2002

Ebben a két országban annyira meghatározó súlyú a külföldi tulajdonban lévõ vál-
lalatok K+F kiadása az összes K+F kiadáson belül, hogy – ellentétben a többi
OECD tagországgal – ezek a cégek – a hozzáadott értékhez viszonyítva – nagyobb
arányban költenek K+F-re, mint a hazaiak. (2. ábra)
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2. ábra. A külföldi és hazai tulajdonú vállalatok K+F intenzitása 
(K+F kiadás/hozzáadott érték), 2002

3.3. Nyitott gazdaság, egyensúlyi feszültségek

A magyar gazdaság a méretébõl és a nyersanyagok, energiahordozók hiányából adódóan
csakis nyitott gazdaság lehet, erõsen rá van utalva a nemzetközi munkamegosztásra. A
korábbi évtizedekben felhalmozott külföldi adósságot nagy társadalmi költségek árán si-
került csökkenteni, de az utóbbi években ismét felerõsödtek a kedvezõtlen tendenciák.
Az elmúlt 20–25 évben magyar gazdaságpolitika – egy bizonyos fokig érthetõ módon –
elsõsorban az adósságállomány és a folyó fizetési mérleg alakulására azonnal, illetve rö-
vid távon ható tényezõkre koncentrált: árfolyam, kamatok, költségvetési kiadások stb.
Ezek az intézkedések bizonyíthatóan nem hatékonyak, pl. az árfolyam változtatásával, az-
az a forint leértékelésével csak ideiglenesen és ellentmondásos következményekkel lehet
javítani a versenyképességet.9 Ráadásul az euró bevezetése után meg is szûnik ez a lehe-
tõség. Önmagában ez a tényezõ is arra szorítja majd a döntéshozókat, hogy más eszkö-
zöket keressenek.10 Kérdés azonban, hogy a jelenleg is ható, évtizedek alatt kialakult,
meggyökeresedett gondolkodási sémákkal képesek lesznek-e szakítani. Pontosabban, a
kérdés az, hogy milyen áron, mennyi idõ alatt, a döntéshozók melyik generációja vagy
melyik csoportja ismeri fel a változtatás kényszerét. Nyilvánvalóan az lenne célszerû, ha
már most megkezdõdne a felkészülés az új helyzetre, azaz a társadalmi költségek mini-
malizálásával történne meg az egyébként elkerülhetetlen alkalmazkodás, a lehetõ legrö-
videbb idõ alatt alakulnának át a döntési mechanizmusok, gondolkodási sémák, s ennek
eredményeként a magyar gazdaság is új, fenntartható fejlõdési pályára állna át.

A jelenlegi ördögi kör lényege, hogy a jelentõs szellemi, illetve politikai erõforrásokat le-
kötõ, túlzottan gyakori – szinte állandósuló – tûzoltás mellett nem marad erõ és figye-
lem a hosszabb távon ható tényezõkre, pl. a versenyképességet innovációval – azaz nem-
csak ideiglenesen, hanem tartósan, mélyrehatóan – javító erõfeszítésekre. A TTI-politikai
döntéshozók fontos feladata, hogy megértessék, elfogadtassák a többi döntéshozóval: ki
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kell lépni ebbõl az ördögi körbõl, a hosszú távon is elõnyös megoldásokat kell választani.
A NIR erõsítése költséges, de megtérülõ befektetés: egészséges alapokon nyugvó, dina-
mikus, a nemzetközi munkamegosztásba elõnyösen bekapcsolódó gazdasággal ki lehet
törni a makrogazdasági csapdákból, és erõforrásokat lehet termelni a további fejlõdés fi-
nanszírozásához – valójában csak így lehet elõteremteni ezeket az erõforrásokat.

4. A magyar NIR elemei

Ez a fejezet a NIR egyes elemeinek helyzetét, illetve az együttmûködés módját, gyakorisá-
gát elemzi.11 Sem logikai, sem egyéb szempontok alapján nem lehet fontossági sorrendet
megállapítani az elemek között, ezért az itt követett sorrend önkényesnek is tekinthetõ. A
NIR fontos elemeit más tanulmányok részletesen elemezték, ezért ez a fejezet még röviden
sem tárgyalja az infokommunikációs infrastruktúra színvonalát, a hozzáférés és a használat
problémáit (Valentiny, 2004), illetve a kockázati tõke hatásait (Karsai, 2002, 2004, 2006).

4.1. A TTI-politika céljai, szervezeti rendszere

Az OECD-országok hosszú távú gazdasági teljesítményét összefoglaló 1. táblázatból
levont következtetés szerint a felzárkózási stratégia egyik sarkköve a sikeres országok-
ban az innováció volt. Tehát ezt kell a középpontba állítani Magyarországon is. A ku-
tatás-fejlesztés és innováció környezetét, feltételeit azonban nem az ebbõl a felisme-
résbõl adódó intézkedések, hanem félreértések, illúziók alakították az 1990-es évek
kezdetétõl. Ezek nagy részét nem fogalmazták meg dokumentumokban, nem tették
világossá az egyes döntések alapelveit, inkább a döntésekbõl – avagy a hiányukból –
következtethetünk az uralkodó felfogásra, az alapfeltevésekre.

Az egyik legerõsebb tévhit szerint a tudományos ismeret automatikusan technológiai
tudássá, majd gazdasági eredménnyé válik, ezért nincs szükség közvetítõ mechanizmus-
ra, beavatkozásra. Egy másik szerint az innovációs tevékenységet nem a gazdasági sike-
rek megalapozójának, hanem következményének kell tekinteni: „Ha lesz mibõl, majd
akkor költünk többet kutatásra, fejlesztésre.” Még a közelmúltban is megjelentek olyan
a vélemények, amelyek a kutatás-fejlesztést nem gazdasági, versenyképességi, hanem el-
sõsorban kulturális tényezõként kezelik. (Glatz, 1998) Ezzel valójában luxusnak, egy kis
létszámú elit privilégiumának tekintik ezt a tevékenységet. Ennek megfelelõen viszont
a mindenkori pénzügyi megszorító intézkedések egyik elsõ áldozata a K+F és innová-
ciós folyamatok állami támogatása, pedig vélhetõen éppen azért hangsúlyozzák a K+F
„kulturális” és presztízsjelentõségét ennek a szemléletnek a képviselõi, hogy több pénz-
hez juttassák a tudományos kutatókat, mintegy „kiemeljék” a K+F-et a „méltatlan,
földhözragadt” költségvetési huzavonákból. Ez a taktika azonban az adatok tanúsága és
a logikai elemzés szerint egyaránt visszaüt. Ez a gondolatrendszer ugyanis implicite azt
állítja, hogy gazdasági szempontból nem alapvetõ fontosságú a K+F kiadások megõr-
zése, növelése. Ráadásul a kiadások csökkentésének negatív hatása nem is érzékelhetõ
azonnal, de még rövid távon sem a gazdaság teljesítményében, csak közvetve, késleltet-
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ve érvényesül. Nincsenek erõs érdekérvényesítõ, nyomásgyakorló csoportok sem, ame-
lyek meg tudnák akadályozni – vagy legalább mérsékelni – a kiadások lefaragását azok-
ban a kiélezett gazdasági és politikai helyzetekben, amikor a költségvetési egyensúly fel-
borulása azonnali, hathatós intézkedéseket követel.

Ezt, a fejlett országokban már régen meghaladott gondolkodásmódot két tényezõ is
erõsíthette Magyarországon. Egyrészt a tervgazdasági korszak öröksége, amikor a K+F
kiadások gazdasági megtérülése valóban nem volt döntõ szempont: gyakran a moszkvai
vezetõk által kitûzött világpolitikai, katonai célok elérése érdekében vagy kulturális és
presztízsokok miatt finanszíroztak kutatási programokat. A teljesítményt sokszor még a
tudomány belsõ logikája szerint sem mérték, értékelték; fontosabbak voltak az ideológi-
ai, politikai szempontok. A piacgazdasági átalakulás óta pedig a külföldi befektetõk
olyan sok új terméket, termelési eljárást, szolgáltatást, valamint vezetési-szervezési, piaci
és pénzügyi innovációt vezettek be hazai K+F tevékenység nélkül, hogy sokak fejében
továbbra sem kapcsolódott össze a K+F és a gazdaságilag sikeres innováció fogalma.

A fentieket figyelembe véve nem véletlen, hogy a piacgazdasági átalakulás óta el-
telt másfél évtizedben nem született a kormány által elfogadott, átfogó TTI-politika
– csak tervezetek, elõterjesztések, pl. IKM, OMFB, PM, 1993; OMFB, 1995, 1999. A
TTI-politikáért felelõs szervezetek, testületek államigazgatási pozíciója is folyamato-
san változott, mégpedig egészen 2003-ig egy irányban: egyre csökkent a súlyuk, egy-
re távolabb kerültek a legfontosabb döntési központoktól:

• A Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumot a ’90-es végétõl már nem a minisz-
terelnök, hanem egy általa megbízott politikus vezette, és a testület titkársága is ki-
került a Miniszterelnöki Hivatalból.

• Az OMFB-t 1990-ig miniszterelnök-helyettesi rangú elnök vezette, 1990–94 kö-
zött tárca nélküli miniszter, ezután 1999-ig más miniszterek által felügyelt államtit-
kár, majd az 1965 óta önálló hivatalt 2000. január 1-jén váratlanul – törvényi szintû
szabályozás, tehát parlamenti vita nélkül – beolvasztották az Oktatási Minisztérium-
ba, helyettes államtitkárrá fokozva le a vezetõt.

• Ezzel párhuzamosan az addig stratégiai döntéseket hozó, a tudományos kutatás, tech-
nológiai fejlesztés és innováció területén érdekelt minisztériumok felsõ szintû vezetõibõl,
szakmai szervezetek magas rangú képviselõibõl álló – a miniszterelnök által kinevezett –
testület, az OMFB Tanácsa elveszítette a döntési jogait, az oktatási miniszter tanácsadó tes-
tületévé változott – miközben a tagokat továbbra is a miniszterelnök nevezte ki.

2003-ban vette át a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium vezetését újra a mi-
niszterelnök, és 2004. január 1-jén vált ismét önálló – de a kormány által kijelölt minisz-
ter által felügyelt – szervezetté a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. 2004-tõl új
törvény szabályozza a K+F és innovációs (KFI) folyamatok támogatását, és egy évvel ké-
sõbb életbe lépett a kutatás-fejlesztésrõl és technológiai innovációról szóló törvény is.

Az is aggasztó, hogy hosszú ideig nem készültek kormányzati megrendelésre rend-
szeres, nemzetközi mércével is elfogadható K+F és innovációs felvételek és elemzé-
sek. Az elsõ magyar innovációs felvétel eredményeit 2003-ban publikálta a KSH,
miközben több közép-európai ország, pl. Lengyelország és Szlovénia már közel 10
évvel ezelõtt csatlakozott az EU és az OECD szakértõi által kidolgozott, harmoni-
zált kérdõíven alapuló innovációs felvételek (Community Innovation Survey) sorához,
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így õk jóval hosszabb ideje támaszkodhatnak az innovációs folyamatokat leíró ada-
tokra a döntések elõkészítésekor. Ilyen körülmények között a magyar TTI-politika
alakítása, az eredmények értékelése nem alapozható meg elemzésekkel. Nem jött lét-
re olyan szervezet sem Magyarországon, amely – a fejlett országok példáihoz hason-
lóan – a „fõhivatású” tudástermelõ szervezetek (állami, vagy akadémiai kutatóinté-
zetek, illetve felsõoktatási kutatóhelyek) értékelését végezné nemzetközileg is elfoga-
dott, objektív és átlátható módon. A TTI-politikai eszköztár alkalmazása terén Ma-
gyarország az OECD legtöbb tagországa mögött jelentõs mértékben lemaradt, és
ezen a kutatás-fejlesztést és a technológiai innovációt átfogóan szabályozó törvény
sem változtatott érdemben.

4.2. A K+F és innováció finanszírozása

A K+F és innováció finanszírozását egyrészt az elõzõ alfejezetben jellemzett szemlé-
leti elemek, másrészt a piacgazdasági átalakulás törvényszerûségei határozták meg
1990 óta. A vállalati K+F kiadások visszaesését az igen nehéz helyzetben levõ költ-
ségvetés sem pótolta. Ennek következtében a GDP-re vetített K+F ráfordítás jelen-
tõsen csökkent 1996-ig, majd a következõ 3 évben 0,7%-os szinten stagnált, s azután
is csak lassan növekedett, 2003–2004-ben pedig mind reálértékben, mind a GDP-
hez viszonyítva ismét csökkent (3. táblázat). A 2005-ös adatok a kézirat lezárása után
jelentek meg: a GDP-arányos K+F kiadások ismét elérték a 2003-as szintet.

Az állami K+F kiadások GDP-hez viszonyított aránya (2003-ban 0,62%) nem ma-
rad el lényegesen az EU25 0,69%-os átlagától, és a trend is felzárkózást mutat, azaz
az EU25 átlagos növekedésénél (2,2%) lényegesen gyorsabb a 14%-os magyar ütem.12

Sokkal nagyobb a lemaradás versenyképesség szempontjából meghatározó jelentõ-
ségû üzleti K+F kiadásoknál: az 1,26%-os EU-átlag (2003) mellett szinte eltörpült a
0,36%-os magyar arány 2003-ban. A trend lassú felzárkózást jelez: az EU 1,3%-os át-
lagos növekedési ütemét meghaladja a 3,4%-os magyar ütem. Nem hagyhatjuk figyel-
men kívül, hogy más országoktól – pl. a 22,5%-os észt, a 10,9%-os dán vagy a 9,4%-
os spanyol adattól – lényegesen elmarad a magyar felzárkózás üteme.

A hosszabb távra visszanyúló finanszírozási trendeket mutatja a 4. táblázat. Ezek-
bõl az adatokból a külföldi források növekvõ, 2000-tõl már figyelemre méltóan ma-
gas arányát érdemes kiemelni.

A CIS2 (Community Innovation Survey, 1994–96) adatai szerint az EU15 feldolgo-
zóipari vállalatai átlagosan az árbevételük 3,45%-át fordítják az innovációval kapcso-
latos kiadásokra, beleértve a K+F kiadásokat, valamint az új termékek, eljárások be-
vezetéséhez vásárolt gépek, berendezések, licencek és know-how ellenértékét.13 A
KSH elsõ magyar innovációs felvételének kérdõívében szerepelt ugyan erre vonatko-
zó kérdés, de az eredményt nem publikálták, így nem lehet összehasonlítani a nem-
zetközi tendenciákkal a magyar helyzetet.
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3. táblázat: K+F kiadások, 1990–2004 (folyó áron, a GDP-hez viszonyítva, illetve 1 fõre vetítve)

4. táblázat: A K+F kiadások megoszlása pénzügyi források szerint, 1992–2004 (százalék)

5. táblázat: A kutató-fejlesztõ helyek létszáma, 1990–2004 (teljes munkaidõre átszámítva, fõ)

Az 1990-es évek elsõ felében rendkívüli mértékben csökkent a K+F-ben foglalkoztatot-
tak száma is, majd enyhén növekedett. A technikusok és egyéb kisegítõ személyzet létszá-
ma csökkent különösen drasztikusan. A kutatóké 2000-re megközelítette az 1991-es szin-
tet, s azóta már meg is haladta – de az 1988-as adattól még jelentõs mértékben, 29%-kal,
elmarad,14 sõt, 2004-ben még csökkent is az elõzõ évhez képest. (5. táblázat)

4.3. Emberi erõforrások

Az emberi erõforrások színvonala, a fejlesztésükre fordított társadalmi források nagy-
sága és a gazdasági fejlõdés közötti kapcsolat bonyolult: e körkörös és késleltetéseket
is tartalmazó összefüggésrendszer jelentõsége azonban nyilvánvaló az ország jövõbeli
fejlõdése szempontjából. Bár számos más tényezõ, így például a külsõ feltételek ala-
kulása, a világgazdaság fejlõdése is meghatározó, az emberi erõforrások szerepe alig-
ha becsülhetõ túl abban, hogy az ország milyen mértékben lesz képes kiaknázni a
fejlõdési lehetõségeket.

Ebben a rövid helyzetelemzésben természetesen nem lehet áttekinteni az oktatási
rendszer fejlõdését, sõt, még az oktatási rendszer összes olyan elemét sem, amelyek
befolyásolják az innovációs folyamat eredményességét. Tehát ezek közül is csak néhá-
nyat lehet kiemelni az alábbiakban.

A K+F és innováció sikeréhez különösen fontos, hogy legyen elegendõ természet-
tudományos és mérnöki végzettségû szakember. A legfrissebb elérhetõ adatokon
alapuló nemzetközi összehasonlító elemzések szerint 2003-ban az EU25 országcso-
portban a 20–29 éves korosztály 12,2 ezreléke rendelkezett ilyen jellegû felsõfokú
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végzettséggel.15 Magyarország ettõl messze elmaradt a mindössze 4,8 ezrelékes
aránnyal. (Ennél alacsonyabb arányt csak 2 országban mértek: Cipruson [3,6‰] és
Máltán [3,1‰].)

A megfigyelt idõszakban16 felzárkózás helyett nõ Magyarország lemaradása az EU
átlagához viszonyítva (9,4%-os növekedési ütemmel szemben 4,1%), sõt, több, már
most is fejlettebb ország is gyorsabban növeli a diplomások számát ezeken a területe-
ken (pl. Dániában 8,1% volt a növekedési ütem). Leegyszerûsítõ, a tágabb összefüg-
géseket figyelmen kívül hagyó, elhamarkodott intézkedésekkel azonban nem lehet a
trendeken változtatni. Az 5. táblázat világosan mutatja, hogy az 1990-es évtized ele-
jén olyan drasztikusan csökkent a kutatói álláshelyek száma, hogy a késõbb bekövet-
kezett növekedés ellenére sem érte még el az 1990-es szintet a kutatók összlétszáma
– s akkor még nem is az „utolsó békeévhez”, 1988-hoz viszonyítunk. A diákok tehát
a maguk szempontjából racionálisan döntöttek, amikor más pályát választottak.

Egy másik mutató is hasonlóan erõs figyelmeztetõ jelzést ad: 2004-ben az EU-ban
a 25–64 éves korosztály tagjainak 21,9%-a rendelkezett felsõfokú végzettséggel (leg-
alább ún. post-secondary diplomával), míg Magyarországon 16,7% volt ez az arány.
Ennél csak az olasz (11,6%), a cseh (12,3%), a portugál (12,5%), a szlovák (12,8%) és
a lengyel (15,6%) adat volt alacsonyabb.

A trend ebben az esetben azonban – lassú – felzárkózás az EU átlagához: 8,9% volt
a magyar növekedési ütem, azaz kétszerese az EU 4,3%-os átlagának. Több ország is
lényegesen gyorsabban javítja a helyzetét, többek között Ausztria (11%), Szlovénia
(12%), Lengyelország (14,4%) és Portugália (16,9%).

Az ország versenyképessége mindenképpen széles részvételt követel a felsõfokú ok-
tatásban: természetesen a részvételi arány növekedésének nem szabad ahhoz vezetnie,
hogy a korábban külföldön is megbecsült magyar diplomák a színvonalcsökkenés mi-
att leértékelõdjenek. A magyar adatok azonban legalábbis elgondolkodtatóak. Miköz-
ben az ún. nappali egyenértékes hallgatóra átszámított teljes hallgatólétszám közel a
háromszorosára, az 1991-es 89 387-rõl 2002-re 248 353-ra nõtt, a változatlan áron
számított felsõoktatási kiadások még enyhén csökkentek is, az egy oktatóra jutó hall-
gatók száma pedig közel megkétszerezõdött. (Semjén, 2004)

A globalizálódó, tudásvezérelt világgazdaságban csak az állandó továbbképzés, az
élethosszig tartó tanulás révén õrizhetik meg a munkahelyüket a munkavállalók, il-
letve versenyképességüket, piacaikat a vállalatok. A nemzetközi összehasonlítás ezen
a területen is kedvezõtlen képet fest a magyar helyzetrõl. 2004-ben az EU átlagában
a 25–64 éves korosztály tagjainak 9,9%-a vett részt valamilyen képzésben a felmérést
megelõzõ 4 hetes idõszakban.17 A legmagasabb arányt Svédországban mérték (35,8%),
de további 3 országban is 20% fölötti részvételt figyeltek meg. Magyarországon 4,6%
volt ez az arány, ami megegyezett a szlovák adattal, és mindössze Görögország ma-
radt el ettõl (3,9%).

Ezen a területen hiányzik mind a magyar, mind az EU-trend adata, tehát nem le-
het megállapítani, hogy az elmúlt években csökkent vagy nõtt a lemaradásunk.
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4.4. Felsõoktatás, állami és vállalati K+F szervezetek

A KSH adatai szerint 1990-hez képest megduplázódott a kutatóhelyek száma, elsõsorban
a felsõoktatási kutatóhelyek számának jelentõs bõvülése miatt. 2004-ben 1697 felsõokta-
tási kutatóhely, 175 kutatóintézet és 669 vállalati kutatóhely mûködött Magyarországon.
(6. táblázat) Ezek pénzügyi és létszámhelyzete igen eltérõ. Az átlagos létszám szerinti ösz-
szehasonlításban az állami K+F szervezetek a legnagyobbak. A vállalkozási kutatóhelyek
átlagos létszámának csökkenését az utóbbi években valószínûleg az okozta, hogy egyre na-
gyobb vállalati kör válaszolt a KSH K+F kérdõívére – 1992-ben 98 vállalat, 2004-ben
pedig már 669 –, és feltehetõen az új „belépõk” a korábbiaknál jóval kisebbek voltak.

6. táblázat. A kutató-fejlesztõ szervezeti egységek száma, 1990-2004

2004-ben az összes kutató-fejlesztõ 31%-át a kutatóintézetek, 40%-át a felsõokta-
tási kutatóhelyek, 29%-át a vállalkozási kutatóhelyek foglalkoztatták. A K+F ráfor-
dításokból viszont 30%, 25%, illetve 41%-kal részesedtek a különbözõ típusú kuta-
tóhelyek (az elõzõ sorrendben), azaz a felsõoktatási kutatóhelyek súlya a kiadásokat
alapul véve sokkal kisebb, a vállalkozási kutatóhelyeké pedig lényegesen nagyobb. Az
egy kutatóra jutó K+F ráfordítás hosszú évek óta a felsõoktatási kutatóhelyeken a
legalacsonyabb (2004-ben 7,5 millió Ft), a vállalkozási kutatóhelyeken pedig a legma-
gasabb (17,3 millió Ft). A K+F intézetek 2002-ig gyors ütemben zárkóztak fel a vál-
lalkozási kutatóhelyekhez – a korábbi évek jóval nagyobb különbségéhez képest ak-
kor 13%-ra csökkent az eltérés –, azóta viszont ismét nyílt az olló (11,4 millió Ft egy
fõre jutó K+F kiadás, azaz 34%-os elmaradás 2004-ben).

Az egyetemek és kutatóintézetek korábbi, a tervgazdaság logikája szerint kialakított
kapcsolati hálója szinte teljesen megsemmisült, a tevékenységük iránti kereslet rendkívü-
li módon beszûkült. Az elsõsorban követõ fejlesztést végzõ K+F szervezetek piaca meg-
szûnt, vagy beszûkült. Különösensúlos helyzetbe kerültek az állami tulajdonban mûköd-
tetett ágazati kutatóintézetek, amelyek hirtelen megrendelõk nélkül maradtak, miközben
– a piacgazdasági logikára hivatkozva – a kormányzati finanszírozási források is elapadtak.
Az utóbbi években néhány nemzetközi nagyvállalat új alapokra helyezte az együttmûkö-
dést a magyar egyetemi tanszékekkel, kutatóintézetekkel, és a kezdeti kedvezõ tapasztala-
tok után egyre erõsebbé válik ez a kapcsolat. Az elsõ magyar innovációs felvétel tanúsága
szerint a feldolgozóipar egészére azonban még mindig az a jellemzõ, hogy az új vagy to-
vábbfejlesztett termékek bevezetésekor elsõsorban a saját K+F tevékenységük eredmé-
nyeire támaszkodnak (73,8%), s csak a vállalatok 15,9%-a hasznosította a más vállalatok-
kal és/vagy fejlesztõ szervezetekkel közösen megszerzett tudást. (Az innovatív vállalatok
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10,3%-a pedig alapvetõen mások által fejlesztett terméket vezetett be.) Az új termelési el-
járások bevezetése is hasonló tendenciákat mutat: a megfelelõ arányok rendre 65,6%,
10,7% és 23,7%. (KSH 2003, 7. táblázat, 24–25. old.)

A társadalmi és politikai változások következtében jelentõsen növekedett a felsõok-
tatási szervezetek és a Magyar Tudományos Akadémia autonómiája. A felsõoktatás
visszakapta a jogot a tudományos minõsítések odaítélésére.

A tudományos kutatás szerepét illetõen a magyar kutatói közösségen belül tovább él-
nek a fejlett országokban már meghaladott nézetek. Még mindig erõs az a gondolko-
dásmód, amelynek képviselõi a tudományos tevékenység autonóm jellegére hivatkozva
igyekeznek a fokozottabb elszámoltathatóság és társadalmi ellenõrzés alól kibújni, de
legalábbis az új értékelési szempontok jelentõségét csökkenteni. A piacra, a gazdaságra,
a megoldandó társadalmi problémákra – általánosabban: az alkalmazásokra – nyitot-
tabb szemlélet még nem vált általánossá. Mindez akadályozza egy új, a piacgazdasági
körülmények között hatékonyan mûködõ innovációs rendszer kialakulását.

Az innovációs rendszer teljesítménye, mûködése szempontjából meghatározó jelentõ-
ségûek azok a közvetítõ – „hídképzõ” – szervezetek, amelyek az egyes szereplõk (a „fõ-
hivatású” tudástermelõ szervezetek, a vállalkozások és a finanszírozási szektor) közötti
párbeszédet, tudásáramlást és együttmûködést segítik. Az 1990-es évek elsõ felének
nemzetközi segélyakciói révén számos ilyen szervezet alakult: inkubátorházak, techno-
lógiai parkok, tudományos parkok jöttek létre, lényegében valós kereslet nélkül.

4.5. Vállalatok, nemzetközi termelési és innovációs hálózatok

Az innováció szempontjából meghatározó szereplõk, a vállalatok életét a rendszervál-
tás elsõ idõszaka sokkszerûen érintette. Az 1980-as évek végén, az 1990-es évek legele-
jén igen rövid idõ alatt megszûnt a korábbi állami támogatások döntõ része, miközben
a verseny rendkívül intenzívvé vált az import- és a COCOM-liberalizáció, valamint a
privatizáció eredményeként. Ezzel párhuzamosan a gazdaság külpiaci orientációjának
gyors megváltozása a cégeket gyökeresen új export-követelmények teljesítésére kény-
szerítette: a KGST kormányközi egyezmények által szabályozott, a kiválasztottak szá-
mára hosszú távra garantált szállítási lehetõségek egyik napról a másikra eltûntek, éles
nemzetközi versenyben kellett talpon maradni. A vállalatok zöme a passzív alkalmaz-
kodás útját választotta: túladott értékesíthetõ eszközein, épületein, csökkentette ter-
melését, a rövid távú érdekeit részesítette elõnyben. Ebben az idõszakban esett áldoza-
tául számos vállalat saját kutatási-fejlesztési részlege is. (6. táblázat)

A privatizáció Magyarországon – szemben a cseh, lengyel és orosz kuponos privatizáci-
óval – valódi tulajdonosokat eredményezett, ami az innovációs tevékenység jövõje szem-
pontjából elõnyösnek tekinthetõ. A folyamatban meghatározó szerepet játszott a külföl-
di mûködõ tõke, s a technológiai és szervezeti megújulás fõ forrásává is vált.18 Ezek a vál-
lalatok állnak az 1996-97-ben meglódult gazdasági növekedés, a feldolgozóipari termelés
és export emelkedése, a magyar külkereskedelmi szerkezet változásai mögött. A kedvezõ
magyar körülményekre – képzett munkaerõ, politikai stabilitás – alapozva számos mul-
tinacionális vállalat fejlett technológiákat vezetett be magyarországi telephelyén. Néhány
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év elteltével az új tulajdonosok egy része azt is felismerte, hogy a magyarországi leányvál-
lalatoknál kedvezõ feltételek között végezhet K+F tevékenységet, s ennek stratégiai je-
lentõsége lehet a cég fejlõdése, illetve a további közép- és kelet-európai terjeszkedése
szempontjából is. Néhány külföldi vállalat önálló K+F részleget hozott létre (GE Tungs-
ram, Knorr Bremse, Nokia, Ericsson, Audi stb.), amelyek egy teljesen új hazai K+F kap-
csolati rendszer motorjaivá válhatnak, és rajtuk keresztül a magyar innovációs rendszer a
nemzetközi vállalati kutatási hálózatokhoz is kapcsolódhat.

A kisvállalkozások ösztönzése a deklaráció szintjén a magyar gazdaságpolitika kiemelt
céljai közé tartozik évek óta. Ezen belül hangsúlyozott volt a beszállító képességek fej-
lesztésére irányuló törekvés, de a „beszállítói piramis” különbözõ szintjein lévõ vállala-
tok közötti lényeges eltérések felismerése nélkül. Az alkalmazott iparpolitikai eszközök
többsége az alacsony tudásintenzitású tevékenységek volumenének bõvítését – azaz a
beszállítói piramis második és harmadik szintjén lévõ vállalatokat – támogatta.

A magyar gazdaság mai szerkezete – akárcsak 100 évvel ezelõtt, ismét – duális.
Egyik oldalon vannak a multinacionális cégek magas technológiai színvonalat képvi-
selõ, nagy hatékonysággal termelõ, alapvetõen exportvezérelt leányvállalatai, a mási-
kon a zömében kicsi, vagy közepes méretû, többségi magyar tulajdonban levõ, tõke-
szegény, lassan fejlõdõ, a magyar piaci követelményeket is nehezen teljesítõ, épp csak
életben maradó vállalkozások.

A külföldi tulajdonú vállalatok egy része – elsõsorban a jármûiparban – szoros kap-
csolatokat alakított ki a beszállítóival, s ebben a körben új termékeket, termelési eljá-
rásokat, szervezeti-vezetési megoldásokat terjesztettek el, új piacokat nyitottak meg
a magyar vállalatok elõtt.

4.6. A vállalatok együttmûködése a felsõoktatási 
és K+F szervezetekkel

4.6.1. Az együttmûködés formái, ösztönzõ és akadályozó tényezõi

Könyvtárnyi szakirodalom elemzi az együttmûködés szerepét az innovációs folyamat-
ban. A romantikus elképzelésekkel szemben az innovátorok a legritkább esetben ma-
gányos, kissé õrült feltalálók. Az áttöréshez vezetõ ötletek egy része valóban megszü-
lethet kiemelkedõ képességû, egyedül dolgozó kutatók fejében, gyakran azonban már
az ötlet is a közösen végzett munka közben, a viták hatására pattan ki. A megvalósí-
táshoz, a sikeres innovációhoz pedig mindenképpen több szervezet együttmûködése,
többfajta tudás együttes alkalmazása szükséges. Ezt már jóval a NIR fogalmának ki-
dolgozása elõtt, az 1950-es évek végén is felismerték.19

A vállalatok és egyetemek, kutatóintézetek közötti kapcsolatok fajtáinak nincs egy-
ségesen elfogadott, minden országban jól használható osztályozása. Az irodalom átte-
kintése alapján Borsi (2004) öt lehetõséget sorol fel. A vállalatok:

• részesíthetnek általános támogatásban kutatóhelyeket, pl. PhD-programok fi-
nanszírozására;

• szerzõdhetnek kutatóhelyekkel egy-egy kutatási feladat elvégzésére;
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• megjelenhetnek mint kutatóközpontok résztvevõi;
• részt vehetnek kutatási konzorciumban;
• indíthatnak vállalati programokat kutatóhelyek bevonásával.
A kapcsolatokat ösztönzõ, illetve hátráltató tényezõket Polt [et al.] (2001) a követ-

kezõképp foglalta össze (3. ábra): 

3. ábra. A vállalatok és a kutatóhelyek közötti kapcsolatokat ösztönzõ és akadályozó tényezõk

4.6.2. A magyar helyzet

A vállalatok és kutatóhelyek közötti kapcsolatok magyarországi szerkezeti adottságai
nem túl kedvezõek: külsõ K+F-et keresõ vállalatból vélelmezhetõen kevés van, a
K+F intézményi hálózat nagyobbik része szétaprózott, egy jelentõs része inkább tu-
domány-, mint innovációorientált. A számos „hídképzõ” szervezet közül tényleges in-
novatív tudásközvetítéssel kevesen foglalkoznak.20

Borsi (2004) a vállalat–kutatóhely közötti tudásáramlás öt formáját elemezte:
• Szakemberképzés és szakemberek innovációra orientálása. Az oktatási tevékeny-

ség különösen az egyetemi kutatóhelyek esetében hangsúlyos, de a képzés megjelen-
het vállalat–kutatóhely együttmûködésként is. Ehhez a formához az együttmûködés
számos formája tartozhat, pl. vállalati szakemberek egyetemi elõadása, konzultációk
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stb. Külön kiemelendõ a PhD-hallgatók részvétele a vállalati kutatásokban, egyes ha-
zai vállalatok szerint (pl. Ericsson, Richter) ez a legfontosabb kapcsolódási forma.

A kutatóhelyek és a vállalatok között alig figyelhetõ meg a szakemberek mozgása,
állásváltoztatása, ami pedig a fejlett országokban a tudás terjedésének egyik legfon-
tosabb formája.

• Tudástermelés és a tudás átadása. A kutatóintézetekben létrejött új ismeretek
egy részét leírják (pl. publikációk, szabadalmak, egyéb dokumentációk formájában),
és ily módon továbbadhatók, másik részét nem lehet leírni, hiszen az ún. személyes
tudás (tacit knowledge) személyes kapcsolatok és közös kutatómunka révén adható
tovább. Ezekhez az ismeretekhez a vállalat az együttmûködésben különbözõ módo-
kon juthat hozzá (pl. egyetemi alkalmazott foglalkoztatásával).

• Közös projektek megvalósítása. A vállalat-kutatóhely kooperációban végzett ku-
tatómunkának több fajtája lehetséges, és mindegyiknek jellemzõje a résztvevõ part-
nerek közötti ismeretek (tudás) intenzív áramlása. Ide tartoznak azok az esetek is,
amikor a vállalat egyetemi infrastruktúrába ruház be, vagy ha a felek kölcsönösen
hozzáférhetnek egymás mûszereihez stb.

• Spin-off vállalkozások alapítása: ha a kutatóintézet olyan új ismeretet hozott lét-
re, amelynek üzleti kiaknázására érdemes új vállalkozást alapítani.

• Nemzetközi vállalatok K+F részlegein keresztül: a nemzetközi nagyvállalatok
K+F központjai általában az egyetemek közelébe települnek.

4.6.3. Innovatív tudástermelés és a vállalat–kutatóhely kapcsolatok

A vállalat–kutatóhely kapcsolatok innovációs hatásáról az ún. CIS 3 (Community
Innovation Survey 3) felmérés hazai adatbázisából tájékozódhatunk.21 A KSH adatai
szerint a magyar gazdaságban a 10 fõnél többet foglalkoztató vállalatok körében hoz-
závetõleg négy és félezer innovatív vállalkozás található. Bár mutatkozik némi össze-
függés a cégméret és az innovativitás között, a kapcsolat nem teljesen egyértelmû. A
7. táblázat az innovatív vállalatok ágazati és méretjellemzõit foglalja össze. 

Az innovatív vállalkozások mintegy fele vesz részt valamilyen innovációs együttmû-
ködésben. Legtöbben a szállítókkal, illetve vevõkkel kooperálnak, de jelentõs a felsõ-
oktatás súlya is. A KSH felmérésének ún. teljeskörûsített22 adatai szerint laboratóri-
ummal, K+F vállalkozással mintegy 600, felsõoktatási intézménnyel mintegy 1000,
állami, illetve egyéb nem profitorientált intézménnyel pedig csaknem 400 magyar
vállalkozás mûködött együtt az innováció területén.

A fejlett gazdaságok, így az EU15-országok többségének adatai megerõsítik az
együttmûködések kiemelt szerepét hangsúlyozó megállapításokat. Az EU15 orszá-
gaiban, akárcsak Magyarországon, az innovációs kooperációk leggyakrabban hazai,
illetve az EU15-országokban található partnerekkel valósulnak meg. (Az innovatív
magyar vállalatok nagyobb arányban kooperálnak Kelet-Közép-Európával, mint
az Egyesült Államokkal, illetve Japánnal). A kooperációban a szállítóknak, a ve-
võknek és a felsõoktatási intézményeknek mind az EU15-ben, mind Magyarorszá-
gon kiemelt szerep jut. A laboratóriumok, K+F vállalkozások jelentõsége kisebb,
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ugyanakkor ebben a viszonylatban nincs nagyon nagy eltérés az EU15, illetve a
magyar mutatók között.

A fenti hasonlóságok mellett azonban az innovációs együttmûködésekben számos
eltérés is mutatkozik:

• Az EU15 innovatív vállalatainak egyharmada, míg a magyarországiaknak csupán
egyötöde mûködik együtt hazai szállítóval, vevõvel és felsõoktatási intézménnyel.

• Az EU15-höz képest az innovatív magyar vállalatok csak mintegy fele arányban
mûködnek együtt tanácsadó cégekkel, illetve a versenytársakkal.
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7. táblázat. Az innovatív cégek száma és aránya (%) a feldolgozóiparban és a szolgáltatásban

8. táblázat. Az adott szervezettel innovációs együttmûködésben részt vevõ cégek aránya
az innovatív vállalkozásokon belül (%)



• Igen markáns különbség, hogy a hazai innovatív vállalatok csak kivételesen mû-
ködnek együtt vállalkozáscsoportjuk más tagjával.

• Nagy különbség mutatkozik az állami, illetve egyéb nonprofit kutatóintézetekkel
való együttmûködésben is. Az EU15 országaiban az innovatív vállalkozások egyötöde,
nálunk mindössze 8%-a tudja kihasználni az e szektorral való kooperáció lehetõségeit.

9. táblázat. Az innovációs együttmûködésben részt vevõ cégek aránya 
az innovatív vállalkozásokon belül (%), nemzetközi összehasonlítás

Az EU és Magyarország innovációs kooperációinak összehasonlításából világosan
látszik, hogy a magyar NIR szereplõi között lényegesen alacsonyabb a kapcsolatok in-
tenzitása, mint az EU átlaga. Megállapítható az is, hogy a vállalkozások vállalati ku-
tatóhelyekkel (laboratórium, K+F vállalkozás) való együttmûködésének gyakorisága
közelebb áll az EU15 adataihoz, mint a kormányzati K+F szektorral (állami, egyéb
nem profitorientált kutatóintézet) való együttmûködésé.

4.7. A K+F és innováció eredményei

A K+F gazdasági hatását csak becsülni lehet, két közvetlen és viszonylag könnyen mér-
hetõ eredmény („termék”) a tudományos cikkek, könyvek, illetve a szabadalmi bejelenté-
sek száma. A versenyképesség szempontjából az utóbbiról feltételezhetõ nagyobb hatás,
ezért itt csak ezeket az adatokat érdemes röviden ismertetni. Az Európai Szabadalmi Hi-
vatalhoz (EPO, European Patent Office) benyújtott kérvényeket figyelembe véve, az EU25
országaiban 1 millió lakosra átlagosan 133,6 szabadalmi bejelentés jutott 2002-ben, a meg-
felelõ magyar adat ettõl messze elmarad, mindössze 18,3, ehhez képest a felzárkózás üte-
me – az EU25 átlagánál kétszer gyorsabb növekedés (10,3%) – alacsonynak tekinthetõ.
Nagyon hasonló képet mutat az Amerikai Szabadalmi Hivatal (USPTO, US Patent and
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Trademark Office) által megadott szabadalmak száma is: az EU25 átlaga 71,3 bejegyzett
szabadalom 1 millió lakosra vetítve, a magyar adat pedig 4,9.

Az innováció tényleges gazdasági eredménye a költségek csökkentése, a hatékony-
ság és a piaci részesedés növelése. Ezt két mutatóval szokták megközelíteni az inno-
vációs felmérésekben: a 3 éven belül bevezetett új vagy jelentõsen továbbfejlesztett
termékek aránya az árbevételben, illetve az export árbevételében. A KSH elsõ magyar
innovációs felvételének kérdõívében szerepelt ugyan erre vonatkozó kérdés, de az
eredményt nem publikálták, így nem lehet összehasonlítani a nemzetközi tendenci-
ákkal a magyar helyzetet ezen a területen sem.

5. Jövõképek a magyar NIR külsõ környezetének 
lehetséges fejlõdési irányairól

Ez a fejezet két szempontból is „megtöri” az eddigi nézõpontot: nem a jelenlegi magyar
helyzet leírása és elemzése folytatódik, hanem az EU és az Európai Kutatási és Innová-
ciós Térség lehetséges fejlõdési irányait vázoló különbözõ jövõképeket mutatnak be a
következõ alfejezetek. A cél természetesen nem a jövõ elõrejelzése, hanem olyan gondo-
latok, szempontok felvetése, amelyek figyelembevételével az érintettek jobban megért-
hetik a „külsõ” tényezõk hatását, majd erre is alapozva strukturált vitát folytathatnak a
magyar NIR kívánatos jövõjérõl, megállapodhatnak arról, hogy melyik a számukra leg-
kedvezõbb – nem feltétlenül a legvalószínûbb, de – megvalósítható jövõkép, s erre ala-
pozva – a fõ irányokat tekintve – összehangolhatják a stratégiai lépéseiket.

A következõ alfejezetekben bemutatott jövõképek idõtávja 2020, az akkor elképzel-
hetõ állapotokat vázolják. Nem írják le azonban azokat az utakat, amelyek elvezethet-
nek a megvalósulásukhoz, nem jelölik meg az elágazási (döntési) pontokat, nem elem-
zik az egymást követõ, egymásra épülõ döntések közötti logikai kapcsolatokat – tehát
nem forgatókönyvek. Az alábbi jövõképek közül egyet sem lehet kizárni logikai alapon,
azaz elvileg bármelyik megvalósulhat. A valószínûségük természetesen nem azonos, de
ezt nem lehet objektíven meghatározni, „tudományosan” kiszámítani. Egyszerûen nin-
csenek olyan módszerek, amelyekre támaszkodva megalapozott elõrejelzést lehetne ké-
szíteni arról, hogy melyik jövõkép megvalósulása a legvalószínûbb. Arra azonban alkal-
masak ezek a jövõképek, hogy szemléltessék a lehetséges, de erõsen eltérõ döntési lehe-
tõségeket, s azt is, hogy mennyire eltérõ következményekre vezetnek a most meghozott
stratégiai döntések. Ezen keresztül segítenek a döntési folyamatban, s egyúttal arra is
felhívják a figyelmet, hogy a jövõ nem elõre adott, hanem – korlátok között – képesek
vagyunk formálni, befolyásolni. Másképp fogalmazva: a döntéshozók számára egyszer-
re lehetõség és kötelesség stratégiai megfontolások alapján cselekedni.

A jövõképek a következõ alapfeltevésekre épülnek:
1) az EU szakpolitikái jelentõs hatás gyakorolhatnak mind az EU „külsõ” versenyké-
pességére, mind a fejletlenebb EU-régiók, -országok felzárkózásának ütemére, mód-
jára. Azt azonban egyelõre nem lehet világosan látni, hogy ezek a célok mekkora súly-
lyal szerepelnek az EU átfogó stratégiájában.23

2) Az EU „külsõ” – az ún. többi Triad-országgal/térséggel, tehát az USA-val, Japánnal és
a csendes-óceáni térséggel szembeni – versenyképessége és a fejletlenebb EU-régiók, -or-
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szágok felzárkóz(tat)ása (kohéziója) közötti kapcsolatot kétféleképpen lehet értelmezni:
(i) egymást kölcsönösen kizáró célokként (nullaösszegû játékként: ezek a célok
ugyanazokért a véges, korlátozott mértékben rendelkezésre álló politikai, szellemi
[elemzési, tervezési stb.], szervezeti és pénzügyi forrásokért versenyeznek; amit az
egyik cél elérésére fordítanak, azt a másik célra már nem lehet használni);
(ii) egymást kölcsönösen erõsítõ célokként: a versenyképes, megerõsödõ EU egyre
több erõforrást képes mozgósítani a fejetlen(ebb) régiók, országok felzárkóz(tat)ásá-
nak gyorsítására, miközben a fejlett és fejletlen(ebb) régiók, országok közötti rés
szûkítése javítja az EU külsõ versenyképességét.
A két nézõpont közötti választás feltehetõen részben politikai értékrend kérdése, de

visszavezethetõ arra is, hogy az elsõ statikus szemléletû, az adott helyzetben érvénye-
sülõ törvényszerûségekre helyezi a hangsúlyt (a torta adott, csak a szeletek nagysága
változtatható), a második pedig dinamikus szemléletû (a torta mérete növelhetõ).

Az alábbiakban kifejtett jövõképek közül a „Kettõs siker” az utóbbi, dinamikus
személeten alapul, tehát azt feltételezi, hogy az innovációs folyamatok erõsítése jelen-
tõs mértékben gyorsíthatja a fejletlenebb régiók, országok felzárkóz(tat)ását, és
egyúttal azt is, hogy az összehangolt, gondosan tervezett EU, nemzeti és regionális
szintû szakpolitikák érdemi szerepet játszhatnak ezekben a folyamatokban. A „Sike-
res többsebességes EU” viszont az elsõ megközelítéshez áll közelebb.
3) A felzárkóz(tat)ás üteme, módja, az ezt szolgáló szakpolitikák kidolgozása és hatása
több szereplõ számára is lényeges kérdés: (i) a nagy, fejlett(ebb) országok számára, ame-
lyekben éppen az ország méretei miatt jelentõsek a regionális különbségek; (ii) az EU
zsargonjában kohéziós országoknak nevezett régebbi, fejletlen(ebb) tagországok számára;
(iii) a 2004 májusában csatlakozott 10 új tagország számára. Tehát ez egy megkerülhe-
tetlen politikai és szakpolitikai kérdés a teljes EU számára, hiszen az EU15 nagy részét is
húsbavágóan érinti. A következõ évekre tervezett bõvítés(ek) további régiókat és orszá-
gokat adnak az érintettek listájához, ugyanis a csatlakozók közül egyik sem fejlett.
4) A kohéziós országok KF(I) folyamatainak támogatása az EU Kutatás-fejlesztési
Keretprogramjaiból finanszírozott közös projektek révén nem jelent(het)i a tudomá-
nyos színvonal csökkentését. Az eddigi elemzések cáfolják egyes kutatók és politiku-
sok ezzel kapcsolatos fenntartásait. (Sharp, 1998)
5) A felzárkóz(tat)ás szempontjának kiemelése nem korlátozza – nem is korlátozhatja –
az EU-n belüli országok és régiók (vállalatok, vállalati hálózatok, kutatóintézetek, egye-
temek stb.) versenyét: a verseny és együttmûködés mindig is egyszerre lesz jelen, mind a
kettõre szükség van az általános fejlõdés, az innovációs folyamatok sikere érdekében.

5.1. Az EU lehetséges fejlõdési pályái

A fentiekben kifejtett kérdések, szempontok alapján a 10. táblázat két változóra épít-
ve mutat be öt jövõképet az EU lehetséges fejlõdésérõl: (i) mire helyezi az EU belsõ
fejlesztési stratégiája a hangsúlyt (vízszintes tengely); (ii) hogyan alakul az EU külsõ
versenyképessége az ún. többi Triad-országgal/térséggel, tehát az USA-val, Japánnal
és a csendes-óceáni térséggel szemben (függõleges tengely).
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5.2. Az Európai Kutatási és Innovációs Térség jövõképei

Az EU egészének fejlõdõsét felvázoló jövõképek jelentõs mértékben befolyásolják
az Európai Kutatási és Innovációs Térségre (EKIT) vonatkozó elképzeléseket (le-
hetõségeket) is.24 Sõt, az egyes EU-jövõképekhez akár 2-3 eltérõ jellegû EKIT is
felvázolható. A gyakorlatban azonban nem mind az öt EU-jövõkép egyformán je-
lentõs a stratégiaalkotás folyamatában, 10–15 EKIT-jövõkép (2–3 EKIT-jövõkép
mind az 5 EU-jövõképhez) pedig már kezelhetetlenné, áttekinthetetlenné tenné az
elemzést. Ezért – némileg önkényesen választva – csak két EU-jövõképhez tarto-
zó EKIT-jövõképeket mutat be a 11. táblázat: A) „Kettõs siker” és B) „Sikeres többse-
bességes EU”.

Számos kérdést érdemes megfogalmazni az EU- és EKIT-jövõképek közötti kap-
csolatról. Milyen EKIT lenne szükséges ahhoz, hogy megvalósulhasson a külsõ ver-
senytársakkal szemben sikeres, ugyanakkor a belsõ különbségeket jelentõsen csök-
kentõ EU? („Kettõs siker”) Milyen szakpolitikák segítenék a legjobban egy ilyen
EKIT kialakulását, megerõsödését? (EU vs. nemzeti szakpolitikák; TTI és egyéb
szakpolitikák; hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban összehangolni?) Mekkora
erõforrások szükségesek az ilyen típusú EKIT-finanszírozáshoz? Másképp közelítve:
hogyan lehet elindítani olyan mechanizmusokat, amelyek összekapcsolják, egymást
erõsítõ folyamattá teszik a külsõ versenyképesség javítását és a KFI-erõfeszítéseket?
Mi a kapcsolat a belsõ felzárkóz(tat)ás és a KFI-erõfeszítések között? Elindítha-
tunk-e pozitív visszacsatolásokat a kettõ között, avagy inkább egymás rovására ér-
vényesülnek (közgazdasági zsargonban: átváltás van közöttük)? Az elsõ megközelí-
tés azon a meggondoláson alapul, hogy azért érdemes az innovációs teljesítmény ja-
vítására, az ehhez szükséges készségek és tudás fejlesztésére fordítani a Strukturális
Alapok egy bizonyos részét, mert az gyorsabb, hatékonyabb felzárkózási folyamatot
indít el, s ez végsõ soron az EU külsõ versenyképességét is javítja; ez tehát része a
„Kettõs siker” jövõképnek.25 Az ezzel ellentétes stratégia szerint a rendelkezésre álló
eszközöket elsõsorban vagy kizárólag a már most is sikeres régiók erõsítésére érde-
mes fordítani, mert így fokozható a külsõ versenyképesség a leggyorsabban, legha-
tékonyabban. Ez viszont „kiszárítja” a Strukturális Alapokat, tehát a „Sikeres többse-
bességes EU” jövõkép megvalósulását segíti.

Ezeket a kérdéseket csakis az összes érintett bevonásával folytatott szakmai és tár-
sadalmi viták – és az azokhoz szükséges alapos elemzések – eredményeképp lehetne
megválaszolni. Ennek ellenére – többek között a további viták megalapozáshoz – ér-
demes megfogalmazni, hogy milyen jellegzetességei lehetnek a két sikeres EU-
jövõképhez leginkább illeszkedõ EKIT-eknek. 
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6. Következtések, ajánlások

Az evolúciós közgazdaságtan egyik fontos fogalma a nemzeti innovációs rendszer, ami
azt hangsúlyozza, hogy egy gazdaság innovációs teljesítménye – s ennek eredménye-
ként nemzetközi versenyképessége – nem azon múlik, hogy egyes elkülönült szerve-
zetei miként teljesítenek, hanem azon, hogy ezek miként kapcsolódnak egymáshoz,
milyen kölcsönhatásba kerülnek egymással, hogyan tudnak együttmûködni, elõsegí-
tik-e a bárhol létrehozott tudás társadalmilag és gazdaságilag hasznos alkalmazását.

Az innováció evolúciós közgazdaságtanának elemzési eszközei – többek között a
NIR fogalma – és gazdaságpolitikai következtetései hasznos keretet kínálnak magyar
döntéshozók számára is a felzárkózási stratégia kidolgozáshoz. A piacgazdasági átala-
kulás felszabadította a korábban nem hatékonyan használt erõforrásokat, s azok olyan
helyre áramoltak, ahol már jövedelmezõvé vált a lekötésük: vagy más ágazatban, vagy
a tulajdonosváltást követõ mûszaki, szervezeti-vezetési innovációk bevezetése révén
újjáalakított vállalaton belül hasznosulnak. Az átalakulási folyamat nagyrészt befeje-
zõdött, már nem várható a hatékonyság további jelentõs javítása ezzel a módszerrel.
Már alig van privatizálható állami tulajdon, tehát új erõforrások nem érkeznek ezen
a csatornán keresztül. Azok a külföldi befektetõk, akik Közép-Kelet-Európában ke-
restek üzleti lehetõségeket, az utóbbi években más országokat részesítettek elõnyben,
de a térség egyébként sem kiemelt célpont már.

A felzárkózáshoz tehát a növekedés új, belsõ forrásait kell megteremteni, amire
szinte az egyetlen lehetõséget az innovációs folyamat élénkítése, a NIR erõsítése kí-
nálja. Az ennek érdekében felhasznált közösségi erõforrások elköltését azonban meg
kell indokolni, a célokat meglapozottan ki kell jelölni, és összhangot kell teremteni a
felhasználható források, a célok, a támogatási eszközök és döntési módszerek között,
ezért is fontos, hogy legyen átfogó, gondosan kidolgozott magyar fejlesztési stratégia,
s annak szerves részét alkossa a TTI-stratégia.

Az innováció alapvetõen vállalati feladat, az állam szerepe a nemzeti innovációs
rendszer erõsítése, az innováció számára kedvezõ környezet megteremtése lehet. A fel-
zárkózási stratégiában természetesen a magyar adottságoknak megfelelõ célokat kell
kitûzni, azaz tévedés lenne akár az ún. Barcelona-cél (3%-os K+F kiadás/GDP arány
2010-re), akár az EU K+F Keretprogramok céljainak mechanikus követése.

Súlyos hiba (lenne) az utóbbi években divatossá vált, de valójában egyáltalán nem
megalapozott technológiapolitikai irányzatok másolása is, amelyek az „új gazdasá-
got”, a csúcstechnológiai szektorokat tekintik a gazdasági növekedés motorjának. A
magyar példák különösen élesen mutatják, hogy a döntéshozóknak különbséget kell
tenniük az ún. csúcstechnológiai ágazatok és a tudásintenzív – s ezért magas hozzá-
adott értéket termelõ – tevékenységek között. Gyakorlati következményekre lefordít-
va: az elõbbieknek adott támogatás rövid idõn belül elveszhet, ha a csúcstechnológi-
ai ágazatokba tartozó, de Magyarországon többnyire betanított munkásokat alkalma-
zó vállalatok olcsóbb országokba települnek át.

A külföldi tulajdonú vállalatok meghatározó szerepet játszanak a magyar gazdaság-
ban: az OECD-térségben csak Írországban hasonlóan nagy a súlyuk. Ezért különösen
fontos, hogy átfogó gazdaságfejlesztési politikával – s annak részeként TTI-politiká-
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val – olyan gazdasági, intézményi környezet alakuljon ki, hogy a befektetõk tudásin-
tenzív tevékenységeket telepítsenek Magyarországra. Ehhez jól mûködõ nemzeti in-
novációs rendszer szükséges: versenyképes, innovatív beszállítók; a vállalatok igényeire
(is) figyelõ, rugalmas és magas színvonalú oktatási – azon belül felsõoktatási –, szak-
képzési és K+F rendszer; intenzív együttmûködés a vállalatok között, illetve a vál-
lalatok és az egyetemek, kutatóintézetek között. Ezeket figyelembe véve kell kialakí-
tani és mûködtetni a pályázati rendszert (pl. tanácsadási, képzési, beruházási és KFI
pályázatok), az egyetemek és állami kutatóintézetek értékelési rendszerét, valamint a
tágabb jogi, pénzügyi, szervezeti kereteket. 

Tágabb összefüggésekbe helyezve ezt a kérdéskört, az is megfontolandó, hogy mire,
milyen arányban költjük a közpénzeket. Szabad-e, érdemes-e beszállni a befektetõi ked-
vezményeket egyre magasabbra srófoló versenybe – ami az utóbbi években jelentõsen
megerõsödött például a közép-európai országok között –, vagy inkább a NIR erõsítésé-
re és az átfogóbb gazdasági környezet (fizikai infrastruktúra, beszállítók stb.) fejlesztésé-
re, a szociális és egészségügyi ellátás javítására, esetleg a közterhek csökkentésére célsze-
rû fordítani a rendelkezésre álló erõforrásokat? A döntéskor azt sem szabad szem elõl té-
veszteni, hogy ezeken a területeken a fejlettség szintje versenyképességi tényezõ is.

A magyar NIR helyzete a gazdaság mérete, fejlettségi szintje és a külföldi befekteté-
seket ösztönzõ nyitott gazdaságpolitika miatt csakis a nemzetközi kapcsolatokkal
együtt elemezhetõ értelmesen. Magyarország az 1990-es évek elsõ felében egy sor nem-
zetközi K+F programban (pl. COST, EUREKA) és szervezetben (pl. CERN, EMBO)
szerzett tagságot, és intenzívebbé vált a kutatási együttmûködés az EU-val. Jelentõsen
nõtt a kétoldalú tudományos és technológiai együttmûködési megállapodások száma is.
A külföldi tulajdonú vállalatoknak köszönhetõen kezdenek megerõsödni a NIR szerep-
lõi közötti kapcsolatok is. Egyrészt bevonták a nemzetközi termelési és innovációs háló-
zatokba a beszállítóikat, s ennek eredményeként ebben – az egyelõre nem túl széles –
körben új termékeket, termelési eljárásokat, szervezeti-vezetési megoldásokat terjesztet-
tek el, új piacokat nyitottak meg a magyar vállalatok elõtt. Másrészt változatos formák-
ban együttmûködnek a magyar egyetemekkel, kutatóintézetekkel.

Az Európa Tanács (European Council) 2005–2006-ban közzétett dokumentumai
szerint, a Lisszaboni Stratégia célkitûzéseivel összhangban, most már valóban a tu-
dás-intenzív gazdasági tevékenységek élveznek elsõbbséget. Ez alapvetõen helyes irány-
nak tekinthetõ, de magyar szempontból veszélyes is lehet: a fejlettebb régiók, orszá-
gok több támogatást kap(hat)nak, mondván, hogy az õ teljesítményük az EU fejlõ-
désének a motorja. A többsebességes EU kialakulása kedvezõtlen lenne Magyarország
számára: nyilvánvalóan nem az „elsõ fokozatba” tartozunk, s ha oda több erõforrás
jut, s ennek következtében ott tovább mélyül az integráció, akkor Magyarország ki-
és lemarad. Ezt azonban okos, hatékony érdekérvényesítéssel ellensúlyozni lehet.
Vannak hasonló helyzetû, adottságú országok: koalíciókat lehetne kötni azokkal a
kisméretû országokkal – köztük a Magyarországnál lényegesen fejlettebbekkel is –,
amelyek szintén nem akarják, hogy a nagyok nélkülük – ellenükre – döntsenek fon-
tos kérdésekrõl. Feltehetõen még könnyebb meggyõzni a hozzánk hasonló fejlettsé-
gi szinten lévõ országokat, hogy kössünk szövetséget. Ehhez elõször át kell gondol-
ni az EU lehetséges stratégiáit s azok következményeit – erre tett kísérletet az ötödik
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fejezet –, majd világosan meg kell fogalmazni a magyar érdekeket, vagyis széles kör-
ben elfogadott társadalmi-gazdasági fejlesztési stratégiát kell kidolgozni, és követke-
zetesen megvalósítani.

Magyarországon viszont 1990 óta nem született a kormány által elfogadott innová-
ciópolitikai dokumentum (csak tudománypolitikai). Ezért a makrogazdasági és a
TTI-politika összhangjáról sem beszélhetünk. „Implicit” innovációpolitikai eszközök
azonban az elmúlt évtizedben is hatottak, többek között a beszállítók és vevõik kö-
zötti K+F együttmûködést támogató, valamint a vállalatok és egyetemek együttmû-
ködését ösztönzõ pályázatok. Az éles piaci versenybe került vállalatok természetesen
nem maradhattak volna életben innováció nélkül. A bevezetett új termékek, eljárá-
sok, szolgáltatások forrása azonban legtöbbször nem a hazai K+F volt, hanem a kül-
földi anyavállalatok, vagy saját, a K+F statisztikában nem szereplõ innovációs tevé-
kenységek (pl. a termékek adaptálása, a termelõberendezések korszerûsítése). Az el-
múlt évtizedben elõször zuhanó, majd stagnáló K+F ráfordítások és az export szer-
kezetében is tükrözõdõ sikeres, gyors vállalati megújulás (termékszerkezet-váltás)
közötti ellentmondás hosszabb távon súlyos következményekkel fenyeget.

Az explicit innovációs stratégia több okból is elengedhetetlenül szükséges a felzárkó-
zás sikeréhez: (i) ezzel lehet egyértelmûen, meggyõzõen deklarálni a kormány hosszú
távra szóló céljait és elkötelezettségét; (ii) megerõsíteni a nemzeti innovációs rendszert
– s ezzel „lehorgonyozni” a magyar gazdaság fejlõdését elõsegítõ, magas hozzáadott ér-
téket termelõ tevékenységet folytató (azaz nem pusztán rövid távú elõnyöket keresõ)
külföldi befektetõket; és (iii) összehangolni egyrészt a különbözõ minisztériumok jelen-
leg szétforgácsolódó erõforrásait – hogy hatékonyabban szolgálják a természetébõl adó-
dóan komplex, sokrétû, s ezért többféle eszközzel egyidejûleg támogatandó innovációs
folyamatot –, másrészt az állami és magánerõforrásokat (egymást erõsítõ szándékok, fej-
lesztési irányok alapján, de a döntések iránti felelõsséget nem összekeverve).

A K+F-, innováció-, oktatási/képzési, ipar-, versenypolitikai, beruházási, befekte-
tés-ösztönzési, területfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai, valamint a monetáris és fis-
kális döntések mind-mind jelentõsen befolyásolják a magyar gazdaság és társadalom
innovációs készségét, ezért ezen szakpolitikák kidolgozását, bevezetését és végrehaj-
tását a jelenleginél lényegesen hatékonyabban kell összehangolni. A NIR-szemlélet
éppen a szakpolitikák közötti összefüggéseket állítja a középpontba, ezért megfelelõ
elemzési, döntés-elõkészítõ keretet kínál a felzárkózási stratégia kidolgozásához.

A NIR megerõsítésével olyan feltételeket kell teremteni, amelyek között a tudás –
forrásától, formájától függetlenül – a lehetõ leggyorsabban, legkönnyebben hasznosul
a társadalmi-gazdasági problémák megoldása érdekében. Minden szereplõben tuda-
tosítani kell, hogy az innovációnak sok forrása van: a formalizált, szervezett keretek
között folytatott K+F tevékenységen kívül, többek között, a legkülönbözõbb mér-
nöki (engineering) tevékenységek, pl. a prototípusokkal és a gyártási eljárás kidolgo-
zásával kapcsolatos kísérletek, próbálkozások, az ún. felszerszámozás, a már létezõ
termékek és eljárások módosítása, tökéletesítése a felhalmozódott tapasztalatokra tá-
maszkodva stb. Ebbõl következõen a nem formalizálható (nem kódolható), csak a gya-
korlat révén megszerezhetõ tudás és készségek, azaz az ún. személyes tudás (tacit
knowledge) fejlesztését, megszerzését és hasznosítását is támogatni kell.
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Jegyzetek

1 Az evolúciós közgazdaságtan fogalomrendszerét, elemzési eszközeit használó – vagy az iskola
egyes eredményeit ismertetõ – munkák már több éve megtalálhatóak a magyar szakirodalom-
ban is. A teljesség igénye nélkül: Havas, 1998; Inzelt, 1998a; Kapás, 1999; Kapás–Jankovics,
2002; Kocsis–Szabó, 2000, 2001; Meyer–Solt, 1993; Szabó, 1999, 2002; Vincze, 1993a, 1993b.

2 Errõl alapos összefoglalót és kritikai értékelést ad Kapás (1999).
3 Niosi, 2002 hét különbözõ definíciót ismertet, és megfogalmazza a sajátját is.
4 Ez a fejezet Havas, 2004 megfelelõ részének átdolgozott változata.
5 Az egyetlen kivétel Norvégia. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az északi-tengeri olaj

nem lendítette fel olyan mértékben a brit gazdaságot, hogy az érdemleges változást hozott
volna a helyezésében.

6 Természetesen nem elhanyagolhatóak a piacbõvítés érdekében végrehajtott befektetések
sem, Magyarországon pl. a szolgáltató cégek (pl. távközlési cégek, bankok, biztosítók stb.),
illetve az energetikai, élelmiszeripari és kereskedelmi cégek (nagy áruházláncok) beruházásai.

7 Ez a rövid áttekintés természetesen nem elemezheti részletesen a befektetõk döntéseit
befolyásoló összes tényezõt: a fizikai és jogi, intézményi infrastruktúra fejlettsége, a vál-
lalatvezetõk és családjuk életminõségét meghatározó orvosi ellátás, az oktatási rendszer,
az éttermi és kulturális kínálat színvonala, a természeti környezet állapota, éghajlat, he-
lyi szokások stb.

8 A külföldi vállalatok és a fogadó ország nemzeti innovációs rendszere közötti kapcsolatról
lásd pl. Cantwell–Molero (szerk.), 2003; Chataway, 1999; Havas, 2000; Howels–Nedeva,
2003; Inzelt, 1998b, 2000, 2003; Nelson (szerk.), 1993; valamint a Research Policy külön-
száma (Vol. 28, No. 2–3).

9 A leértékelés drágítja az importot, azaz szinte azonnal rontja is egy nagyon jelentõs válla-
lati kör versenyképességét, és közvetlenül is növeli az inflációs nyomást. Az állami kiadá-
sok növelésével (pl. a kórházak, iskolák, államigazgatás energia számlája és egyéb kiadá-
sai) romlik a költségvetés helyzete, azaz hiteleket kell felvenni, ami kiszorít/hat/ja a válla-
latokat – a termelõ beruházásokat – a hitelek piacáról. Az infláció és a költségvetés növek-
võ hiteligénye miatt növelni kell a kamatokat, ami végsõ soron szintén inflációs tényezõ,
és a már jelentõs állami eladósodás miatt tovább rontja a költségvetés egyensúlyát is a ma-
gasabb kamatkiadások révén. A kedvezõtlen, egymást erõsítõ hatások felsorolása még
hosszan folytatható lenne egy makrogazdasági elemzésben…

10 Az euró tervezett bevezetése máris okozott változásokat: a maastrichti kritériumok telje-
sítése vált a gazdaságpolitika kiemelt céljává – legalábbis azokban az idõszakokban, ami-
kor azt nem írják felül a közvetlenül politikai megfontolásokból hozott döntések.

11 A helyzetkép forrásai Acha–Balázs, 1999; Chataway, 1999; EP, 2002; EC, 2005; Glatz, 1998,
2002; Havas, 1995, 1999, 2002; Havas–Nyiri, 2004; Inzelt, 1995, 1998b; KSH, 2003; OECD,
1993, 1995; Nauwelaers–Reid, 2002; Radosevic, 1994, 1998, 1999, 2002; Reid [et al.], 2002;
TEP, 2001.

12 A nemzetközi összehasonlítás forrása a fejezet hátralévõ részében – hacsak mást forrást
nem jelöl meg a szöveg – mindvégig a European Innovation Scoreboard (EIS) 2005-ös ki-
adása. Terjedelmi korlátok miatt csak néhány kiválasztott mutató szerepel ebben az elem-
zésben, de az EIS honlapján minden adat megtalálható: 
http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/index.cfm.

13 A CIS3 (1998–2001) eredményeit már publikálta az Eurostat, de ez az adat hiányzik a ki-
adványból (Eurostat, 2004).

14 Az 1990-es szinthez viszonyítva is 15% a különbség.
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15 Az egyes országokban nagyon eltérõ módon szervezik a felsõoktatást, ezért ezen a területen
különösen nehéz a nemzetközi összehasonlítás, azaz az adatokat csak a részletek ismeretében
lehet döntések megalapozására felhasználni. Az EIS az Eurostat által definiált II.4.1. jelû
strukturális mutatót (structural indicator) használja: az egy éves, felsõfokú diplomát adó kép-
zési programoktól a PhD-fokozatig minden fajta végzettséget figyelembe vesz. Megállapít-
ják, hogy ez a széles értelmezés az innováció szempontjából elõnyös, hiszen az innovációk be-
vezetését, terjedését jól szolgálhatják akár az egy éves kurzusokon szerzett ismeretek is. Az
új termékek, eljárások, szolgáltatások fejlesztéséhez természetesen többnyire olyan mélységû
tudásra van szükség, amit csak hosszabb képzés során lehet elsajátítani.

16 Az EIS trendszámítása a legfrissebb elérhetõ adatot megelõzõ év adatát kihagyva, az elõ-
zõ három év átlaga és a legfrissebb év adata közötti százalékos változást számszerûsíti. Eb-
ben az esetben a 2003-as adatot viszonyítják az 1999–2001 közötti évek átlagához.

17 Az elemzõk fontos módszertani problémákra hívják fel a figyelmet: a megfigyelési idõszak
rövidsége (4 hét) miatt csak nagyon óvatos következtetéseket lehet levonni. Az egyes or-
szágok között ugyanis jelentõs különbségek lehetnek több szempontból is, amelyek mind-
mind befolyásolják az így mért adatok összehasonlíthatóságát: eltérés lehet pl. a szabad-
ságok idõzítése, a felnõttképzési kurzusok szokásos, „kedvelt” idõszaka és hossza között.

18 A külföldi tõke szerepérõl nincs általánosan elfogadott értékelés a magyar közgazdászok
között. Nyilvánvalóan egy önálló tanulmányt igényelne az eltérõ nézetek átfogó, kiegyen-
súlyozott ismertetése, itt csak néhány markáns álláspontot lehet felvillantani. Egyes szer-
zõk azt hangsúlyozzák, hogy alig van kapcsolat a betelepült külföldi és a magyar vállala-
tok (beszállítók) között. Ezzel szemben mások kedvezõ hatásokat találtak pl. a jármû- és
textiliparban. Az ágazati esettanulmányok áttekintése alapján Inzelt (2003) is azt hangsú-
lyozza, hogy a nemzetközi termelési hálózatok fontos szerepet játszanak a magyar gazda-
ság fejlõdésében. Az eltéréseket magyarázhatják az eltérõ minták – az egyes vállalatok
más-más stratégiát követhetnek még azonos iparágon belül is, és még nagyobb lehet az
egyes ágazatok közötti eltérés az adott ágazat szerkezeti, technológiai sajátosságai, a ma-
gyar piac mérete vagy az ágazatban mûködõ magyar vállalatok felkészültsége, mûszaki,
vezetési színvonala következtében – és a szerzõk eltérõ megközelítése, szemléletmódja is.

19 Freeman (1994a) alapos irodalmi áttekintése számos cikkre hivatkozik már ebbõl az idõszakból
is. Az együttmûködés fontosságáról, formáiról lásd még Archibugi–Lundvall (szerk.), 2001;
Dodgson–Rothwell (szerk.), 1994; Dosi [et al.], 1988; Dosi [et al.], 1994; Edquist, 1997; Ergas,
1984, 1986, 1987; Etzkowitz–Leysdorff, 2000; Feller [et al.], 2002; Freeman, 1991, 1992, 1995,
2002; Freeman–Soete, 1997; Gibbons [et al.], 1994; Havas, 2000; Hayashi, 2003; Hirsch-
Kreinsen [et al.], 2003; Howels–Nedeva, 2003; Hämäläinen, 2003; Lundvall, 1992;
Lundvall–Borrás, 1999; Malerba, 2002; Mansfield–Lee, 1996; Markusen, 1996; Meyer-
Kramer–Schmoch, 1998; Morgan, 1997; Nelson (szerk.), 1992; OECD, 1992, 1999, 2001, 2002;
Pavitt, 1984; Polt [et al.], 2001; Rosenberg–Nelson, 1994; Smith, 2002, 2003; Tidd [et al.], 1997.

20 A részletes érvelést lásd Borsi (2004). Ez az alfejezet döntõ mértékben ennek a tanulmány-
nak az eredményeire támaszkodik.

21 A legfontosabb adatokat a KSH (2003) kiadványa tette közzé. A továbbiakban közölt ada-
tok egy része a kiadványban nem hozzáférhetõ. Ezek a számok a felmérés során készített
KSH-kereszttáblákból származnak.

22 A hivatkozott magyar CIS3-felmérés teljeskörûsítése során a mintegy 4449 válaszadó vál-
lalat adataiból adott mátrixszal való szorzással kapható meg a teljes feldolgozóiparra (26
495 tíz fõnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatra) számolt adat.

23 Néhány alapelvet megfogalmaz az Európai Bizottság 2005. július 6-án közzétett stratégiai do-
kumentuma: „Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guide-
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lines, 2007–2013”. Az egyik ezek közül azt hangsúlyozza, hogy a gazdasági növekedés foko-
zása érdekében támogatni kell az új ismeretek létrehozását és hasznosítását. (EC, 2005c)

24 Az EKIT szélesen értelmezendõ: magában foglalja az EU K+F és innovációs folyamatai-
nak összes lényeges szereplõjét, s a köztük kialakuló együttmûködést és versengést. Az EU
szerkezete és stratégiája, valamint az EKIT jellege (típusa, mûködése) közötti szoros kap-
csolat (fel)tételezése azonban nem zárja ki azt a lehetõséget, hogy az EU EKIT-tel kapcso-
latos szakpolitikái egy bizonyos szintû önállóságot, függetlenséget is élvezhetnek az EU ál-
talános, átfogó stratégiájától. Ez a lehetséges eltérés (diszkrepancia) akkor tekinthetõ
„egészséges”, „kreatív” feszültségnek, amikor az EKIT-szakpolitikák úttörõ szerepet játsz-
va mutatják a „helyes” utat, és húzzák maguk után az EU többi szakpolitikáját is. Termé-
szetesen „destruktív” is lehet annak következtében, hogy a „széthúzó”, széttartó erõfeszí-
tések lassítják a fejlõdést, illetve a közösségi források pazarlását eredményezik. Az már
nyilvánvalóan nem tárgya ennek az elemzésnek, hogyan érhetõ el az elsõ, illetve hogyan ke-
rülhetõ el a második eset.

25 Szorosan ide tatozó kérdés, hogy a felzárkóz(tat)ás kiemelése az EU stratégiájában vajon
meggyõzi-e a lemaradó EU-tagországokat és -régiókat arról, hogy a KFI-folyamatokat te-
kintsék a hatékony és gyors(abb) felzárkózás fontos eszközének, s ennek megfelelõ erõfor-
rásokkal támogassák azokat – avagy a mostani helyzetükben felesleges és elviselhetetlen
tehernek, nyûgnek, jobb esetben luxus (presztízs-) kiadásnak, tehát csak akkor költsenek
rá, amikor „megengedhetik maguknak”.
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Nyiri Lajos

A NEMZETKÖZI NAGYVÁLLALATOK SZEREPE 
A K+F TEVÉKENYSÉG NEMZETKÖZIESEDÉSÉBEN
Lehetõségek a felzárkózó Magyarország számára

1. Bevezetés

A globalizálódó világgazdaság, a tudás megnövekedett szerepe a versenyképesség biz-
tosításában, és mindezekkel szoros összefüggésben az immár évtizedek óta egyre in-
kább felgyorsuló technikai változás alapvetõen befolyásolja az innováció folyamatát és
az abban részt vevõ szereplõk magatartását. Az elmúlt 15 évben olyan átfogó változá-
sok mentek végbe ezen a téren, amelyek szem elõl tévesztése szakpolitikák, de akár
egyes országok jövõjére irányuló átfogó fejlesztési politikák megfogalmazása során is
súlyos gazdaság- és társadalompolitikai következményekkel járhat.

Ezen belül különös figyelmet érdemelnek a nemzetközi nagyvállalatok, amelyek a
globális erõtérben az innováció egyik lényeges hajtóelemeként viselkednek, nemzet-
közi hálóikon keresztül régiók, országok innovációs rendszerét befolyásolják, és mind
az új tudás létrehozásában, mind annak átadásában fontos szerepet játszanak.

A magyar gazdaság és társadalom elmúlt 15 éves átalakulását vizsgálva megállapít-
hatjuk, hogy a technikai megújulás rendszerváltást követõ idõszakának fõ motorjai a
nemzetközi nagyvállalatok hazai leányvállalatai voltak. A magyar modernizációs tö-
rekvések – hasonlóan az elmúlt évtizedek sikeres írországi felzárkózási kísérletéhez –
a külsõ források tartós beáramlását igénylik, ami részben a külföldi mûködõ tõke ed-
digi beáramlási dinamikájának fenntartását, eseteleges fokozódását, részben pedig az
EU-tagságból fakadó új fejlesztési/felzárkózási források hatékony felhasználását von-
ja maga után. Az ország átfogó fejlesztési stratégiájáról gondolkodva a következõ 10
évben e csatornákon keresztül az országba párhuzamosan beáramló külsõ források
szinergikus felhasználását kimagasló prioritással szükséges kezelni.

A következõkben alapvetõen azt vizsgáljuk meg, hogy az elmúlt évtizedben az in-
nováció terén bekövetkezett érdemi változások miként érintették a nemzetközi nagy-
vállalatokat (transz- és multinacionális vállalatokat – a továbbiakban: TMV), hogyan
viselkednek azok az új környezetben és körülmények között, miként alakul innováci-
ós tevékenységük az egyes, világgazdasági szempontból meghatározó térségekben.
Megnézzük, hogy milyen okokra vezethetõ vissza a manapság egyre nyilvánvalóbbnak
tûnõ kínai és indiai elõretörés ezen a téren, és hogyan szerepel régiónk, a felzárkózás-
ra törekvõ Kelet- és Közép-Európa a K+F magántõkéért folyó élesedõ versenyben.
Befejezésül azt tekintjük át, hogy ezzel összefüggésben milyen pozícióval rendelke-
zünk és ebbõl adódóan milyen lehetõségekkel „gazdálkodhatunk”.
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2. A tudásgazdaságra történõ átmenet és innováció

Az ipari társadalmak kialakulásával párhuzamosan jött létre az a vállalati tudományos
kutatási intézményhálózat, amely egyrészt megjelenítette az akkoriban a társadalom és
a tudomány/technika között megváltozott viszonyt, másrészt arra vissza is hatott.

Ebben az idõszakban a fejlõdés viszonylag jól elkülönülten kezelt két, amúgy egy-
aránt fontos kutatási tevékenységet, a klasszikus tudományos kutatást és a mûsza-
ki/technológiai kutatást, miközben ezek egymásra hatása is igen erõteljes volt. A tu-
dásnak e két típusa „kitermelte” saját alkalmazási hagyományait, iskoláit, szakmáit,
célrendszerét és motivációs elemeit.

Az 1970–80-as évek során számos fejlett országban zajlott le az a folyamat – látszó-
lag egymástól függetlenül, valójában azonban egymást erõsítve –, amely egyrészt a
vállalati kutatóhelyek alapkutatási aktivitásának szûkítését, másrészt az állami, min-
denekelõtt az egyetemi kutatóintézeti hálózat alkalmazásorientáltságának csökkené-
sét eredményezte (különösen Európában). (Soete, 2005 [kézirat])

Mindez természetes módon vezetett a magáncégek és a hagyományos állami kuta-
tóintézeti hálózat közti kapcsolat felértékelõdéséhez és jellegének teljes átalakulásá-
hoz. A vállalatok manapság a globális tudáspiacon keresik a számukra fontos alapku-
tatási eredményeket, és ezt is figyelembe véve hozzák létre – mégpedig az elérhetõ
kompetenciák közelében – K+F laboratóriumaikat, amelyek elsõdlegesen e tudás al-
kalmazására, hasznosítására koncentrálnak. Ugyanezen folyamat természetes eredõje-
ként a vállalatok minden korábbinál érzékenyebben követik nyomon az állami kuta-
tási hálózat tevékenységét, és követelik e rendszer hatékonyságának fokozását.

Nem véletlen ennek tükrözõdése az elmúlt 20 év innovációpolitikai dokumentumai-
ban, akár Nyugat-Európát, akár az USA-t, akár a felzárkózó ázsiai régió országait szem-
léljük. Az állami intézményhálózat és az ott folyó tevékenység folyamatos, nemzetközi-
leg elfogadott értékelés tárgya és a magánszektorral való szorosabb együttmûködés ösz-
tönzése, elõmozdítása mindenhol a szakpolitikai prioritások élén található.

2.1. „Nyitott” innováció

Az elmúlt két évtizedben jelentõs változáson ment át a kutatás, az innováció és a tár-
sadalmi-gazdasági fejlõdés közti kapcsolat. Ezzel összefüggésben Soete (2005) a kö-
vetkezõ tényezõkre hívja fel a figyelmet.

[A] A közgazdaságtudomány a tudást ma már ugyanolyan termelési tényezõként
tartja számon, mint minden korábban ismert egyéb tényezõt: ugyanúgy felhalmozha-
tó és ugyanúgy értékelõdik le. Nem külsõ eleme a gazdasági/társadalmi rendszernek,
a termelési folyamatban ugyanúgy input elemként viselkedik. E hasonlóságok mellett
azonban vannak a tudásnak specifikus, más termelési tényezõk esetében nem megje-
lenõ sajátosságai is.

A tudás létrehozása például nem ölt fizikai testet, hanem az szabadalom, szoftver
program, kézirat, vagy más kódolható formában rögzített módon jelenik meg. Az így
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megjelenõ tudás átadható és az átadás nem gyakorol arra hatást mennyiségi csökke-
nés szempontjából. Ugyanakkor a tudás nem, vagy nehezen kódolható elemeinek át-
adása, terjedése jelentõs akadályokba ütközik.

[B] Az információs és kommunikációs technológiák fejlõdése igen jelentõs közvetlen
hatást gyakorol a kutatásra, a tudás elérhetõségére és az innovációs folyamatra. Az
adatot, kódolt (kódolható) tudást igen gyorsan és gyakorlatilag globálisan elérhetõvé
tevõ technikai eszközök mára azt eredményezték, hogy a felzárkózás szempontjából
egyik meghatározó erõforrás, a tudás tekintetében a fejlettek és erõsek korábbi kom-
paratív elõnyei (helyesebben szólva: korábbi monopolpozíciói) erodálódnak.

A K+F tevékenység költségei és az eredmények alkalmazhatóságának gazdasági
kockázata oly mértékben megnövekedett az elmúlt évtizedekben, hogy a cégek egy-
re kevésbé készek ezek egyedüli vállalására. Ez a folyamat tovább erõsítette az üzleti
szektorban a nemzetközi együttmûködések iránti készséget (lásd a technológiai
klaszterek és vállalatközi stratégiai szövetségek számának növekedése), ami végsõ so-
ron a K+F nemzetköziesedésének meghatározó motorjává vált.

Számos ország vált versenyképesebbé az innovációs tevékenység terén, amely ma-
gában hordja annak reális lehetõségét, hogy a jelenlegi világgazdasági erõviszonyok
belátható idõn belül érdemben változzanak. Az elmúlt évtizedek néhány látványos
felzárkózási példával szolgáltak (Korea, Írország, Finnország), azonban ezek világpia-
ci hatása – az adott országok gazdaságának és piacának mérete miatt – kevésbé te-
kinthetõ gyökeresnek. A kínai gazdaság hasonló léptékû felzárkózása azonban nyil-
vánvalóan más dimenziókat nyit(hat) meg.
[C] Míg korábban gyakran teljesen új technikai/technológiai elveken alapuló felfede-
zésekhez kötötték egy-egy innováció megvalósulását, addig mára elsõsorban az a ké-
pesség vált fontossá, amely a bárhol létrehozott tudás felhasználásával, alkalmazásá-
val teremt piaci elõnyöket.
[D] Nemcsak az innováció és a technikai változás sebessége, iránya és jelentõsége vál-
tozik, de annak természete is:

• Az internet eredményezte új környezetet teljesen új üzleti modellek, lényegesen
aktívabb vásárlói magatartás, valamint a termelõ és a végfelhasználó közti hagyomá-
nyos gátak leépülése jellemzi. A felhasználók mind egyénileg, mind együttesen egyre
interaktívabban vesznek részt az innováció folyamatában.

• Miután az immateriális javak egyre fontosabbá válnak az üzleti életben,1 a szelle-
mi tulajdon védelmének jelentõsége tovább növekedett, különösen a kezdõ vállalko-
zások esetében. Ugyanakkor az ember biológiai funkcióinak megértése, az informáci-
ós és kommunikációs technológiák összekapcsolhatóságának (interoperatibilitás) fo-
kozódó követelménye, valamint a felhasználók egyre erõteljesebb bekapcsolódása új
termékek és szolgáltatások létrehozásába ezzel éppen ellentétes trendeket és érdeke-
ket fogalmaznak meg: növekszik a nyitott szabványok, elõírások iránti igény.

• A szolgáltatások növekvõ szerepe nemcsak a GDP-ben kifejezett súlyuknál fog-
va jelenik meg, de azok a hagyományos termelési tevékenységen belül is egyre na-
gyobb szerephez jutnak. A termelõ cégek egyre inkább válnak termékszállítóból
„megoldás-kínálóvá”. Mindez alapjaiban változtatja meg az évtizedeken át sikeresen
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alkalmazott üzleti modelleket: gyorsnak, rugalmasnak, felhasználóbarátnak, innova-
tívnak kell lenni, miközben az egyszerû eladó–vevõ kapcsolat helyett tartós együtt-
mûködésre kell törekedni a felhasználóval.

• Az innováció terepe egyre inkább nem a jól definiált tudományos vagy technológi-
ai területeken zajlik, hanem ezek között, vagyis az interdiszciplinaritás e folyamat egyik
döntõ jellemzõje. Mindez a hagyományos oktatási és képzési rendszerre is visszahat.

• Várhatóan a következõ évtizedben az innováció az eddiginél lényegesen nagyobb
mértékben éri el a közszférát. A technikai változások, valamint a növekvõ társadalmi
nyomás révén olyan hatékonysági követelmények jelennek meg a kormányzati tevé-
kenységet illetõen, amelyek technikai és szervezeti innovációkat igényelnek.

• A nagy cégek innovációs tevékenysége elsõdlegesen a meglévõ termelés tökélete-
sítésre irányul, a radikális innovációk mögött egyre gyakrabban kisvállalatokat lehet
tetten érni. Mindez érdemben alakította át a vállalati K+F ráfordítások arányát azok
méretének függvényében. (Lásd 1. ábra.)

1. ábra. Az USA üzleti K+F ráfordításainak alakulása a vállalkozások mérete (létszáma) 
alapján 1981 és 2001 között

Az innovációs folyamat nyitottá vált és a szereplõk egyre inkább összekapcsolód-
nak, egymásra utaltak, mégpedig globális léptékben. A K+F tevékenység nemzet-
köziesedése kiteljesedett, a cégek sikerességének egyik feltétele az, hogy miként ké-
pesek proaktív módon integrálni a külsõ és belsõ erõforrásokat a maximális hozam
érdekében. A kutatóközpont létrehozására irányuló döntéseiket elsõdlegesen nem a
munkaerõ költsége, hanem az elérhetõ tehetséges munkaerõ száma, különös tekin-
tettel ennek kritikus tömegével szoros korrelációban levõ kompetencia megléte ha-
tározza meg.
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2.2. Az ázsiai kihívás

A világ fejlett régióit, különösen az USA-t, de az EU-t is váratlanul érte az a fejlõdé-
si dinamika, amelyet néhány ázsiai ország produkált az elmúlt évtizedben a fejlett
technológiák alkalmazása és K+F, de még inkább tudásintenzív szolgáltatások nyúj-
tása terén. A jól képzett, a globális környezethez és a megváltozott innovációs felté-
telekhez alkalmazkodni tudó munkaerõ jelentõs felértékelõdésének vagyunk tanúi.
Éppen ezért figyelemre méltó, hogy olyan országok, mint Kína vagy India ebben az
idõszakban nagy számban nevelt ki tehetségeket és hozott felszínre nemzetközi pia-
cokon is dinamikus fejlõdést mutató vállalkozásokat.

1998 és 2001 között Kelet-Ázsia (benne Kínával, Szingapúrral, Tajvannal és Dél-
Koreával) 492%-kal (!) növelte a természettudományos és mérnöki tudományok te-
rén publikációinak számát. (A növekedés Nyugat-Európa esetében 59%, Japánban
67%, az USA-ban pedig 13% volt.) A K+F pénzügyi ráfordítások terén is igen szá-
mottevõ és dinamikus növekedés tapasztalható az ázsiai térség felzárkózó országai-
ban. Kína például 1995 és 2002 között megduplázta a GDP-re esõ K+F ráfordítása-
it (0,6%-ról 1,2%-ra). (Task Force, 2005)

Az oktatás/képzés területe egyre fontosabb fokmérõjévé válik egyes régiók vagy or-
szágok versenyképességi pozíciójának. Különösen a természettudományos és mérnö-
ki (TTM) végzettségûek aránya gyakran hivatkozott mutató. Az USA-ban például az
ezredfordulón felsõfokú végzettséget szerzettek körében minden 100 fõbõl 5,7 kapott
TTM-diplomát. Ugyanez a mutató egyes európai országok esetében 8–13 között moz-
gott (pl. Spanyolországban, Írországban, Finnországban, Svédországban és Nagy-Bri-
tanniában), míg Japánban 8, Tajvanon és Dél-Koreában 11 volt. 2000-ben ázsiai egye-
temek 1,2 millió TTM-diplomát adtak ki, az európaiak (Oroszországot is beleértve)
850 ezret, míg az észak-amerikaiak mindössze 500 ezret.

Természetesen ezen számok értelmezését jelentõsen befolyásolja az egyes világgaz-
dasági régiók szakembervonzó képessége, és ebben az USA jelentõsen elõnyösebb po-
zícióban van, mint versenytársai. (Task Force, 2005) A 2001. szeptember 11. utáni bel-
politikai változások azonban az USA-ban negatívan érintették ezt a vonzóképességet
is. 2004-ben például 36%-kal volt kevesebb külföldi jelentkezés az amerikai egyete-
mek mérnöki programjaira, mint 1 évvel korábban. (AeA, 2005)

3. A nemzetközi nagyvállalatok és a K+F nemzetköziesedése

A K+F tevékenységet, amely speciális ismereteket, képességeket és kompetenciát
igényel, hagyományosan az erõs innovációs rendszerekkel rendelkezõ fejlett országok-
ban végezték a nagyvállalatok.

Az üzleti szektorban folyó K+F tevékenység egyik meghatározó követelménye az, hogy
a hatékonyság érdekében intenzív kapcsolat legyen az új tudást létrehozó kutatók és mér-
nökök, valamint az azt felhasználó tervezõk, alkalmazók között. Emiatt a kutatás-fejlesz-
tést az üzleti életben általában úgy tekintették, mint egy olyan tevékenység, amelyet nem
lehet elválasztani a stratégiai tervezést és fejlesztést végzõ egységek munkájától. Magát a
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kutatást is koncentráltan végezték, azt nem tördelték különbözõ helyeken végzett részte-
vékenységekre. Ez volt a fõ oka annak, hogy hosszú idõn át a nagyvállalati kutatólaboro-
kat a stratégiai tevékenységet végzõ szervezeti egységek, többnyire a vállalati központok
közelében helyezték el. Ez azonban az elmúlt két évtizedben alaposan megváltozott.

3.1. A TMV-k szerepe az üzleti K+F-ben

A ‘90-es években a globális K+F ráfordítások folyamatosan és viszonylag gyorsan növe-
kedtek, az 1991-es 438 milliárd euróról 2002-re 677 milliárd euróra (55%-os növekmény).
A ráfordítások koncentrációja változatlanul jelentõs, hiszen a listán elsõ 10 helyen álló or-
szágok költötték el a teljes ráfordítás 4/5 részét. Az USA és Japán mellett ezek között ta-
láljuk Németországot, Nagy-Britanniát, Franciaországot, Svédországot és Olaszországot.

Kelet-Közép-Európa, Oroszországot is beleértve, valamivel kevesebbet költött
K+F-re, mint Németország, de többet, mint bármely más ország Európában.

Az elmúlt évtized trendjeinek egyik leglényegesebb jelensége, hogy két fejlõdõ, felzárkó-
zó ország is megjelent ebben a top 10-es mezõnyben: a Koreai Köztársaság és Kína a 6. és
7. helyet foglalja el, megelõzve Kanadát, Svédországot és Olaszországot. (UNCTAD, 2005)

A globális verseny legintenzívebb régióinak mindegyikében a vállalati ráfordítások ké-
pezik a teljes K+F kiadások nagyobbik felét (Japánban, az USA-ban, az Európai Unió-
ban, valamint a dinamikusan felzárkózó ázsiai országokban 60% feletti részaránnyal). Az
üzleti K+F ráfordítások tekintetében a koncentráció mind földrajzi, mind iparági szem-
pontból változatlanul meghatározó. Az információs és kommunikációs technológiák, a
jármûipar, továbbá a gyógyszer- és biotechnológiai szektor tekinthetõ a legintenzívebb-
nek K+F szempontjából (a teljes ráfordítás megközelítõleg fele ezekre a területekre kon-
centrálódik!).2 Egyértelmûen növekvõ trend jellemzi a szolgáltatóipar részesedését (a leg-
nagyobb növekedési dinamikát itt lehetett észlelni az elmúlt évtizedben).

A K+F tevékenység döntõ része még mindig a fejlett világ országaiban zajlik,
azonban egyértelmûen növekvõ tendenciát mutat egyes felzárkózó, fejlõdõ országok
részaránya, különösen Ázsiában.

A folyamat fõ motorjának a nemzetközi nagyvállalatok, a TMV-k tekinthetõek. A leg-
többet K+F-re költõ 700 vállalat a teljes globális üzleti K+F ráfordítás 2/3-ért felel, ami
a teljes – tehát nem csak üzleti – ráfordítás csaknem felét (46%-át) képezte 2002-ben.
Olyan cégek, mint a DaimlerChrysler, a Pfizer, a Siemens, a Ford Motor, a General Mo-
tors vagy a Toyota Motor többet fordít K+F-re, mint Oroszország vagy India.

Az elmúlt évtizedben néhány lényeges stratégiai változás figyelhetõ meg a TMV-k
K+F tevékenységével összefüggésben.

Elõször: lényegesen nyitottabbá váltak ezek a cégek az ilyen típusú tevékenységek
kihelyezése terén. Kisebb jelentõséggel bírnak a központi kutatólaboratóriumok és
megszaporodtak a leányvállalatok befogadó országában létrehozott kutatási kapacitá-
sok. A TMV-k ezirányú K+F ráfordításai az 1993-as 29 milliárd euróról 2002-re 67
milliárd euróra növekedtek (a teljes ráfordításaik 16%-ára). (UNCTAD, 2005) Lénye-
gesen gyorsabban nõtt ez a tevékenység, mint a teljes ráfordítás. Ennek formája több-
nyire zöldmezõs beruházás, a létezõ K+F intézetek megvétele kevésbé jellemzõ. A
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Siemens például – amely több mint 6 milliárd eurót fordított K+F-re 2003-ban –
45 ezer K+F alkalmazottjának csaknem fele nem Németországban dolgozik.

2. ábra: Külföldi cégek leányvállalatainak K+F ráfordításai a teljes üzleti K+F ráfordítás 
%-ában és a változás dinamikája egyes országokban (2003, illetve a változás 1995–2003 között)

Másodszor: új jelenségként értékelhetõ, hogy a vállalati K+F erõforrások célpontja-
ként egyre nagyobb részben jelennek meg a fejlõdõ, felzárkózó országok. A Siemens
1994-ben 800 K+F munkatárssal (a teljes K+F munkaerõ 2%-ával) rendelkezett
ezekben az országokban, amely 2004-re 2700-ra növekedett (a teljes K+F létszám
6%-ára). (UNCTAD, 2005)

Harmadszor: egyes országok nemzeti innovációs rendszerében egyre meghatározóbb
szerepet játszanak az ott mûködõ TMV leányvállalatok. (Lásd 2. ábra.) 2003-ban a tel-
jes vállalati ráfordítás több mint 50%-a érkezett ebbõl a vállalati körbõl Írországba, Ma-
gyarországra és Szingapúrba, de 40% fölötti részarány figyelhetõ meg Brazília, Csehor-
szág, Svédország, Ausztrália és Nagy-Britannia esetében is. Az 1995 és 2003 közti vál-
tozás dinamikáját szemlélve megállapítható, hogy a kelet-európai átalakuló gazdaságok
ezen a téren a világátlagot jelentõsen meghaladó növekedést mutattak.3 Természetesen
önmagukban ezek a megfigyelések semmilyen értékmérõként nem alkalmazhatóak egy
nemzeti innovációs rendszer vonatkozásában. Ehhez többek között meg kellene vizsgál-
ni, hogy milyen mértékû ténylegesen ez a befektetés (önmagában is magas vagy az
egyéb vállalati ráfordítások túlságosan alacsonyak), hogyan kapcsolódik e tevékenység
az innovációs rendszer egyéb elemeihez (szigetet képez vagy szerves kapcsolódások jel-
lemzik), és milyen mértékû a tudásra alapozott tényleges lokális hozzáadott érték.

Negyedszer: miközben jelentõsen megnövekedett a ‘90-es években a vállalatok közti ku-
tatás-fejlesztési stratégiai együttmûködések száma, addig annak szektorális összetétele is
alaposan átalakult. Az információs és kommunikációs technológiák elvesztették korábbi
domináns szerepüket és a gyógyszeripari és biotechnológiai kooperációk vették át a he-
lyüket. Jelentõsen megnövekedett a nem vállalati szereplõk (elsõsorban akadémiai inté-
zetek, egyetemek) bekapcsolódása is a vállalati stratégiai szövetségekbe.
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Ötödször: A 700 legnagyobb K+F ráfordítással rendelkezõ vállalat több mint 80%-
a néhány országból érkezik (Japán, az USA, Németország, Franciaország és Nagy-
Britannia),4 és csupán 1%-uk tartozik a fejlõdõ, felzárkózó régiókhoz (Ázsiához, vala-
mint Kelet- és Dél-Európához). Fontos változás azonban ez utóbbi régiók globálissá
váló vállalatainak növekvõ jelenléte a legintenzívebb K+F ráfordítók között. Elsõsor-
ban a koreai és tajvani cégek elõretörése figyelhetõ meg. A felzárkózó világ legna-
gyobb K+F ráfordítással rendelkezõ vállalakozásainak top 20-as listájára csak egy ke-
let-közép-európai vállalat került 2002-ben, a horvát Pliva 99 millió USD-vel.5 E lis-
tán 14 dél-kelet ázsiai vállalat szerepel. (UNCTAD, 2005)

3.2. A K+F külföldi kihelyezésének célja és a tevékenység tartalma

A TMV-k K+F kihelyezési politikáját és gyakorlatát vizsgálva megállapítható, hogy az
nagymértékben függ az adott ágazattól és a tevékenység tényleges tartalmától és céljá-
tól. A gyógyszeripari cégek például inkább a tudásközpontokban helyezik el K+F labor-
jaikat, míg az információs és kommunikációs technológiákat alkalmazó vállalatok elõsze-
retettel létesítenek kutatási kapacitásokat piacaik, vagy fõ beszállítóik közelében.

A külföldön üzemeltetett K+F központ általában a következõ típusú tevékenysé-
gek valamelyikét végzi:

• Technológia-monitorozás (a fogadó ország technológiai fejlõdésének monitorozása új
erõforrások saját célra történõ elérése szempontjából és érdekében)

• Adaptív K+F (termelés támogatása, importált technológia adaptációja, illetve to-
vábbfejlesztése)

• Innovatív K+F (a helyi piacokhoz és/vagy termeléshez szorosan kapcsolódó új el-
járás fejlesztése)

• Globális innovatív K+F (új termék, eljárás fejlesztése, esetleg alapkutatási tevé-
kenység végzése).

A nagy nemzetközi vállalatok K+F forráskihelyezésének gyakorlata jelentõs válto-
záson ment át az elmúlt 15 évben. Mind az amerikai, mind az európai vállalatok egy-
re nagyobb mértékben helyeznek ki K+F tevékenységet a felzárkózó országokba.

Az Intel jelenleg 30 országban összesen 20 ezer K+F munkaerõt foglalkoztat. Kü-
lönösen Kínában, Indiában és Oroszországban növekedett ez a létszám.

A Microsoft 1998-ban Kínában, 2005-ben pedig Indiában nyitott globális kutatási
központot. (Hasonló központja az USA-n kívül a cégnek csak Nagy-Britanniában és
Koreában van!) A gyógyszeripari cégek figyelme különösen megnövekedett indiai
K+F kapacitások létrehozása terén: az Astra-Zeneca 2003-ban nyitotta meg
tuberkolóziskutató-központját, a Pfizer 1995 óta végez itt klinikai, 1998 óta pedig
biometriai kutatásokat. De a GlaxoSmithKline, a Novartis, az Eli Lilly és a Sanofi-
Aventis is folytat K+F tevékenységet ezen a piacon.

Kínába 2004 júniusáig összesen 4 milliárd USD mûködõ tõke ment K+F tevékeny-
séget végzõ leányvállalatok létrehozása céljából. A hivatalos adatok szerint ugyanezen év
végére a külföldi vállalatok által létesített kutatóintézetek száma elérte a 750-et.6 Az el-
sõ ilyen központot 1993-ban alapították, de számuk ugrásszerû növekedése különösen
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az ezredfordulót követõen jelentkezett. A központok alapvetõen adaptív K+F-re kon-
centrálnak, de már megjelentek az innovatív K+F tevékenységet végzõk is a palettán,
sõt néhány globális innovációt végzõ labor is mûködik az országban. Az elektronikában,
az informatikában, az autóiparban és a vegyiparban koncentrálódnak elsõsorban ezek a
szervezetek. A Motorola eddig 15 kutatóközpontot hozott létre Kínában, 1300 kutatót
és fejlesztõmérnököt foglalkoztatva. További 500 millió USD hasonló célú befektetése
folyamatban van. De a Nokia, a GE, az IBM, a Siemens, a General Motors, a Dupont,
a Hitachi és a Toshiba is jelen van saját kutatóintézetekkel. (UNCTAD, 2005)

A külföldi cégek tapasztalata szerint a kínai kutatók tudása semmiben nem marad
el nyugati társaikétól. Hiány leginkább olyan tehetségekben mutatkozik, akik a szak-
mai tudást ötvözni képesek vállalkozási ismeretekkel, akik valóban innovatív cégeket
tudnak létrehozni, mégpedig globális mértékben és léptékben. Ugyancsak nagyon ke-
vés olyan szakember van, akik nagy volumenû projektek menedzselésére alkalmasak.
(FT, 2005) Ezek a képességek és készségek azonban mind olyanok, amelyek tanulás-
sal megszerezhetõek, illetve a nemzeti innovációs rendszer erõsödése révén fejleszthe-
tõek, vagyis idõ kérdése, mikor jelennek meg a világpiacon az innovációs áttörést kép-
viselõ, gyorsan növekvõ kínai vállalkozások.

Fontos megjegyezni, hogy nem kizárólag a két nagy ország, Kína és India tekinthe-
tõ a TMV-k K+F kihelyezési politikájában célországnak. Kisebb gazdaságok, külö-
nösen Malajzia, Szingapúr, Korea, Tajvan, Thaiföld és a Fülöp-szigetek is kellõen att-
raktívaknak bizonyultak az elmúlt 15 évben.

1. táblázat. A Motorola globális K+F hálózata, 2004
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A TMV-k kutatási erõforrásokért folytatott globális versenyének trendjeit jól de-
monstrálja a Motorola példája (1. táblázat). Az USA-ban létrehozott vállalat 1929 óta
végez elkülönített szervezetben kutatási tevékenységet. 1950-ig azonban ezt kizáró-
lag az USA területén belül folytatta. Akkor két, hagyományosan erõs amerikai kap-
csolatrendszerrel bíró fejlett országban, Kanadában és Nagy-Britanniában hozott lét-
re K+F laborokat. Újabb 10 évet kellett várni ahhoz, hogy 1960-ban két erõs euró-
pai országba, Németországba és Franciaországba, valamint Izraelbe, illetve az akkori-
ban dinamikusan felzárkózó, jelentõs piaccal rendelkezõ Japánba helyezzenek ki K+F
tevékenységet. 1970 óta mûködik K+F laborjuk Ausztráliában, Malajziában és Szin-
gapúrban, 1980 óta Írországban és Spanyolországban.

Mint látható, a ‘80-as évek végéig alapvetõen részben az anyaországban, részben
pedig a fejlett iparosodott országokban folyt ez a tevékenység (kivételt csak Szinga-
púr és Malajzia képezett). A ‘90-es évek e tekintetben igen jelentõs változásokat hoz-
tak. 1990 óta a cég igen jelentõs globális decentralizációt hajtott végre: az új K+F
központok zöme a felzárkózó, fejlõdõ régiókban jött létre. Ma már a cég K+F-et vé-
gez Brazíliában, Oroszországban, Lengyelországban, Indiában, Kínában és Koreában.
1990 óta összesen 3100 új K+F munkahelyet hozott létre a cég ezekben az országok-
ban, 2004-ben ebben az országcsoportban foglalkoztatta a cég teljes K+F alkalma-
zottainak csaknem 24%-át. Összességében a fejlõdõ, felzárkózó régiókban dolgozik a
vállalat teljes K+F munkaerejének több mint 35%-a. Létszámát tekintve Kína és In-
dia vált a cég USA-n kívüli legnépesebb K+F központjává.

3.3. A K+F nemzetköziesedése mögött meghúzódó tényezõk

A TMV-k magatartása jelentõsen megváltozott a tekintetben, hogy milyen helyet vá-
lasztanak K+F tevékenységük végzésére. Különösen azok a vállalatcsoportok, ame-
lyeknek földrajzilag rendkívül diverzifikált termelési struktúrájuk van, a ‘90-es évek
eleje óta egyre intenzívebben decentralizálják K+F tevékenységüket is.

Két tényezõ jelentõsen korlátozza a cégek ezirányú aktivitását. Az egyik a nemzeti
határokat átszelõ tudásáramlás árához, valamint nyelvi akadályokhoz és kulturális té-
nyezõkhöz kapcsolható. A másik a cégek azon törekvésével függ össze, hogy minél in-
kább kézben tartsák az innovációs folyamatot, illetve az így létrejött eredmények
hasznosítását.

Jelenleg a leggyakrabban kihelyezett tevékenységi típus az adaptív K+F. A piac mé-
rete, az adott ország gazdaságának eltérõsége az anyaországhoz képest, az elérhetõ
K+F munkaerõ képzettségi szintjében mutatkozó különbségek jelentõsen befolyásol-
ják a vállalati döntéseket ilyen központok létesítésekor.

A technológia monitorozását végzõ K+F központok egyre inkább növekvõ szerephez jut-
nak. Feladatuk az adott befogadó ország innovációs rendszerébe történõ szerves illesz-
kedés révén többleterõforrások mobilizálása az anyacég számára. Nem véletlen, hogy
nagyon sok nem amerikai elektronikai és informatikai cégnek van kutatóközpontja
Kaliforniában, vagy külföldi gyógyszeripari és biotechnológiai vállalatnak Boston
környékén, illetve az észak-karolinai ún. kutatási háromszögben. Az elmúlt 15 évben
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a fejlõdõ országok idõközben megerõsödött, globálissá váló TMV-i is elõszeretettel
hoztak létre külföldi K+F bázisokat ilyen céllal.

200 amerikai, európai és japán TMV körében végzett felmérés szerint 9 alapvetõ oka
van annak, hogy egy cég külföldön saját K+F központot hozzon létre (Edler, 2002):

• A 3 legsûrûbben elõforduló válasz: technológia adaptálása a helyi piacra, képzett
munkaerõ elérése, továbbá vezetõ piacoktól, illetve ottani vásárlóktól történõ tanulás.

• Közepesen fontos motivációk: helyi cégek által kifejlesztett technológiák elérése,
technológiák monitorozása, a helyi termelés támogatása és a helyi piacelérési szabá-
lyozáshoz történõ alkalmazkodás.

• Legkevésbé fontos tényezõk: a befogadó ország állami kutatási programjaiból szár-
mazó haszon és az anyaország K+F környezetébõl fakadó negatív hatások elkerülése.

Az elmúlt évek trendjei arra engednek következtetni, hogy a költségtényezõk sze-
repe egyre jelentõsebbé válik a K+F területen is. Ezt erõsíti a K+F tevékenységek
költségeinek intenzív növekedése, valamint a költségek csökkentésére általában ható
erõsödõ nyomás. Ez javítja azon országok relatív pozícióját, amelyekben a K+F mun-
kaerõ költségei alacsonyabbak, ugyanakkor bõségesen elérhetõ szakember van megfe-
lelõ végzettséggel és képzettséggel.

2. táblázat. Az egyes tevékenységi típusok végzését befolyásoló tényezõk

A TMV-k K+F tevékenységének nemzetköziesedését mozgató tényezõk alapvetõ-
en három csoportba oszthatóak: húzó tényezõk, hajtóerõ és politikai tényezõk.

3.3.1. Húzó tényezõk

A kutatásban aktív munkaerõ árának és elérhetõségének kérdése egyre fontosabb sze-
repet játszik a TMV-k stratégiai döntéseinek meghozatala során.

Elsõdlegesnek mindenképpen a munkaerõ minõségi jellemzõit kell tekinteni, az
ár/költségtényezõ „csak” másodlagos. Amikor az elérhetõségrõl beszélünk, fontos
hangsúlyozni a szakemberek kritikus tömegének jelenlétét. Mindez az oktatási rend-
szer prioritásainak erõteljes változásához vezet(het). A TMV-knek, amennyiben beru-
házási döntésüket meghozták, megfelelõ képességû és végzettségû szakemberek nagy
számára van szükségük. Ahol ilyen kínálattal találkoznak (és ráadásul még a költsé-
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gek is alacsonyabbak), oda nagyobb valószínûséggel telepítik kutatóközpontjaikat
(lásd Kínát és Indiát).

A vállalati kutatási tevékenység nem csak adott szakterületi ismeretek meglétét
igényli, azaz nem elég sok mérnököt vagy természettudományos végzettségû hallga-
tót képezni. Más, ugyancsak fontos ismeretekkel és készségekkel is rendelkezniük kell.
Egy közelmúltban nyilvánosságra hozott felmérés szerint pl. a mérnökök 50%-a al-
kalmas Magyarországon és Lengyelországban arra, hogy TMV-k kutatórészlegeiben
dolgozzon. Ez az arány jóval alacsonyabb volt Kína (25%) és Oroszország (10%) ese-
tében. (McKinsey Global Institute, 2005)7

Nemzetközi példák azt mutatják, hogy a kis országoknak is komoly esélyei vannak
jelentõs K+F tõke vonzására. Jó példa erre Írország és Szingapúr (kisebb mértékben
Magyarország). Ugyanakkor egyes nagyobb országok – igen jelentõs kutatói kapaci-
tásuk ellenére – egyelõre nem attraktívak a TMV-k K+F kihelyezései számára (pl. Ja-
pán vagy Oroszország).

Igen fontos strukturális tényezõ a nemzeti innovációs rendszer erõssége. A NIR egyes
elemeinek egymáshoz történõ kapcsolódása, a rendszer belsõ kommunikációja, a K+F
és az innováció intézményi peremfeltételei mind-mind olyan tényezõk, amelyek befolyá-
solják e rendszer mûködését. Különösen fontos a TMV-beruházások ösztönzése érdeké-
ben a tudást létrehozó intézményrendszer (felsõoktatási és önálló kutatóintézetek), va-
lamint az üzleti szféra közti érdemi együttmûködés állapota. A cégek döntõen nem lo-
kális értékkel bíró, hanem nemzetközileg is elismert kompetenciákat keresnek. Ezek pe-
dig részben speciális, esetenként egyedi tudást, részben pedig kritikus tömegben
elérhetõ képzett, vállalati együttmûködésre, illetve K+F tevékenység végzésére alkal-
mas munkaerõt jelentenek. A vállalati-kutatási kapcsolatokat elõmozdító, nemzetközi-
leg elterjedt, megszokott közvetítõ intézményi háló ugyancsak fontos ösztönzõ tényezõ-
ként értékelendõ (pl. tudományos és innovációs parkok stb.).

Egyes piacok dinamikus növekedése fontos szerepet játszott abban, hogy az elmúlt
évtizedben az ázsiai régióban ugrásszerûen megnövekedett a TMV-k K+F központ-
jainak a száma. Jó példa erre a Toyota, amely többek között azért is telepítette egyik
globális kutatóközpontját Thaiföldre, mert ott az elmúlt évtizedekben viszonylag
erõs jármûipari klaszter jött létre.

3.3.2. Hajtóerõ

A kutatási tevékenység megnövekedett költségei és kockázata, az innovációs folyamat
komplexebbé válása és a verseny élesedése azt eredményezte, hogy gyorsabban és egy-
re nagyobb tudástartalommal rendelkezõ termékkel kell megjelenni a piacokon.

Egyes iparágakban a termelési eljárások olyan bonyolultakká és multidiszciplináris jelle-
gûekké váltak, hogy nemcsak lehetséges, de gyakran szükséges is egyes kutatási fázisok „há-
zon kívüli” elvégeztetése. Még a legnagyobb cégek sem rendelkeznek minden területen a
számukra szükséges erõforrásokkal (szakemberekkel, illetve szervezeti kompetenciával).

Mindez csak fokozta a kívülrõl elérhetõ erõforrásoktól való függõséget. A tudomá-
nyos kutatás költségeinek növekedése a cégeket arra ösztönözte, hogy leépítsék belsõ
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alapkutatási kapacitásaik egy részét és bizonyos, fõleg a drága kutatási eszközöket és kü-
lönleges szakismeretet igénylõ tevékenységeket kihelyezzék külsõ partnerekhez. Ez a folya-
mat természetes módon vezetett ahhoz, hogy a piacon növekedett az ilyen típusú tudomá-
nyos szolgáltatást nyújtó vállalakozások száma. Az állami kutatóintézeti hálózatot érintõ
privatizációs hullámok, valamint a felsõoktatási intézményrendszerre nehezedõ költségve-
tési nyomás tovább erõsítette ezeket a tendenciákat. Számos nagyvállalat döntött úgy, hogy
saját K+F részlegét, vagy annak egy részét a jövõben önálló vállalkozásként üzemelteti.

A fenti folyamat jelentõs mértékben szektorfüggõ. Különösen a dinamikusan nö-
vekvõ technológiai területeken tekinthetõ intenzívnek (gyógyszeripar és biotechnoló-
giai, informatika és kommunikációs technológiák), de az energetika területén is ész-
lelhetõ. A gépipar és jármûipar még elsõsorban házon belüli, ún. in-house K+F erõ-
forrásokra koncentrálva oldja meg innovációs feladatait.

A tevékenység outsorcing jellegû kihelyezése mellett (amely az elmúlt 15 évben in-
tenzíven növekedett) jelentõsen fokozódott a vállalatok közti stratégiai szövetségek
száma is. E tevékenység csökkenti az egyedi vállalat kockázatát, növeli az erõforrások
használatának hatékonyságát és egyes iparágak esetében lehetõvé teszi a globális
szabványosítási folyamat sikeres végrehajtását.

3.3.3. Politikai tényezõk

Az általános beruházási környezet a K+F célú mûködõtõke importja szempontjából is na-
gyon fontos. Ilyen tényezõk pl. a társadalmi és gazdasági stabilitás, a köz- és nemzetbiz-
tonság, a szabályozási rendszer hatékonysága és az adminisztratív eljárások áttekinthetõ-
sége. A K+F célú befektetéseket befolyásolják a piaci sajátosságok (méret, szerkezet, nö-
vekedési ütem), a kultúra és nyelv, az életkörülmények és életszínvonal, továbbá a fizikai
infrastruktúra állapota. Természetesen ezek statikus állapota mellett a változások iránya és
dinamikája is fontos tényezõ. Ezek jelentõs része nem természeti adottságként kezelendõ,
azaz a befogadó ország kormányzati politikája azokat érdemben alakíthatja.

Az egyes országok között az elmúlt évtizedben megnövekedett a verseny a TMV-k
K+F beruházásainak elnyeréséért. Ez az ösztönzõ, támogató politikák, és az alkalma-
zott eszközök közti verseny élezõdéséhez vezetett. Ezekkel részletesebben a követke-
zõ fejezet foglalkozik, itt azonban meg kell azt jegyezni, hogy az ösztönzõk ugyan fon-
tos elemei az intézkedéseknek, azonban csak akkor hatékonyak, ha egyéb feltételek
(pl. az általános politikai és befektetési környezet, valamint a húzó tényezõk) amúgy
már megalapozták egy kedvezõ vállalati döntés lehetõségét.

3.4. TMV-k K+F aktivitása az európai átalakuló gazdaságokban

A ‘90-es évek második felétõl kezdve a TMV-k érdeklõdése jelentõsen megnövekedett
az európai átalakuló gazdaságokban folytatandó K+F tevékenység iránt. Eleinte ez
elsõsorban a már korábban is jelentõs K+F kapacitásokkal rendelkezõ vállalatok fel-
vásárlása során valósult meg (pl. a Tungsram, a Skoda).
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Késõbb zöldmezõs beruházások eredményeként új K+F kapacitások jöttek létre
a régióban. Csak 2002 és 2004 között több mint 60 ilyen típusú projektet regiszt-
ráltak az EU új tagországai körében. A Cseh Köztársaság, Magyarország és Len-
gyelország vonzotta a legtöbb ilyen célú beruházást. A fõ befektetõk elsõdlegesen
az EU tagországaiból érkeztek, de megjelentek amerikai és japán, valamint koreai
és indiai cégek is.

A K+F egységek elsõsorban már korábban létrehozott termelõszervezetek tevé-
kenységéhez kapcsolódnak, vagyis fõleg adaptív, kisebb mértékben innovatív K+F-et
végeznek. Elsõsorban a gépjármûgyártás és az informatika területére koncentrálód-
nak, kisebb mértékben a gyógyszeriparra. Néhány kutatóintézet globális innovációs
feladatokkal is rendelkezik.

Egyes országokban a TMV-k leányvállalatai az üzleti ráfordítások igen jelentõs ré-
szét képezik. Mint láttuk korábban, különösen Magyarország és Csehország esetében
jelentõs szerepük a nemzeti innovációs rendszerben. Egyes országokban bizonyos cé-
gek domináns szereppel rendelkeznek. Romániában például az Automobile Dacia8 és
a Petrom9 az ország két legjelentõsebb, Bulgáriában a Bolgár Telecom10 az ország má-
sodik legnagyobb üzleti K+F ráfordítója. (UNCTAD, 2005)

Oroszországot, az ország tudományos és technológiai potenciáljához képest min-
denképpen óvatosan közelítik a TMV-k. Jelenleg a K+F kihelyezésének fõ formája-
ként a projektalapú együttmûködést alkalmazzák. E kapcsolatok is elsõsorban ipari
stratégiai együttmûködésekhez kötõdnek (pl. repülõgépipar). Önálló kutatóintézmé-
nyek létrehozása kevésbé jellemzõ. (Bár erre is van példa, mint korábban láttuk az
Intel és a Motorola esetében.)

3.5. A TMV-k K+F kihelyezési gyakorlatának várható trendjei

Egy, az UNCTAD által végzett felmérés, amelynek keretében a világ legnagyobb üz-
leti K+F ráfordítóit kérdezték meg jövõbeli szándékaikat illetõen, a következõ álta-
lánosítható eredményeket hozta: (UNCTAD, 2005)

• A fejlõdõ országokba történõ K+F kihelyezési trend folytatódik, annak felgyor-
sulásával lehet számolni. Ennek koncentrációja továbbra is fennmarad, azaz az orszá-
gok zöme kimarad ebbõl a versenybõl és néhány felzárkózó ország a jelenleginél még
jelentõsebb mértékben növeli majd részesedését.

• A felmérésre reagáló vállalatok 69%-a ítélte úgy, hogy K+F tevékenységének to-
vábbi nemzetköziesedése várható. Különösen az eddigiekben kevésbé aktív japán és
koreai cégek rendelkeznek agresszív terjeszkedési stratégiával.

• Célországot tekintve a legtöbb érdeklõdés Kína, az USA és India irányában fo-
galmazódott meg. Oroszország az 5. helyen volt, a kelet-közép-európai régióból még
Csehország (1,5%), Románia (1,5%) és Lengyelország (1,5%) neve szerepel az elsõ
33-as listán.

NYIRI LAJOS – A NEMZETKÖZI NAGYVÁLLALATOK SZEREPE… 237



4. A befogadó országok lehetõségei

Joggal merül fel a kérdés: milyen elõnyökkel jár a TMV-k K+F kihelyezési gyakorlata a
fogadó ország számára, és milyen feltételek mellett lehet ezen elõnyöket maximalizálni?

4.1. Hatások a befogadó országok innovációs rendszerére

A nemzetközi vállalatok magatartásának fentiekben ismertetett változásai átrajzolták
egyes országok üzleti ráfordításainak térképét. Mint láttuk, a TMV-k K+F kihelyezési
gyakorlata nagyon célzott és fókuszált, és csak néhány országra koncentrálódik. Ha
azonban a befogadó ország szempontjából vizsgáljuk a helyzetet, akkor gyakran kisebb
mértékû külföldi K+F befektetés súlya is jelentõssé válhat, fõleg kis országok és ala-
csony K+F intenzitású gazdaságok esetében. Témakörünk szempontjából elsõsorban
az európai helyzetet vizsgáljuk meg, különös tekintettel az EU új tagországaira.

A külföldi forrásból érkezõ K+F ráfordítások szerepe alaposan átalakult az ezred-
fordulóra az európai átalakuló gazdaságok esetében. Az EU 25 tagországát, valamint
Romániát, Oroszországot, Törökországot vizsgálva ennek mértéke a teljes nemzeti rá-
fordításhoz viszonyítva a legmagasabb Lettországban (35,5%), Ausztriában (21,7%),
Görögországban (21,4%) és Nagy-Britanniában (20,5%). Az átalakuló gazdaságok
közül az EU-átlag fölött van Észtország (14,4%) és Magyarország (10,4%) is, míg a
többi ország az alatt van.11 (EUROSTAT, 2005.)

Az üzleti szektorban történõ K+F tevékenység forrásait vizsgálva a külföld szere-
pe különösen magas Lettország (44,5%), Ausztria (30,1%), Nagy-Britannia (27,2%)
és Magyarország (22,6%) esetében. Ezen országokban a külföldrõl származó bevéte-
lek súlya magasabb az üzleti szektorban, mint a teljes K+F ráfordításra vetített ösz-
szes külföldi forrás aránya. Az átalakuló gazdaságok közül különösen alacsony ez az
érték Románia (5,0%), Horvátország (2,6%), Csehország (2,3%), Szlovénia (1,8%),
Lengyelország (1,4%) és Szlovákia (1,2%) esetében. A feldolgozóiparban a külföldi for-
rások súlya a legmagasabb Ausztria (27,5%), Magyarország (16,4%) és Franciaország
(11,0%) esetében. (EUROSTAT, 2005)

A 3. ábra azt mutatja, hogy az egyes – különösen európai – országokban milyen kor-
relációban van a külföldi leányvállalatok K+F ráfordítási aránya a termelésben betöl-
tött súlyukhoz képest. Mint látható a K+F szerepet tekintve nagyon nagy szórást
mutat a kép (Japánban 3% körül mozog, míg Írországban 70% felett van). A terme-
lésben betöltött szerepet illetõen ugyanez mondható el. Az ábra elemzése alapján a
következõk állapíthatóak meg:

– A külföldi kézben levõ leányvállalatok különösen fontos szerepet töltenek be az adott
ország nemzeti innovációs rendszerében Írország, Magyarország, Csehország, Portugália,
Spanyolország és Nagy-Britannia esetében (>40%). Szerepük jelentéktelen Japán, Tö-
rökország, Lengyelország, Finnország, Hollandia és az USA esetében (<20%).

– Ez a szerep nagyjából szinkronban van a termelésben betöltött súlyukkal Íror-
szágban, Magyarországon, Nagy-Britanniában, Svédországban, Finnországban, Tö-
rökországban és Japánban.
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– A termelésben betöltött szerepüknél nagyobb a jelentõségük K+F ráfordítás szem-
pontjából Csehország, Portugália, Spanyolország, Olaszország és Németország esetében,
és lényegesen kisebb ez a szerep Lengyelországban, az USA-ban és Franciaországban.

3. ábra. Külföldi leányvállalatok súlya a befogadó ország feldolgozóipari 
üzleti K+F ráfordításain és termelési értékein belül (%-ban) – 2001

A nemzetközi tapasztalatok alapján a befogadó ország innovációs rendszere számá-
ra hordozott elõnyöket a következõkben lehet összefoglalni:

– az ilyen típusú beruházások új kapukat nyitnak meg a globális technológia- és tu-
dástranszfer terén;

– új technológiai ismeretek jutnak az országba, amelyek
– erõsít(het)ik a befogadó ország innovációs és mûszaki/technológiai kapacitásait;
– hozzájárul(hat)nak a hazai cégek megújulási és innovációs képességének a fejlõdéséhez.
Ezek az elõnyök akkor jelentkeznek, ha a nemzeti innovációs rendszer megfelelõen

közvetíti azokat, ha a beruházások nem technológiai vagy tudásszigeteket hoznak lét-
re, hanem szervesen illeszkednek a nemzeti innovációs hálóba.

4.2. A kormányzatok szerepe és cselekvési lehetõségei

Az elmúlt évtizedekben a külföldi vállalatok K+F tevékenységének vonzása terén
sikereket felmutató fejlõdõ, felzárkózó országok mindegyikénél aktív kormányzati
magatartás és politika kísérte ezt a fellendülést. Minden esetben megfigyelhetõ a
kormányzatok hosszú távú stratégiai gondolkodása, amely világos és megvalósítható
célokra irányul és erõs politikai elkötelezettséggel párosul. Ha egy ország megnyitja
kapuit a befektetések számára és passzívan várja, hogy a tudás és a technológia tár-
suljon a befolyó árukhoz és tõkéhez, nagyobb valószínûséggel teremt egy számára
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hátrányokat hordozó környezetet, mint egy olyan aktív politika, amely az adaptáci-
óra és a nemzeti innovációs rendszer abszorpciós képességeinek tudatos erõsítésére
koncentrál.

Egy ország azon képessége, hogy a TMV-k K+F ráfordításainak növekedését mi-
lyen mértékben tudja saját hasznára fordítani, elsõsorban azon múlik, hogy a nem-
zeti innovációs rendszere milyen fejlett, milyen erõs. Az emberierõforrás-fejlesztés,
az állami- és magánintézet-hálózat közti kutatási és technológiai fejlesztési kapcso-
latok minõsége és mennyisége meghatározó eleme ennek a rendszernek. Ez azon-
ban nem egyetlen szakpolitikai terület feladataként, hanem számos, látszólag egy-
mástól független kormányzati politikák összehangoltságának eredõjeként jön létre.
Ide tartozik a K+F és oktatáspolitika mellett a versenypolitika, a beruházáspoliti-
ka (különös tekintettel a külföldi mûködõtõke-befektetéseket ösztönzõ politika), az
iparpolitika, a kis- és középméretû vállalkozásokat (KKV) ösztönzõ politika, a
munkaerõ-piaci politika, a költségvetési- és fiskális politika, valamint a külkereske-
delmi és vámpolitika.

Az ázsiai országok mindegyikének stratégiai fejlesztési programja arra a felismerés-
re épül, hogy a magasabb hozzáadott értékû és nagyobb tudástartalmú gazdasági te-
vékenységek irányába változtassák meg gazdaságuk szerkezetét. A kormányok ezen
hosszú távú célnak alárendelve határozták meg politikájukat és hozták meg intézke-
déseiket. Ezen politikák középpontjában szinte minden egyes esetben a következõ in-
tézkedések álltak (UNCTAD, 2005):

a) A technológiák, know how-k és tõke importjának aktív ösztönzése.
b) A humán erõforrás fejlesztésének stratégiai kezelése, amely számottevõ költség-

vetési forrás e területre történõ tartós átcsoportosításával járt. Az elsõdleges cél a ma-
gánszektor technológiai fejlõdésének elõmozdítása volt a szakemberigény kielégítése
oldaláról. Mindez a természettudományos és mérnöki képzés magas prioritással tör-
ténõ kezelését jelentette (jelenti ma is).

c) Az oktatási rendszer folyamatos fejlesztése.
d) A magasan képzett szakemberek bevándorlásának, illetve a saját állampolgárság-

gal rendelkezõ, de tartósan külföldön dolgozó szakemberek hazahozatalának elõmoz-
dítása.

e) Az innovációs infrastruktúra intenzív fejlesztése (tudományos és innovációs par-
kok, állami K+F intézményhálózat, inkubátorok stb.).

f) A külföldi mûködõ tõke K+F jellegû beruházási kedvének erõsítése érdekében
speciális befektetési követelmények és ösztönzõk alkalmazása.

g) A szellemi tulajdonvédelem intézményrendszerének kiemelt kezelése.
A kormányzatok alkalmazott/alkalmazható/alkalmazandó politikáját illetõen abból

indulunk ki, hogy a külföldi cégek K+F tevékenysége milyen közvetítõkön keresztül
kapcsolódik a nemzeti innovációs rendszerhez (lásd 4. ábra).
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4. ábra. A nemzeti innovációs rendszer és a K+F külföldi 
mûködõtõke-beruházások kormányzati intézkedési dimenziói

A továbbiakban az ábrán fekete nyíllal jelzett intézkedési területek vázlatos, alapvetõen
példákon keresztül bemutatott tárgyalására szorítkozunk (részben azért, mert ezek egyi-
ke-másika már ebben a tanulmányban máshol tárgyalásra került, részben pedig azért,
mert a strukturális és részletesebb megközelítés nem fér bele e tanulmány kereteibe).

4.2.1. A K+F irányú külföldi befektetések ösztönzése

A beruházásösztönzési politika részeként megjelenõ, a külföldi mûködõtõke-
beruházásokat elõmozdító intézkedések mindenkor az iparpolitikából, a regionális
fejlesztéspolitikából és a K+F- és innováció-politikából származtathatóak, azok alap-
vetõ céljait szolgálják. A speciális, a külföldi K+F beruházások elõmozdítására irá-
nyuló politikák eszköztárát vizsgálva alapvetõen háromféle intézkedéscsomagot alkal-
maznak az egyes országok:

a) Speciális befektetési követelmények érvényesítése az engedélyezési eljárás során
Számos ország elõírja, hogy milyen K+F, illetve innovációs/technológiai követel-

mény teljesüléséhez köti egy külföldi beruházó befektetésének megvalósítását. Ezek
közül a leggyakrabban és leghatékonyabban alkalmazott követelmény a K+F részleg
létrehozásának elõírása bizonyos iparágakban vagy technológiai területeken (pl. Kí-
na). Egyes országok e tekintetben nem tesznek különbséget hazai és külföldi befek-
tetõk között (pl. India). Ritkábban alkalmazzák a technológia transzferének követel-
ményét mint elõírást, mivel ennek ellenõrzése nagyon nehézkes.

A teljesítménykövetelmény alkalmazása nem minden ország esetében lehetséges
vagy elõnyös. Azon országok tudják elsõsorban bevezetni, amelyek tõkevonzó ereje
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nagy, vagy olyan speciális kompetenciával rendelkeznek bizonyos szakterületeken,
amelynek elérése érdekében jelentõs külföldi befektetési érdeklõdés mutatkozik.

b) K+F ösztönzõk alkalmazása
Számos fejlett – fõleg európai – és egyre több fejlõdõ ország alkalmaz olyan közvet-

len és közvetett ösztönzõket, amelyek a K+F tevékenységek növelésére serkentik a vál-
lalatokat. A tekintetben nagy a változatosság, hogy közvetlen állami támogatást vagy
közvetett, pl. az adórendszeren keresztül érvényesülõ ösztönzést részesítenek-e elõny-
ben. A fejlõdõ országok, szerényebb költségvetési helyzetüknél fogva elsõsorban a köz-
vetett eszközöket preferálják. Az adókedvezmény, az importált speciális kutatási eszkö-
zökre kirótt kedvezményes vámok, vagy vámmentesség alkalmazása a leggyakoribb.

A nemzetközi elemzések azt mutatják, hogy ezen ösztönzõk közvetlen hatása a kül-
földi vállalatok K+F tevékenységének vonzására minimális. Ugyanakkor az egész
NIR fejlesztése, mûködésének hatékonysága szempontjából fontos tényezõkként kell
kezelni, ennélfogva a TMV-k K+F kihelyezési döntéseire közvetett, e befektetések
hazai hasznosításának környezeti feltételeire pedig közvetlen hatást gyakorolnak.

c) Szervezeti feltételek erõsítése
Két szervezeti típus szerepét hangsúlyozzuk itt: az innovációs és kutatási parkokét,

valamint a kormányzati befektetésösztönzõ ügynökségekét. Ez utóbbiak egyre több
országban kapnak fontos, innovációpolitikai végrehajtó szerepet és illeszkednek szer-
vesen abba a kormányzati gépezetbe, amely hatékony innovációpolitikát valósít meg.

4.2.2. A nemzeti innovációs rendszer intézményi kereteinek erõsítése

Az intézményi keretek erõsítése szempontjából fontos területek: a humán erõforrás fejlesz-
tése, az állami K+F tevékenység, a szellemitulajdon-védelem, valamint a versenypolitika.

Ezek részletesebb tárgyalásától eltekintünk, hiszen ezek mindegyikével a fentiek-
ben már foglalkoztunk. Ehelyett két példával illusztráljuk, hogy egyes országok mi-
lyen eszközöket vetnek be felzárkózási stratégiájuk sikeres támogatása érdekében.

a) Szingapúri példa
Az oktatási rendszer fejlesztése terén az állam játszhat passzív és aktív szerepet. Miu-

tán a felsõoktatás esetében a mai képzésnek a holnapi igényekre kell reagálni, és ezek az
igények a munkaerõ-piaci mozgások hagyományos módon történõ elemzése alapján ne-
hezen megjósolhatóak, számos dinamikusan fejlõdõ ország tudatosan monitorozza a
készségek/képességek iránti globális igények alakulását, elsõsorban a TMV-k által ma
vagy a közeljövõben megfogalmazódó új képesítési követelmények megismerése céljából.

A szingapúri Kereskedelmi és Ipari Minisztérium, a Kereskedelemfejlesztési Testü-
let és a Mûszaki Oktatási Tanács közösen figyeli a képesítési követelmények alakulá-
sát, folyamatosan konzultálva a hazai és külföldi befektetõkkel és az oktatási intézmé-
nyekkel, és a vizsgálatok eredményeit hasznosítják a különbözõ kormányzati intézke-
dések elõkészítése során.

Ugyancsak fontos a humán erõforrás erõsítése szempontjából a külföldi szakembe-
rek letelepedésének tudatos ösztönzése. 2003-ban a doktori fokozattal rendelkezõ ku-
tatók egyharmada nem szingapúri állampolgár volt. A költségvetésbõl évi 2 milliárd
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USD-t fordítanak arra, hogy vezetõ külföldi kutatókat vonzzanak az országba rövi-
debb-hosszabb idõtartamú tudományos tevékenység végzése céljából.

b) Egyetemi programok TMV-knek
Számos fejlõdõ ország támogatja olyan képzési programok indítását, amelyek egye-

di nemzetközi nagyvállalatok szakemberigényének kielégítésére irányulnak.
A Motorola például Indiában a Pune Institute of Advanced Technologies-zal közö-

sen kínál PhD-programokat távközlési mérnökök számára, az Intel pedig Costa Ri-
cában finanszíroz egyetemi mérnökképzési programot.

5. Magyarország pozíciója

A továbbiakban megvizsgáljuk a magyarországi innovációs helyzetet európai összehason-
lításban, majd röviden a TMV-k hazai K+F tevékenységét mutatjuk be, és végül össze-
foglaljuk azokat a lehetõségeket, amelyek a globális erõtérben országunk részére adódnak.

5.1. A magyarországi innováció helyzete

A magyarországi innováció helyzetét az EU által immár évente kiadott, az összes tag-
országra és a tagjelölt országokra elkészített ún. European Innovation Scoreboard
(EIS) 2004. évi adatai alapján vizsgáljuk meg.

2004-ben az EIS összesen 22 indikátorra nézve gyûjtött adatokat és ezekbõl képe-
zett (megfelelõ képlet alapján) egy összesített innovációs indexet.12 Az indikátorokat
négy csoportra bontva strukturálták: emberi erõforrások, a tudás létrehozása, annak
átadása és alkalmazása, valamint a finanszírozás, piaci és kimeneti tényezõk. (Az egyes
csoportokba sorolt indikátorokat és azok rövid leírását lásd a mellékletben.)

5. ábra. Átlagos országtrendek az összesített innovációs indexek (SI) 
alakulását illetõen, kiválasztott országok esetében (2004)
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Az EIS részben pillanatfelvételt készít az adott ország, illetve Európa innovációs
helyzetérõl, részben pedig a változások dinamikáját vizsgálja. E két tényezõ együttes
elemzése egyrészt pozícionálja az adott országot az EU-környezethez képest, másrészt
megmutatja, ugyancsak ahhoz képest, hogy milyen fejlõdési pályán áll.

Az összesítõ innovációs indexeket vizsgálva (lásd az 5. ábrát) megállapítható, hogy
Magyarország az európai középmezõny alsó régióiban helyezkedik el. Ugyanakkor a
statisztikai adatokra épülõ index is igazolja annak a világban meglehetõsen elterjedt
vélekedésnek a valóságalapját, miszerint országunk az új EU-tagországokat, valamint
a tagjelölt államokat tekintve az élmezõny egyik meghatározó tagja. Mint látható, az
átalakuló piacgazdaságok körében 2003-ban Magyarország produkálta a legnagyobb
növekedést az innovációs mutató tekintetében (csak Izrael, Portugália és Ciprus ért el
nálunk magasabb növekedési ütemet). Ugyanakkor nincs olyan régi EU-tagország,
amelynek indexe a miénknél alacsonyabb lenne (azaz van hova felzárkózni).

Az összesített mutató önmagában fontos, azonban nem nyújt segítséget a tekintetben,
hogy megvizsgáljuk, hol vannak az erõsségek és hol a gyengeségek, vagyis a nemzeti in-
novációs rendszer fejlesztési prioritásainak meghatározása során milyen célokat szükséges
kijelölni. Ennek érdekében röviden megnézzük, hogy az egyes indikátorkategóriákon be-
lül milyen pozícióval rendelkezünk az EU25 átlagához képest (lásd 6. ábra).

6. ábra. EIS-indikátorok relatív értéke az EU25-átlaghoz képest 
Magyarország estében (EU25 = 100)
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Az elsõ, ami szembetûnik: néhány indikátor tekintetében Magyarország jelentõsen
meghaladja az EU25 átlagát. A high-tech iparban foglalkoztatottak arányának, az ott
végzett tevékenység hozzáadott értékének, valamint az IKT-eszközök beruházási rá-
tájának magas értéke a gazdasági struktúraváltás pozitív elemeiként értékelhetõ.

Az indikátorok többsége tekintetében azonban az EU-átlaghoz képesti lemaradá-
sunk állapítható meg.

A K+F kiadások alacsony mértéke közismert, ugyanakkor fontos hangsúlyozni,
hogy azon belül az állami ráfordítások szintje nagyjából megfelel az európai átlagnak,
amely azt „üzeni”, hogy a hangsúlyt elsõsorban nem a közvetlen állami források mér-
tékének növelésére kell(ene) helyezni (bár ennek szinten tartása és lassú növelése
ugyancsak indokolt). A fõ probléma az üzleti szektor alacsony K+F ráfordítási haj-
landóságával van, amelynek mértéke nem éri el az EU25 átlagának 30%-át.

A nemzetközi nagyvállalatok magyarországi leányvállalati és többségi külföldi tu-
lajdonban levõ cégek lényegesen többet költenek árbevételükhöz képest K+F-re,
mint a többi szereplõ, különösen a hazai KKV-k. Ez a tény a magyar nemzeti inno-
vációs rendszer egyik leglényegesebb betegségére mutat. A ‘80-as évek ír gazdaságához
hasonló duális struktúra jött létre az átalakulás elmúlt 15 éve során: a magyar gazdaságban
egyszerre vannak jelen a tõkeerõs, fejlett technológiával mûködõ nemzetközi vállalatok és a kö-
zepesen fejlett technológiát alkalmazó, tõkeszegény, gyenge piaci erõvel rendelkezõ többségi ma-
gyar, mindenekelõtt kis- és középméretû vállalkozások. A high-tech szektorok súlyának je-
lentõs növekedése, a magas IKT beruházási ráta és a magas hozzáadott értékû high-
tech termelés mögött elsõdlegesen a külföldi mûködõtõke-beruházások állnak, ahogy
ezen cégek képezték az innováció hajtóerejét is a vizsgált idõszakban.

A magyar KKV szektor tulajdonképpen minden mutató tekintetében az EU25 átla-
gánál gyengébb teljesítményt mutat. Akár az innovációs tevékenységre történõ ráfordí-
tások összes bevételre vetített súlyát, akár új termékkel a piacon megjelenõ, akár a sa-
ját vállalaton belül új terméket elõállító, akár a nem technológiai (szervezési, menedzse-
lési stb.) innovációt végrehajtó cégek arányát vesszük, a lemaradás jelentõs (25–75% kö-
zötti). A másokkal együttmûködésben folytatott innovációs tevékenység terén
tapasztalt, az EU25 átlagát jelentõsen meghaladó indikátorérték csak azt tükrözi, hogy
az a kis számú vállalkozás, amely innovációt hajt végre, elsõsorban nem saját belsõ, ha-
nem fõleg külsõ erõforrásokra támaszkodik. A kezdõ innovatív vállalakozások korai fi-
nanszírozását célzó források (kockázati tõke) szerepe még az amúgy szerénynek tekint-
hetõ európai átlaghoz képest is rendkívül alacsony (az EU25 átlagának 16%-a).

Külön figyelmet érdemelnek a humán erõforrások állapotát tükrözõ indikátorok.
Magyarország kedvezõ pozícióval rendelkezik ezen a téren minden olyan mutató te-
kintetében, amely alapvetõen a gazdasági, mindenekelõtt az ipari struktúrával van
szoros összefüggésben: magas a high-tech szektorokban foglalkoztatottak aránya. Ez
azonban kevésbé az elmúlt 15 év eredményeképpen értékelendõ, inkább a korábbról
örökölt erõforrások, képzettségek és képességek megfelelõ adaptálásáról és alkalma-
zásáról van szó. Ezek a források idõvel erodálódnak, pótlásuk tudatos, hosszabb táv-
ban gondolkodó oktatási és munkaerõ-piaci, mindenekelõtt képzési politikát igényel.
Ellenkezõ esetben ezen a téren meglévõ komparatív elõnyeink olvadnak el (viszony-
lag hamarosan).
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Különösen három indikátor esetében van jelentõs lemaradásunk európai összeha-
sonlításban:

– A középiskolát követõ képzésekben részt vevõk viszonylag alacsony aránya (az
EU25 átlagának 73%-a) – figyelembe véve a jelentõsen megnövekedett felsõoktatási
hallgatói létszámot és ennek az adott korcsoporton belüli arányát – feltehetõen azt mu-
tatja, hogy a hazai képzési kínálat e képzési szegmensen belül jóval kevésbé diverzifikált,
mint Nyugat-Európában. Nálunk fõleg egyetemre, fõiskolára járnak a megfelelõ korosz-
tály tagjai és az ezen kívüli oktatási-képzési kereslet és kínálat rendkívül szerény.

– Az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos mutató szintén alacsony értéke (az EU25
átlagának 67%-a) arra utal, hogy az intézményesített iskolai rendszeren kívüli, mindenek-
elõtt a továbbképzést, illetve átképzést szolgáló oktatási piac nem mûködik megfelelõen.

– Az a tény, hogy a természettudományos és mérnöki fakultásokon diplomát szerzõk
aránya alig éri el az EU25 átlagának felét (55%-át), olyan erõforráshiány hamarosan észlel-
hetõ megjelenésének elõfutáraként értékelendõ, amely megkérdõjelezi Magyarország fel-
készültségét és felkészülési stratégiáját a tudásalapú gazdaságra történõ átmenet vonatko-
zásában. Ha egy jelentõs oktatási hagyományokkal rendelkezõ ország ezen a téren elpaza-
rolja meglévõ kapacitásait és nem helyez kellõ hangsúlyt e képzési területekre (mind
mennyiségileg – a hallgatók száma, mind pedig minõségileg – az oktatás és kutatás szín-
vonala tekintetében), úgy leszakadása nagymértékben valószínûsíthetõ. Nem ismer
ugyanis sikeres felzárkózási példát az elmúlt 50 év gazdaságtörténelme, amelyben a gazda-
sági fellendülés relatíve csökkenõ mérnöki és természettudományos végzettségû populáció
mellett következett volna be. (A jelen indiai, kínai és maláj trendek is ezt támasztják alá.)

Külön kell szólni ezzel kapcsolatban az oktatási rendszer nyitottságáról is. Az el-
múlt 15 év alatt egyértelmûen kinyílt a magyar gazdaság, de a társadalom is. A hazai
K+F szektor nemzetköziesedése is jelentõsen nõtt. Ezzel párhuzamosan azonban
nem nyílt meg a rendszer a külföldi kutatók tartós magyarországi tevékenysége elõtt.
Sem állami rásegítõ/ösztönzõ mechanizmusok nincsenek, sem maga a tudományos
közösség nem nyitott az ilyen típusú verseny beengedése terén.

A felsõoktatási rendszer egészére ugyanez még hangsúlyosabban jelenthetõ ki. Az
EUROSTAT adatai szerint 2003-ban Magyarországon összesen 12 226 külföldi diák tanult
felsõoktatási intézményekben, amely a teljes hallgatói létszám 3,1%-ának felel meg.
Ugyanez az arány Ausztriában 13,5%, Belgiumban 11,2%, Nagy-Britanniában 11,2%, Né-
metországban 10,7% és Franciaországban 10,5% volt. Az EU régi tagországai közül csak
Olaszországban (1,9%) és Finnországban (2,5%) találunk a magyarnál alacsonyabb értéket.

Ugyanakkor az átalakuló európai gazdaságok általában a magyarnál is alacsonyabb ér-
tékeket mutatnak (pl. Lengyelországban 0,4%, Észtországban 1,7%, Szlovéniában 0,9%).
Csak Csehországnál találunk a mienknél magasabb külföldi hallgatói arányt (4,3%).13

5.2. A nemzetközi vállalatok K+F tevékenysége Magyarországon

A magyar gazdaság ‘90-es évekbeli átalakulásának egyik meghatározó eleme a nem-
zetközi mûködõ tõke aktív szerepe, különösen a TMV-k leányvállalat-alapítási hullá-
ma. Az alkalmazott privatizációs politika, valamint a zöldmezõs beruházásokat ösz-
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tönzõ gazdaságpolitika együttes eredményeképpen már az évtized közepére jelentõs
szerephez jutottak a gazdaságban ezek a vállalkozások. Az ezredfordulóra mind a tel-
jes árbevételen belül, mind pedig az exportban elért súlyuk meghaladta a 70%-ot.

A magyarországi befektetõk motivációja sokrétû volt, azonban azok alapvetõen két
csoportba oszthatóak. (Antalóczy, 2003) Az egyikbe a piacorientált, a másikba az ex-
portorientált befektetõk sorolhatóak. Az elõbbiek számára fõleg a piac nagysága, növe-
kedési potenciálja, a megvásárolt vagy létrehozott vállalat fejlõdési potenciálja volt a
fontosabb, míg a másodiknak a munkaerõ képzettsége és viszonylag alacsony költsége
(leginkább e két tényezõ optimuma), valamint az a várakozás, hogy Magyarország be-
látható idõn belül, elsõ körös csatlakozóként válik az egységes európai piac részévé.

A privatizáció kezdeti szakaszában elsõsorban az állami vállalatok felvásárlása do-
minált, amely számos hagyományosan technológia- és/vagy tudásintenzív vállalatot is
érintett (pl. az elektronika és a gyógyszeripar területén). A külföldi tulajdonba került
ezen magyar cégek kutatóintézeteikkel együtt váltak az anyacég nemzetközi hálóza-
tának részévé. Mindez olyan idõszakban történt, amikor a TMV-k jelentõsen átalakí-
tották globális K+F szervezetüket, stratégiájukat és elõtérbe helyezték a tudás meg-
szerzésére és hasznosítására irányuló tevékenységet, miközben a költségtényezõ is
egyre fontosabbá vált.

Ilyen helyzetben felértékelõdött a jó oktatási rendszerrel, ennek megfelelõen képzett, és
a fejlett világhoz képest mindenképpen alacsony kutatói és mérnöki bérekkel rendelkezõ
Magyarország mint K+F tevékenység kihelyezésére potenciálisan alkalmas célország.

Fontos hangsúlyozni, hogy a képzettségi színvonal mellett a már évtizedekkel ko-
rábban a társadalom mélyrétegeiben mûködõ vállalkozási szellem, valamint erõs nyu-
gati üzleti és szakmai kapcsolati rendszer olyan kulturális és szociológiai gyökereket
eresztett, amelyek e szakemberi kör viszonylag gyors és hatékony alkalmazkodását
tették lehetõvé. Mindez tovább erõsítette országunk felértékelõdését a jelentõs hozzá-
adott értékû tevékenységek idetelepítése terén.

Elõször a nagy, nemzetközileg is rangos régi vállalatok új tulajdonosait gyõzték meg
– elsõsorban a magyar vállalati vezetõk –, hogy ne zárják be a magyarországi meglé-
võ kutatási bázisaikat, hanem teszteljék annak hasznosságát és hatékonyságát, majd
ez alapján hozzák meg végsõ döntésüket. Jellemzõ példaként említhetjük a TUNGS-
RAM (GE) és a CHINOIN (Sanofi) esetét. Mindkét anyavállalat e folyamat végén
úgy döntött, hogy a magyarországi kutatóbázist erõsítsék meg és globális kutatóhá-
lózatuk részeként üzemeltessék.

A ‘90-es évek második felében a zöldmezõs beruházások során létrejött új vállalatok
mentén is megjelent az önálló kutatási kapacitások magyarországi telepítésének gondo-
lata. A korábban ismertetett globális hajtóerõ mellett ezt erõsítette az elérhetõ jól kép-
zett munkaerõ, a magyar kutatási és oktatási rendszer elismertségérõl a világban terje-
dõ legendák (Nobel-díjasok száma egy lakosra, a magyar matematikai iskola híre, sike-
reink a kinyíló európai uniós pályázatokon stb.), valamint az ezt ösztönzõ kormányzati
politikák. 1996–97-ben számos TMV küldte el kutatási szakembereit Magyarországra,
hogy vizsgálják meg, érdemes-e idetelepíteni bizonyos K+F tevékenységeket. Ennek
eredményeképpen hozta létre a NOKIA, az Audi, az Ericsson, a Knorr Bremse és még
néhány cég magyarországi kutatóintézetét és szoftverfejlesztõ bázisát.
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5.2.1. Az üzleti ráfordítások helyzete Magyarországon

Az üzleti ráfordítások nagysága és a teljes K+F ráfordításokon belüli aránya jelentõsen
elmarad a fejlett országokban tapasztaltaktól. 2004-ben ennek értéke meghaladta a 67
milliárd forintot. Ennek fõ forrását maguk a vállalatok adták, az állami részvállalás ala-
csonynak tekinthetõ. A vállalatmérethez kapcsolódó arányokat a 7. ábra mutatja.

7. ábra. Az üzleti K+F ráfordítások alakulása források szerint Magyarországon 
2004-ben a vállalakozás mérete szerint

Az 500 fõ feletti vállalati kategória K+F ráfordítása messze a legmagasabb, míg a köze-
pes méretûek (250–499 alkalmazott közöttiek) költik a legkevesebbet K+F-re. A nagyvál-
lalatok a teljes K+F vállalati felhasználás 77,5%-át adják. Az állami források csak a KKV-
k esetében jutnak érdemi, bár távolról sem döntõ szerephez (a teljes KKV-ráfordítások
18,7%-át fedezik). Figyelemre méltó, hogy a külföldi források szerepe lényegében csak a
nagyvállalatok esetében értékelhetõ, teljes K+F felhasználásuk 20%-a származik ebbõl a
forrásból, aminek mértéke 2004-ben meghaladta a 11 milliárd Ft-ot. Érdemes megjegyez-
ni, hogy az amúgy K+F szempontjából keveset költõ közepes méretû vállalkozások eseté-
ben a külföldi források súlya még ennél is magasabb (28%), feltehetõen az itt mûködõ,
többségi külföldi tulajdonban levõ cégek aktivitása révén (lásd a következõ pontot!).

5.2.2. A többségi külföldi tulajdon szerepe a magyar K+F rendszerben

A többségi külföldi tulajdonban lévõ vállalatok innovációs tevékenysége jelentõsen
meghaladja a hazai vállalatokét, szerepük nemcsak a termelésben és exportban domi-
náns, de az üzleti K+F ráfordításokban is az: az 1995-ös 21,8%-ról az ezredfordulóra
közel 80%-ra növekedett. (Havas, 2004)

A többségi külföldi tulajdonban levõ vállalkozások 2004-ben 55 milliárd Ft-ot köl-
töttek K+F tevékenységre, melynek döntõ többségét részben saját (74,5%), részben
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pedig külföldi (24,1%) forrásból fedezték. A magyar állami hozzájárulás mértéke ele-
nyészõ (1,3%). A más – többségi magyar vagy állami – tulajdonban levõ vállalatok
külföldi forrásvonzó képessége igen alacsony. (Lásd 8. ábra.)

A KSH adatai nem tartalmazzák a külföldi források szerinti további lebontást, de
ez feltételezhetõen alapvetõen három kategóriára osztható: magánforrásokra, az EU
K+F programjainak támogatásaira, illetve egyéb forrásokra.

A nem vállalati szereplõk által felhasznált külföldi forrás mérete 2004-ben 5 milli-
árd Ft körül mozgott. Ennek nagyobb hányada mögött feltehetõen az EU-programok
érhetõek tetten. Ismert, hogy az ezen programok iránti érdeklõdés (és sikeres pályá-
zás) tekintetében a hazai állami kutatóintézeti hálózat (mindenekelõtt az MTA és a
felsõoktatási intézmények) jeleskednek, a magyarországi nemzetközi vállalatok kuta-
tóhelyei kevésbé vesznek azokban részt. Vagyis joggal feltételezhetõ, hogy a nem ma-
gán szektor 5 milliárd Ft-os külföldi bevételeinek elsõdleges forrása az EU, a vállalko-
zásokhoz beáramló 13 milliárd Ft mögött pedig döntõ többségében külföldi magán-
források, nagy valószínûséggel az anyavállalatok állnak. Pontos számot nem isme-
rünk, de ezen tényezõket figyelembe véve legalább 11 milliárd Ft-ra becsülhetõ a
külföldi magánforrásból K+F-re érkezõ ráfordítások mértéke, ami a teljes hazai K+F
ráfordítás 6%-ának, és a teljes hazai üzleti K+F ráfordítás 16%-ának felel meg.

A külföldi források növekedési trendjét vizsgálva 2000 tûnik az áttörés évének. Az
1999-es 4,4 milliárd Ft külföldi K+F forrás 1 év alatt 11,2 milliárd Ft-ra növekedett.
E mögött – meggyõzõdésünk szerint kevésbé az EU Magyarország számára egyre in-
kább kinyíló programjai, mint inkább a nemzetközi vállalatok megnövekedett érdek-
lõdése érhetõ tetten.

8. ábra. Az üzleti K+F ráfordítások alakulása a forrás típusa szerint Magyarországon 2004-ben

A statisztikai adatok nemcsak a ráfordítások, de egyéb erõforrások allokálása men-
tén is hasonló eredményhez vezetnek. Az alkalmazott kutatók és fejlesztõmérnökök
száma a külföldi tulajdonú cégeknél csaknem eléri a 2500-at, míg a többségi magyar
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tulajdonban levõknél 1500 alatt van, az állami tulajdonban lévõknél pedig nem éri el
a 400-at.14 (Lásd a 9. ábrát.) Ha ehhez hozzáadjuk, hogy a teljes létszám 2004-ben át-
lagosan 14 904 volt, akkor szembetûnõ, hogy a teljes K+F ráfordítások több mint
30%-át felhasználó többségi külföldi tulajdonban levõ vállalkozások a teljes K+F
munkaerõ mindössze 16,6%-át foglalkoztatták.

9. ábra. A K+F-ben dolgozó kutatók és mérnökök száma a vállalkozásoknál 
Magyarországon a tulajdonos szerint 2004-ben (teljes munkaidõre átszámítva)

A Magyarországon ma mûködõ leányvállalati kutatóhelyek nagyobb része adaptív
K+F-et végez, de megjelentek az innovatív és a globális innovatív kutatási tevékeny-
séget végzõ intézetek is. Egyértelmûen erõsödik e szervezetek integrálódása a hazai
innovációs rendszerbe, amely különösen az MTA-intézeti és egyetemi kapcsolódás te-
rén mutatkozik meg, számos esetben intézményesített formát is öltve.

Az utóbbi 15 év hazai innovációjának motorjaként elsõsorban a többségi külföldi tu-
lajdonban levõ vállalatok azonosíthatóak be. Nemcsak K+F ráfordításuk, de egyéb
innovációs tevékenységük – technológiai váltás, modernizáció, menedzsment módsze-
rek alkalmazása és szervezeti innováció – tekintetében is meghatározó szerepük volt.
Egyetlen olyan leányvállalatot sem zártak be az eddigiekben tulajdonosaik Magyaror-
szágon, amely saját kutatási bázist is üzemeltet az országban. Nyilvánvalóan egy ku-
tatólabor léte nem garancia arra, hogy a termelést mindörökké nálunk végezze egy
cég, de a kutatóhelyek létesítése más típusú elkötelezettséget és kötõdést feltételez.
Mind az ilyen típusú kiépített kapacitások megtartása, mind pedig azok hasznosítá-
sa azonban a nemzeti innovációs rendszer hatékonyságának függvénye.

5.3. Lehetõségek Magyarország számára

Magyarország az elmúlt 15 évben sikeresen kapcsolódott be abba az egyre intenzíveb-
bé váló globális versenybe, amely a TMV-k K+F tevékenységre irányuló tõke-kihe-
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lyezéseiért folyik. Az európai átalakuló gazdaságok között e tekintetben a legsikere-
sebbnek tekinthetõ. Ugyanakkor az ebben rejlõ elõnyöket nem, vagy csak részben
tudja kiaknázni, elsõsorban az elmúlt 15 évben kialakult duális gazdasági szerkezet,
valamint töredezett, alacsony hatékonyságú nemzeti innovációs rendszer miatt.

A gazdasági és társadalmi átalakulás intenzív szakaszán túljutva, az EU tagállama-
ként nemcsak közvetlen addicionális pénzügyi forrásokhoz jutva, de ennél sokkal fon-
tosabb gazdasági és kulturális erõtérbe kerülve, valamint a távlati fejlesztési stratégia
elkészítésének külsõ kényszerébõl is adódóan az elmúlt években felerõsödött a mo-
dernizáció hosszabb távú kérdései köré szervezõdõ társadalmi konszenzus megterem-
tésének szükségessége és lehetõsége.

Ennek keretein belül megvizsgálva Magyarország komparatív elõnyeit, nyilvánvalónak
látszik, hogy kiemelten kezelendõk azok a lépések, amelyek javítják Magyarország pozí-
cióját a TMV-k K+F tevékenységeinek hozzánk történõ kihelyezése szempontjából.

A globális trendek egyértelmûen azt mutatják, hogy a nemzetközi vállalatok érdek-
lõdése a felzárkózó régiók iránt ezen a területen várhatóan növekedni fog a következõ
évtizedben is. A fõ célterület minden bizonnyal Délkelet-Ázsia lesz, és valószínûsíthetõ
Oroszország felértékelõdése is. Az európai átalakuló gazdaságok irányában ennél kisebb
mértékû, de fokozott érdeklõdés fennmaradására lehet számítani. Ezen belül Magyaror-
szág a kitüntetett gazdaságok között szerepel. Ezt erõsíti az a tény is, hogy sikeres K+F
beruházásokat hajtottak végre 1990 óta nemzetközi vállalatok az országban.

5.3.1. Milyen tényezõkre támaszkodhat egy TMV 
K+F befektetéseit vonzó kormányzati stratégia?

• Képzett, felkészült munkaerõ (nemcsak szûken vett szakismeret, de a nemzetközi
vállalati hálózatokban folytatott tevékenység végzésére való alkalmasság is nagyon
fontos tényezõ!).

• Nemzetközileg elismert oktatási rendszer. Ezzel kapcsolatosan azonban óvatosságra
kell inteni a stratégákat, mert – mint láttuk korábban – igen gyorsan elillanó elõnye-
ink vannak ezen a téren. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy megfelelõ politikákkal
ezen viszonylag gyorsan lehet változtatni (a gyorsaság itt 10–15 évben mérendõ), hi-
szen az oktatási/képzési kultúra, a tudást övezõ magas társadalmi értékítélet, és álta-
lánosabban szemlélve a kulturális környezet mindezt erõsen támogatja.

• Makrogazdasági környezet 
• Társadalmi stabilitás
• Az EU-tagság kínálta lehetõségek, amelyek nemcsak általános elõnyöket hordozó,

de az EU K+F programjaihoz, erõforrásaihoz való hozzáférés kapujaként is kezelhetõk.
• Regionális szerepvállalásunk, amely nemcsak termelési és logisztikai funkcióban, de

fejlesztési központként is már megjelent.
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5.3.2. Milyen irányba nyílnak, illetve nyithatóak lehetõségek?

A kutatási tevékenységek tartalma szerinti vizsgálat, és eddigi tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy mind az adaptív, mind pedig az innovatív K+F területen rendelkezünk poten-
ciális lehetõségekkel. Technológiai monitorozó tevékenység végzése terén a következõ 10
évben nem várható érdemi külföldi befektetés, elsõsorban az innovációs rendszerünk
gyengesége és globális értékkel bíró technológiai kompetenciák hiánya miatt.

Az adaptív K+F elsõsorban regionális összefüggésben érdemel figyelmet és ezen a
téren minden bizonnyal jelentõs lehetõségeket is rejt magában.

Az innovatív K+F központok magyarországi telepítése egyértelmûen keresett kompe-
tenciák meglétéhez kapcsolható. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a K+F befekteté-
sek néhány jól azonosítható iparágra koncentrálódnak, amelyek ugyancsak meghatáro-
zott technológiai területekhez kötõdnek, nyilvánvalóan érdemi fejlesztési irányokat eze-
ken a területeken szükséges keresni és meghatározni. Az erõteret jelenleg az informati-
ka és távközlés (kommunikáció), a biotechnológia és a nanotechnológia háromszöge
határozza meg. Figyelemre méltóak azok az elõrejelzések, amelyek ezek egymásra hatá-
sát, átlapolódását prognosztizálják. Az informatika és a biotechnológia, az informatika
és a nanotechnológia, továbbá az informatika és a kommunikációs technológiák közötti
konvergencia folyamata kiteljesedési szakaszában van, amely egyrészt erõteljesen hat a
tudományos ismeret mint gazdasági értékteremtés iránti szükséglet növekedésére, más-
részt olyan interdiszciplináris tudást feltételez, amelyet tekintve gyorsan növekvõ keres-
let jelentkezik. Ez a helyzet szinte kínálja a lehetõséget egy fejlett természettudományos
oktatási és kutatási hagyományokkal és erõforrásokkal rendelkezõ kis országnak, mint
amilyen Magyarország. A piaci automatizmusok és a hazai tudomány állapota önmagá-
ban azonban nem termeli ki ezeket a kompetenciákat.

Mint láttuk, a következõ években ugrásszerûen növekedhetnek az ázsiai nagyválla-
latok K+F kihelyezési törekvései. Az innen érkezõ források megszerzéséért folytatott
globális versenyben a kompetenciák mellett regionális tényezõk is szerepet játszanak.
Ez olyan lehetõségeket teremt a befektetési döntéshozók asztalán EU tagországaként
megjelenõ Magyarország számára, amelyre tudatos politikával kell felkészülni.

6. Következtetések, ajánlások

Az elmúlt évtizedben a versenyképességi pozíciót egyre inkább meghatározó tudás,
technológiai ismeret iránt jelentõsen megnövekedett érdeklõdés – mint láttuk – a K+F
tevékenységek nemzetköziesedésének folyamatát erõsítették. A TMV-k innovációs tevé-
kenysége a korábbiakhoz képest igen nagy mértékben kinyílott, a külsõ erõforrások el-
érését célzó aktivitás megsokszorozódott. Különösen így van ez az új, dinamikusan nö-
vekvõ és multidiszciplináris tudást igénylõ iparágakban, illetve szolgáltatásokban.

Ebben a globális erõtérben nemcsak a nagy és fejlett innovációs rendszerrel rendelkezõ
országoknak van esélye külföldi vállalati források elérésére, de kisebb, felzárkózó gazdasá-
goknak is. E források megjelenése a nemzeti finanszírozási rendszeren belül önmagában is
értéknek tekinthetõ, azonban ha azok felhasználása olyan tudásszigeteket eredményeznek,
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amelyek lényegében nem kapcsolódnak szervesen az adott ország nemzeti innovációs
rendszeréhez, úgy az viszonylag rövid idõn belül veszélyeztetheti a külföldi források eléré-
sét, de ami ennél is súlyosabb, a nemzetközi nagyvállalatok aktív innovációs tevékenysé-
gének tovagyûrûzõ hatásai nem jelennek meg az adott ország gazdaságában. Ebben az
esetben a nemzeti erõforrások igen alacsony hatékonyságú hasznosítása történik.

Magyarország kedvezõ pozícióban várja a további befektetéseket, azonban a számá-
ra jelentkezõ haszon maximalizálása érdekében összehangolt politikát kell folytatnia.
Ennek keretében a következõkre kívánjuk felhívni a figyelmet:
a) Társadalmi konszenzus megteremtése: a fejlesztés hosszabb távú céljai és iránya tekinteté-
ben meg kell fogalmazni azt a nemzeti minimumot, amiben a meghatározó politikai,
gazdasági és társadalmi elitek konszenzusra tudnak jutni. Az ír példa azt bizonyítja, hogy
e nélkül nem lehet sikeres felzárkózást végrehajtani. A folyamat 15–20 éven átívelõ, és
nem tûri a stratégiai célok és az alkalmazott eszközök 4 évenkénti újrafogalmazását.
b) Politikák összehangolása: nagyszámú kormányzati szakpolitika átgondolt megfogal-
mazásáról, majd összehangolt végrehajtásáról van szó, amelyben a magasabb tudás-
tartalommal rendelkezõ tevékenységek elõtérbe helyezését kell meghatározó szem-
pontnak tekinteni. Ebbõl kiindulva kell megfogalmazni azokat az intézkedéseket,
amelyek közül csak az egyik csomag célozza a TMV-k K+F kihelyezésének vonzását.

A kormányzás ilyen jellegû horizontális technikái tudatosan sajátítandók el és épí-
tendõk be a hazai gyakorlatba. Ez szükséges feltétele annak, hogy sikeres felzárkózást
hajtsunk végre.

Hangsúlyozni kell, hogy nem a döntéshozás mozzanatáról van itt csupán szó, hanem a
nagyszámú végrehajtó szervezet állandó és egyre magasabb szintû együttmûködésérõl.
Az innováció, de a K+F tevékenység sem egytárcás feladat, abban érintett az oktatási,
kutatási, munkaerõ-piaci, képzési, befektetési és beruházási, ipari, infrastrukturális, agrár
és egészségügyi, valamint környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó kormányszerv.
Amennyiben ezek a szervezetek, a maihoz hasonlóan, párhuzamosan, gyakran egymást
gyengítve fejtik ki tevékenységüket, az inkább taszítja a külföldi mûködõ tõkét, mint
vonzza, de ami még ennél is rosszabb, gyengíti a nemzeti innovációs rendszert.
c) A nemzeti innovációs rendszer abszorpciós képességének fejlesztése: annak érdekében, hogy a kül-
földi K+F megrendelések, befektetések és együttmûködések minél nagyobb mértékû ha-
szonnal járjanak az ország gazdasága számára, specifikus intézkedésekkel kell erõsíteni az
innovációs rendszer abszorpciós képességeit. A részletesebb tárgyalást nélkülözve ehelyütt
csak a kis- és középméretû vállalakozások fejlesztésére, különös tekintettel a kezdõ tudás-
és/vagy technológia-intenzív vállalkozások inkubációjára, a vállalatok közötti, továbbá a
vállalatok és az állami kutatóhálózat intézményei közötti kapcsolati rendszer erõsítésére
hívjuk fel a figyelmet. A jelenlegi duális gazdasági szerkezet megszüntetése az egész felzár-
kózás, modernizáció kulcskérdése, ami viszont a jelenleginél lényegesen hatékonyabb
KKV-politikát igényel (feltehetõen más célokkal, más eszközökkel és más feltételekkel).
d) Monitorozás jelentõsége: a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás kénysze-
re a szakpolitikák összehangolása mellett a döntéshozatali és végrehajtási kultúra alap-
vetõ változtatását igényli. Ennek egyik kulcseleme a nemzetközi környezet és a kor-
mányzati intézkedések hatásainak monitorozása, amely lehetõvé teszi, hogy az esetle-
gesen szükségessé váló korrekciókat, szakpolitikai változtatásokat idõben megtegyék.
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Tárgykörünket tekintve különösen fontos a következõ területek folyamatos monitoro-
zásának intézményesített végzése:

• a TMV-k K+F beruházásait ösztönzõ állami intézkedések piacának és szabályo-
zási környezetének figyelése,

• a képesítési követelmények globális munkaerõ-piaci alakulásának követése,
• a technológiai változások trendjeinek elemzése, különös tekintettel a gyorsan vál-

tozó interdiszciplináris területekre, valamint az ebbõl fakadóan a munkaerõpiacon
speciális tudásként megjelenõ igények várható elõrejelzésére,

• a hazai szakpolitikai intézkedések hatásainak megfigyelése.
e) Oktatás jelentõsége: kiemelkedõ jelentõséggel bír az oktatási rendszer fejlesztése. Mint
az elemzésbõl láttuk, a természettudományos és mérnöki felsõfokú képzés terén igen
jelentõs lemaradásokkal küszködünk még az átalakuló európai gazdaságok zöméhez
képest is. Ennek mértéke már veszélyezteti felzárkózásunkat. Sürgõs intézkedésre van
szükség annak érdekében, hogy a modernizáció ezen erõforrásának hiánya ne érjen el
kritikus mértéket. A jelenleginél lényegesen hatékonyabban szükséges elemezni a glo-
bális munkaerõpiacon jelentkezõ keresletet is mind szakmák, mind pedig képességek
terén és az oktatási rendszer egészének fejlesztésére irányuló politikák középpontjába
ezeket kell helyezni. E politikáknak ugyanis nem az egyszerû újratermelésre kell kon-
centrálniuk, hiszen a változó környezet viszonylag gyorsan rajzolja át a követelmény-
struktúrát, miközben az igényelt tudás tartalma is állandóan változik.
f) Állami ösztönzõk szerepe: a TMV-k K+F kihelyezéséért folyó verseny egyben állami
ösztönzõk versenye is, amely tudatos intézkedéseket, egyben a nemzetközi gyakorlat
folyamatos nyomon követését igényli.
g) Kompetenciák fejlesztése: csak nemzetközileg is elismert kompetenciák megléte esetén van
esélyünk jelentõs vállalati K+F kihelyezések Magyarországra csábítására. Ennek érdeké-
ben, részben hazai erõsségeink és hagyományaink számbavételével, részben a nemzetkö-
zi trendek elemzésével meg kell határozni azt a kis számú szakterületet, ahol valódi esé-
lyünk lehet ilyen kompetenciák kialakítására. Ez az erõforrások nagymértékû koncentrá-
lását, és ennélfogva nemcsak okos, de bátor döntéseket is igényel (mind a hazai, mind az
EU-források felhasználása tekintetében és témaválasztásban). Nemzetközileg erõs tudo-
mányos kutatóbázisokat kell ezeken a területeken létrehozni, mégpedig szerves kapcsoló-
dással a helyi és regionális piaci szereplõkhöz. Fontos a kritikus tömeg elérése mind a ku-
tatási infrastruktúrában, mind kutatólétszámban, mind pedig annak minõségében. En-
nek érdekében speciális intézkedésekkel kell megteremteni annak lehetõségét, hogy tar-
tósan külföldön dolgozó, nagy nemzetközi tekintéllyel rendelkezõ magyar kutatók
hazatérjenek, illetve a szakterület nemzetközi kiválóságai hosszabb idõre Magyarországon
vállaljanak munkát. Csak így lehet a TMV-k K+F kihelyezései számára kedvezõ környe-
zetet teremteni (és mellesleg új lendületet adni a 21. század elején a magyar tudományos
életnek). Természetesen mindez nem jelentheti más tudományterületek elsorvasztását, in-
kább a többletként megjelenõ források koncentráltabb felhasználásáról van (lehet) szó.

Mielõtt az olvasók – különösen azok, akik pozíciójuknál fogva e terület politikai
döntés-elõkészítõi, döntéshozói vagy végrehajtói – elégedetten hátradõlnének, felfe-
dezve számos, már ma is futó hazai programban, intézkedésben a fenti összegzés egyes
elemeit, egy tényezõre fel kell hívnunk a figyelmet.
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Valóban nagyon sok meglévõ intézkedés érinti mindazt, amirõl e cikk szól. Azok
számát tekintve elég jól állunk nemzetközi összehasonlításban. Azonban ezek sziner-
giájának megteremtése, egymásra hatásának elemzése, az innovációs rendszer erõsíté-
sének optimalizálása, és végsõ soron egy innovációvezérelt gazdaság- és társadalom-
fejlesztési politika megfogalmazása, majd tudatos és következetes végrehajtása nélkül
az egyedi akciók csak véletlenszerûen hoznak eredményt. A magyar felzárkózás és
modernizáció sikere pedig éppen ezen, jelenleg többnyire hiányzó vagy nagyon ala-
csony hatékonysággal mûködõ tényezõn áll vagy bukik.

Melléklet

A European Innovation Scoreboard 2004 indikátor-rendszere

• Emberi erõforrások
a) természettudományos és mérnöki felsõfokú diplomát szerzettek aránya a 20–29

éves korcsoportban;
b) középiskolai végzettségnél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezõk aránya a

25–64 évesek körében;
c) élethosszig tanulásban részt vevõk aránya a 25–64 évesek között;15

d) a high-tech iparágakban foglalkoztatottak aránya az összes ipari és szolgáltatási
foglalkoztatottak számosságához képest;16

e) high-tech szolgáltatási szektorban foglalkoztatottak aránya a teljes ipari és szol-
gáltatási foglalkoztatottak számához viszonyítva.17

• Tudás létrehozása
a) Állami K+F ráfordítás a GDP arányában (PERD/GDP);
b) Vállalati K+F ráfordítás a GDP arányában (BERD/GDP);
c) EPO szabadalmi bejelentések általában, illetve a high-tech területeken – 1 millió

lakosra vetítve;
d) USPTU szabadalmi bejelentések általában, illetve a high-tech területeken – 1 millió

lakosra vetítve.
• A tudás átadása és alkalmazása

a) In-house innovációt végzõ kis- és közepes méretû vállalkozások (KKV) száma az
összes KKV számosságához viszonyítva;18

b) A más szereplõkkel együttmûködésben innovációt végzõ KKV-k aránya az összes
KKV számosságán belül;

c) Innovációs kiadások aránya a teljes árbevételre vetítve;19

d) A nem technológiai jellegû innovációt20 végrehajtó KKV-k aránya az összes KKV
számosságára vetítve.
• Az innováció finanszírozása, piacok és kimeneti pontok

a) A high-tech kockázati tõke súlya a GDP-hez viszonyítva;
b) „Piacon új termékek” eladási aránya a teljes árbevételen belül;
c) „A cégnél új termékek” eladási aránya a teljes árbevételen belül;
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d) Internethasználat (háztartásokban és cégeknél);
e) Az informatikai és kommunikációs technológiához (IKT) tartozó eszközökre for-

dított összegek aránya a GDP-hez képest;
f) A high-tech feldolgozóipari szektorokban21 hozzáadott érték mértéke.

Jegyzetek

1 A top 500 USA cég piaci értékének 85%-át jelentik az immateriális javak. (Forrás: CoC, 2004.)
2 Amennyiben nem a teljes ráfordításokat vizsgáljuk, hanem az árbevételre vetített K+F

ráfordításokat nézzük, akkor a jármûipar közepesen intenzívnek tekinthetõ, míg a többi
említett szektor ebben az értelemben is K+F intenzív.

3 Csak Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország esetében rendelkezünk meg-
bízható adatokkal.

4 Amennyiben ma még releváns egy TMV esetében a cég központjának helye alapján tör-
ténõ besorolás.

5 A Pliva a legnagyobb egyedi, nem nagy nemzetközi vállalatlánc részeként, leányvállalata-
ként mûködõ kelet-közép-európai gyógyszercégnek tekinthetõ (éves eladások alapján).

6 Forrás: FT, 2005.
7 A felmérés során 83 TMV személyzeti vezetõjével készítettek interjút.
8 A Renault többségi tulajdona.
9 Az osztrák ÖMV többségi tulajdona.

10 Az amerikai Viva Ventures többségi tulajdona.
11 Litvánia: 7,1%, Románia: 7,0%, Bulgária: 5,0%, Lengyelország: 4,8%, Szlovénia: 3,7%,

Csehország: 2,7%, Szlovákia: 2,1% és Horvátország: 1,5%.
12 Summary Innovation Index (SII).
13 2003-as adatok. (Forrás: EUROSTAT, 2005.)
14 Minden esetben csak a kutatókat és fejlesztõmérnököket tartalmazzák ezek a számok,

mégpedig a teljes munkaidejû foglalkoztatottra átszámítva. (Forrás: KSH, 2005.)
15 A felmérés ideje alatt bármilyen képzésben részt vevõk számosságát mérik. Képzésnek mi-

nõsülnek a vállalati tanfolyamok, nyelviskolai tanfolyamok, távoktatási tevékenység stb. 
16 High-tech szektornak minõsül: vegyipar, gépipar, irodai, elektronikus, távközlési, precízi-

ós mûszerek elõállítására irányuló ipari tevékenység, autóipar és egyéb közlekedési eszközt
elõállító ipar.

17 Ide sorolják a postai és távközlési, a K+F szolgáltatásokat, valamint az informatikai szol-
gáltatásokat (beleértve a szoftverfejlesztést is).

18 Innovációt végzõnek minõsül minden vállalat, amely új termékkel, eljárással vagy szolgálta-
tással jelent meg a piacon, amennyiben annak létrehozásában maga aktív szerepet játszott.

19 Innovációs kiadásnak minõsül a saját és külsõ szolgáltatótól megrendelt K+F, a termék-
vagy eljárásinnováció célját szolgáló eszközbeszerzés, szabadalomvásárlás, oktatás és kép-
zés, ipari formatervezés és az innováció marketingje.

20 Szervezeti innováció, új menedzsmenttechnikák bevezetése vagy legalább egy termék esz-
tétikai tulajdonságainak lényeges megváltoztatása.

21 Ide sorolják a gyógyszeripart, az irodagépipart, a távközlési eszközöket elõállító ipart, a
mûszeripart és a repülõgép-, valamint ûrtechnikai ipart.
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Mosoniné Fried Judit

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS. STATISZTIKAI 
VAGY TUDOMÁNYPOLITIKAI KATEGÓRIA?

1. Bevezetés

A tudástársadalommal foglalkozók többnyire természetesnek tekintik, hogy a tudáster-
melés és -elosztás folyamatában bekövetkezõ változások hatására új kutatás-fejlesztési
(K+F) modell van kialakulóban (Rip–Meulen, 1997). Ezt a vélekedést erõsítheti a K+F
kapacitás folyamatos növekedése, azon belül például a kutatói létszám megsokszorozó-
dása. Werner Meske számításai szerint (Meske, 2004) 1800-ban nem volt még 10 ezer
kutató sem a világban, és többségük Közép- és Nyugat-Európában dolgozott. Az 1900-
as évek elején – becslések szerint – már mintegy 100 ezer kutatóról beszélhetünk, akik-
nek a száma gyors ütemben nõtt, és már messze nem csupán Európában. Az USA és Ja-
pán után az 1920-as évektõl kezdve a Szovjetunióban is megindult a tudományos bázis
kiépítése, majd – néhány évtizeddel késõbb – felgyorsult ez a folyamat Ázsiában és Af-
rika egyes országaiban is. 2000-ben már mintegy 10 millió kutató és mérnök szerepelt
a statisztikákban, vagyis 100 év alatt százszorosra nõtt a kutatók-mérnökök száma. Kö-
zülük 4 millióan dolgoztak a K+F szektorban (Meske, 2004, UNESCO-statisztikák
alapján). Hasonló ugrásszerû fejlõdés ment végbe a felsõoktatásban, amely számos fog-
lalkozási ágban ugyanolyan szerepet tölt be ma a szakmai karrier szempontjából, mint
amilyet néhány évtizeddel ezelõtt a középfokú oktatás.

Az egyes országok konkrét helyzetét elemezve mindezek ellenére még számos aka-
dálya van annak, hogy tudástársadalomról és annak megfelelõ K+F szektorról beszél-
jünk. Például: elégtelen K+F beruházások, lassú technológiatranszfer, elmaradások
az információs technológiák ipari alkalmazásában, kutatóhiány, képzési problémák, a
kis- és középvállalatok nem megfelelõ innovációs képessége, a szolgáltató szektor
K+F és innovációs elmaradása a feldolgozóiparhoz képest és egy sor, hasonló, a K+F
és a gazdasági növekedés közötti közvetlen kapcsolatot gyengítõ tényezõ.

Összességében úgy tûnik, hogy bár vannak mélyreható változások, azért egyelõre
mégsem állíthatjuk, hogy minden másképp mûködik ma a K+F szektorban, mint
10, vagy akár 30–40 évvel ezelõtt. Ellenkezõleg. Sok hasonlóságot találunk a mai és a
néhány évtizeddel ezelõtti mûködési elvek, sõt a mai és a 20. század elsõ évtizedeiben
megfogalmazott elméletek között is. Vagyis egyfelõl gyökeres változások, másfelõl in-
kább az állandóság, esetleg a környezethez történõ kisebb-nagyobb alkalmazkodás
szemtanúi vagyunk. Ezért érdemes több oldalról is számba venni az elmúlt évtizedek
történéseit, és ennek alapján megkísérelni a válaszadást a munkacsoportnak feltett
három kérdésre: 
1) Kinek lesz fontos tíz év múlva a tudományos kutatás és a kísérleti fejlesztés Ma-
gyarországon?
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2) Ki fizet majd érte?
3) Milyen kutatás és fejlesztés lesz fontos?

Az alábbiakban olyan koncepciókat, vélekedéseket, adatokat és döntéseket muta-
tunk be, amelyek megerõsítik a sokszínû változás tényét, mégis inkább szerepváltás-
ról, mintsem tényleges K+F modellváltásról szólnak.

2. Kutatás és támogatás

A kutatás nem légüres térben folyik. Ennek köszönhetõ az állami támogatás, mely-
nek koncepciója – a tudomány társadalmi szerepének elismerése mellett – korántsem
kötõdik annyira a 20. századhoz, mint ahogyan azt feltételeznénk. A kezdetek – tu-
dománytörténészek szerint – a 17. századra nyúlnak vissza (Ronayne, 1984). Sir Fran-
cis Bacon fogalmazta meg elsõként, hogy mekkora szerepük van a „természet filozó-
fusainak” a tudás és ezáltal a hatalom megerõsítésében. „Ahol az okot nem ismerjük,
ott a hatást sem tudjuk megmutatni” – írta 1627-ben megjelent „New Atlantis” c.
esszéjében. Ebben többek között leír egy olyan állami intézményt (Salomon’s House),
amely okkal tekinthetõ a mai kutatóintézetek elõfutárának: az ott dolgozók minden-
féle tudományos kutatást végeznek, és ami a gyakorlatban is hasznosnak tûnik, azt
továbbítják a társadalom felé. Az állam – írja Bacon – mindezt azért támogatja, mert
a közösség számára hasznos munkát végeznek.

A hasznosság sokféleképpen értelmezhetõ. A 20. század második felében leginkább
Vannevar Bush jelentésére (Science, the Endless Frontier, 1945) hivatkoztak elõbb az
amerikai, majd késõbb más OECD-országok tudománypolitikai döntéshozói is, ha a
kutatás, azon belül az alapkutatás állami támogatását akarták megindokolni. Ennek
lényege: a kötöttségektõl mentes, nagy szabadságfokú (alap)kutatás olyan fontos új
tudást hoz létre, amely nélkülözhetetlen forrása az új termékek és technológiák létre-
hozásának, a társadalom jólétének. Hasznossága ily módon nem megkérdõjelezhetõ.

Kevésbé terjedt el nevesítve, mégis nagy hatást gyakorolt a gondolkodásra az 1960-as
években megjelent Alvin M. Weinberg-féle két elv az alapkutatás állami támogatására
vonatkozóan. A civilizációs érték elv (high civilization principle) azt mondja ki, hogy az
emberrõl és a természetrõl szóló új tudás (ld. az erre épülõ alapkutatás definíciót az
OECD Frascati Kézikönyvben) önmagában is érték, önmagáért kell támogatni ugyan-
úgy, ahogyan a mûvészeteket is támogatjuk. A tudományos tudás az emberiség kultú-
rájának elválaszthatatlan része, ezért – mondja Weinberg – nem teljesítik nemzetközi
kötelezettségeiket (élõsködõvé válnak) azok az országok, amelyek gazdasági lehetõsége-
ikhez viszonyítva kevéssé támogatják a kutatást, helyette másoktól, kisebb anyagi be-
fektetéssel szerzik meg a közjónak számító ismereteket (Weinberg, 1964).

A költség elv (overheads principle) szerint a társadalomnak azért kell vállalnia az alap-
kutatás költségeit, mert e nélkül nem fejlõdhetne a technika. Az alapkutatás ugyanis
nem ezt vagy azt az alkalmazást támogatja, hanem a technikai-technológiai fejlõdés
egészét. Az alapkutatás stratégiai kutatási része pedig – írja Weinberg – olyannyira fon-
tos az alkalmazott kutatás szempontjából, hogy az alkalmazott kutatást végzõ intézmé-
nyeknek, illetve az ezeket fenntartó (állami) szervezeteknek kötelességük hozzájárulni a
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költségek fedezéséhez. A megtérülés nem kérdés – teszi hozzá a közgazdász C. Kaysen
– ez olyan tõkeberuházás, amelynek köszönhetõen a társadalom bõvülõ mértékben jut
hozzá az általa nagyon vágyott javakhoz és szolgáltatásokhoz (Kaysen, 1965).

A tudástársadalomban az akadémiai szektort az állam azért tartja támogathatónak,
mert hozzájárul a technikai-technológiai változásokhoz és a gazdasági növekedéshez. Az
alapkoncepció ezúttal az, hogy az innováció egyre inkább a tudománytól függ. Bizonyíté-
kul a leggyorsabban fejlõdõ tudományterületek és a kapcsolódó termelõágazatok szolgál-
nak: a biotechnológia, a gyógyszeripar, az elektronika és a félvezetõ ipar – ahol a szabadal-
mak valóban jelentõs számban hivatkoznak tudományos publikációkra. Arról már lénye-
gesen kevesebb szó esik, hogy más területeken (pl. a gépiparban, közlekedésben stb.) ez a
hivatkozás sokkal ritkább (Meyer Krahmer and Schmoch, 1998). Arról pedig még keve-
sebbet beszélünk (mert a kutatóknak sem mindig érdeke a tisztánlátás), hogy közvetlenül
csak a legritkább esetben tudja hasznosítani az ipar azt, amit a tudomány megtermel. Még
a leginkább tudásintenzív ágazatokban is inkább fontos „tudáshátteret” jelentenek a tudo-
mányos eredmények, mintsem közvetlenül alkalmazható inputot. Sokkal tágabb tere van
a kísérletezésre, a tervezésre és a technológiai tudásra épülõ, ún. design-driven innováció-
nak, mint a tudományos hátterû discovery-driven innovációnak (Kline–Rosenberg, 1986).
Diana Hicks szabadalmi elemzései (Hicks [et al.], 2001) messzemenõen alátámasztják ezt
az állítást, jelentõs különbségeket mutatva például az informatikai és az egészségügyi ága-
zatban megszületett szabadalmak tudományfüggése között. 

A tudományos kutatás megalapozó (indirekt) hatását sokkal kevésbé fogadja el és
használja érvként az állami támogatás érdekében a (tudomány)politika, mint a köz-
vetlen hatást. Ezért ez utóbbira építve születnek a finanszírozási konstrukciók: egyre
nagyobb nyomást gyakorolva az akadémiai K+F tevékenységet végzõkre, gyakorlati
haszon elérése érdekében. A kutatóknak részben elõre (ex ante) kell bizonyítaniuk,
hogy hasznos lesz majd az a kutatás, amelynek támogatását megpályázzák, részben
utólag (ex post) kell kimutatniuk a tényleges hasznokat. 

Hogy néz ki az elõzetes bizonyítás? Staffan Jacobsson ezt elõzetes ígérgetésként írja
le, amit mindannyian jól ismerünk a pályázói gyakorlatból (Jacobsson, 2002). A tá-
mogatás megszerzéséhez ez nélkülözhetetlen, holott – ahogy a legismertebb példák
mutatják – még a legnagyszerûbb találmányok sorsát sem mindig lehet elõre látni,
sõt. Marconi úgy fedezte fel a rádiót, hogy csak egy kommunikációs problémát akart
megoldani. A gõzmozdony eredetileg szivattyúként szolgált: bányákból szivattyúzták
ki vele a felesleges vizet (Rosenberg, 1996). Vagy ki tudta volna megmondani 30 év-
vel ezelõtt, hogy mi mindenre használják majd a lézertechnológiát?

„A tudományos kutatás az ismeretlent próbálja megismerni, megfejteni – ezért nem
lehet elõre megmondani az eredményét még akkor sem, ha nagyon világos célok alap-
ján fogalmazódik meg a kutatási program. Ráadásul sok technológia használhatatlan
mindaddig, amíg egy másik technológia nem fejlõdik ki. Az optikai szálak távközlé-
si alkalmazását mindaddig nem lehetett megoldani, amíg a lézertechnológia meg
nem jelent.” (Granberg, 1988) A mikrohullámú antennákat is „hiába” fejlesztették ki
már az 1950-es években, meg kellett várni a mobiltelefonok tömeges elterjedését az
1990-es években ahhoz, hogy „igazi” használatukra sor kerüljön, és jelentõs profithoz
segítsék az új technológiát elterjesztõ cégeket. 
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Az eredményesség utólagos bizonyítása valamivel egyszerûbb, ha kimutatható a kö-
vetkezõ hatások valamelyike (esetleg egyszerre több is):

• Termelési alkalmazások
• Spin-off cégek létrejötte
• Publikációk
• Szabadalmak.
A legnehezebb a termelési alkalmazások kimutatása. Ez ugyanis nagyon gyakran –

még több milliárdos nagyprojektek esetében is – csak évtizedek után mérhetõ le. Az
eredmény elmaradása esetén azonban utólag hiába vonjuk le a tanulságokat, a befek-
tetett erõforrások megtérülését a kutatókon már nem lehet számon kérni. 

Az „ígérgetés” taktikája évtizedek óta mûködik. Ez pedig arra utal, hogy a K+F
hagyományos modelljében (a Gibbons által Mode 1-nek nevezett mechanizmusban) a
kutatóknak érdekükben áll elhitetni, a támogatóknak pedig érdekükben áll elhinni,
hogy az egyetemi és kutatóintézeti kutatások jelentõs hányada innovációhoz vezet
majd (Gibbons [et al.], 1994). A tudástársadalomra inkább jellemzõ Mode-2 (a széles
bázison folyó tudástermelés és -diffúzió) sem mentes az ígérgetéstõl, de két szem-
pontból mégis alkalmas lehet arra, hogy csökkentse ennek a sajátos játszmának a sú-
lyát. Egyfelõl sokkal több szereplõ bekapcsolását teszi lehetõvé, növelve annak esé-
lyét, hogy gyorsabban, sok leágazással, az újdonságot rövid idõ alatt felismerve szü-
lessenek meg egymáshoz kapcsolódó kutatási eredmények. Másfelõl a potenciális fel-
használókat nemcsak beengedi, hanem be is vonja a kutatás egyes fázisaiba, beleértve
a koncepciókészítés szakaszát is. Megnõ a relevancia és a hasznosítás esélye.

A kutatás közvetett hasznának elsõsorban a problémamegoldásban játszott szerepét te-
kinthetjük. Annak elismerését, hogy a tudományos kutatás olyan lehetõségeket ad a tár-
sadalom kezébe, amelyekkel képes új dolgokat létrehozni, illetve új módon válaszolni ko-
rábbi kérdésekre. A kutatás támogatása ebben a szemléletben nem más, mint beruházás
a társadalom tanulási képességének erõsítése érdekében (Salter–Martin, 2001).

3. A tudás tõkésítése: neoklasszikus és evolúciós megközelítés

A hagyományos tudománypolitika a neoklasszikus paradigmára épül, mely szerint li-
neáris és ok-okozati összefüggés van a tudományos kutatás és a gazdasági növekedés
között. E koncepció szerint a közszféra intézményei által megtermelt tudás közjónak
számít, ezért az államnak jelentõs szerepet kell vállalnia a kutatások (elsõsorban az
alapkutatás) finanszírozásából. A támogatás növelésére is van megfelelõ érv: a na-
gyobb kormányzati támogatás növeli azoknak az információknak és lehetõségeknek a
mennyiségét, amelyeket a gazdaság hasznosítani tud, ezért indokolt, hogy az állami
tulajdonos bõvülõ forrásokkal segítse a kutatást, és hogy a közszféra a kutatások koc-
kázatát is jelentõs mértékben átvállalja a piaci szereplõktõl. 

Az evolúciós közgazdaságtan képviselõi az innováció rendszer jellegére helyezik a
hangsúlyt, és azt mondják, hogy ebben a folyamatban sokkal tágabb szerepkört kell
kapnia a kormányzati tudománypolitikának; nem korlátozhatja a szerepét a finanszí-
rozásra (Lundvall–Borrás, 1998). Foglalkoznia kell például a szellemi tulajdonjogok
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kérdésével, a különbözõ tõkefajták (pl. magvetõ tõke, kockázati tõke) bevonhatóságával,
innovatív kis- és középvállalatok létrejöttének segítésével, technológiatranszfer-központok
létrehozásával a közszférában stb. Legfontosabb funkciói közé tartozik a koordináció, kü-
lönösen az oktatás-, a tudomány- és az iparpolitika összehangolása. Nagyobb figyelmet
kellene fordítania a tágabb összefüggésekre is, így a kutatás és a nemzeti kultúra kapcso-
latára, az intézmények struktúrájára, az adott ország általános technológiai fejlettségére és
azokra a normákra, amelyek az intézmények mûködését szabályozzák (Ney, 1999). 

Az elmúlt évtizedben az evolúciós megközelítésre épülõ nemzeti innovációs rend-
szer koncepciója került elõtérbe. Sok tekintetben kiszorított minden más megközelí-
tést a szakirodalomban, de a tudománypolitikai retorikában is. Eközben az állami tá-
mogatás rendszere mégis inkább a neoklasszikus paradigma szerint mûködik. 

4. Az alapkutatástól a diffúzióig

A tiszta alapkutatás fogalma a 17. században jelent meg elõször. Godin B. Cohenre hi-
vatkozva állítja, hogy a fogalmat 1648-ban használták elõször, amikor a filozófusok
megpróbáltak különbséget tenni az elvont dolgok tanulmányozása (pure research) és
a konkrétumokat is tanulmányozó matematika között. Általános használatával azon-
ban csak a 19. sz. végétõl találkozunk, ugyanis akkor már több szempontból is fon-
tosnak tûnt az alap- és alkalmazott kutatás megkülönböztetése.

Az elkülönítéssel egy idõben megjelent a két típus közötti kapcsolat feltárása is. Leegy-
szerûsítve ez az alapkutatástól az alkalmazásig terjedõ útvonalként (azaz lineáris modell-
ként) került be a köztudatba. Már az I. világháború után alapított ipari laboratóriumok
sikerét is azzal magyarázták az elemzõk, hogy új termékeik vagy a vállalaton belüli, vagy
az egyetemeken, kutatóintézetekben folyó alapkutatásokra épülnek. Godin idézi C. E. K.
Meest, az Eastman Kodak egykori igazgatóját, aki 1920-ban a következõket írta: „Egy új
termék vagy eljárás kidolgozása a vállalat kutatási részlegén kezdõdik, ahol laboratóriumi
méretekben megjelenik az újdonság. Ezután kerül át ahhoz a részleghez, amelyik képes ar-
ra, hogy ipari gyártásra alkalmassá tegye a laboratóriumban már meglévõ terméket.”

Az 1930-as években jelent meg – nagyon hangsúlyosan – a „fejlesztés” kategóriája, miu-
tán felismerték, hogy az iparnak leginkább ebben kell erõsnek lennie. Mindez nem zárta ki
a vállalat tevékenységei közül a kutatást, ellenkezõleg. J. D. Bernal, aki elõször elemezte a
tudomány társadalmi aspektusát, világosan kifejti egy 1942-ben megjelent munkájában,
hogy nem lehet éles különbséget tenni a kutató és a mérnök között, a mérnök óhatatlanul
kutató is, bár elsõdleges feladata a már meglévõ tudás gyakorlati alkalmazása. A kísérleti
fejlesztés tartalmát az 1950-es évek elején határozta meg az amerikai National Science
Foundation (NSF), mint a K+F statisztika kialakításában és a K+F tevékenység mérésé-
ben meghatározó szerepet játszó intézmény. Az ipari termelés elõkészítését tekintették fej-
lesztésnek, elsõsorban a tervezést és a kísérleti üzemi gyártást. Az OECD szakértõi ezt a
meghatározást vették át, amikor a Frascati Manual az 1960-as években összeállításra került.

A 20. század közepére tehát kialakult a K+F hármas tartalma, amit egyúttal egy
lineáris lánc elemeinek is tekintettek az innováció-kutatók. J. M. Utterback 1974-ben
a Science-ben megjelent cikke (idézi Godin) ehhez hozzátette a diffúziót: alapkutatás,
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alkalmazott kutatás, fejlesztés, (termelés), diffúzió. Ezzel lett kerek a mai értelemben
vett K+F kategória az innováció szemszögébõl.

A linearitás modellje, ha ezen a szemüvegen keresztül nézzük, jogosan él tovább, az
újabb modellekkel együtt. A probléma nem a modell milyensége, hanem az, hogy
egyelõre nemigen tudjuk mérni a tudásáramlást a különbözõ szektorok között, illet-
ve a tudástermelõk és a felhasználók között. 

5. Szerepváltások 

A 21. század elsõ éveinek tudománypolitikai kérdései Európában leginkább a gazda-
sági versenyképességrõl szólnak: mit adhat a K+F szektor a gazdaságnak. Eközben
szüntelenül visszakanyarodik a gondolkodás az egyetemek és a kutatóintézetek sze-
repváltásához. Kulcskérdésként vetõdik fel, például, hogy:

1) Lesznek-e új formái, helyszínei és szereplõi a tudástermelésnek, és ha igen, akkor
ez mennyiben érinti a hagyományos (egyetemi, kutatóintézeti) tudástermelõket?

2) Hol találhatók a tudástranszfert akadályozó szûk keresztmetszetek? Hogyan le-
het ezeket feloldani?

3) Mit várhat az ipar az egyetemi-kutatóintézeti tudástermelõktõl? Ez utóbbiak mit
várhatnak az ipartól?

4) Hol vannak jobb kezekben a szellemi tulajdonjogok? Az egyetem/kutatóintézet
jó tulajdonos?

5) Mit kockáztatnak az oktató-kutató egyetemek, ha fokozott mértékben válnak
vállalkozó egyetemmé?

6) Miként lehet javítani a kutatóképzést? Milyen új képességekre van (lenne) szük-
ség? Hol hiányos a diplomások tudása? (Pl. projektmenedzsment, a források hatékony
hasznosítása, piacismeret, interdiszciplináris szemlélet, kommunikáció a társadalom-
mal, etikai kérdések, nemzetközi projektekben való részvétel, a finanszírozók igénye-
inek figyelembevétele, földrajzi és ágazatok közötti mobilitás.)

7) Milyen módszerekkel segíthetõ elõ a tudásközpontok hozzájárulása a regionális
fejlõdéshez?

8) Megváltoznak a tudományos teljesítmény értékelésének módszerei, a minõség
megítélésére használt módszerek (pl. peer review), ha tömegesen is megjelennek az új
tudástermelõk?

9) Hogyan lehet erõsíteni az innovációt az egyes ágazatokban? Milyen szektorális
különbségeket érdemes figyelembe venniük a kutatóknak?

10) Mit jelent ma az egyetemek/kutatóintézetek autonómiája? Nagyobb, vagy ki-
sebb, mint volt, tekintettel az átláthatósági követelményekre, a csökkenõ állami tá-
mogatásra, a mind több érdekelt által gyakorolt ellenõrzésre? Mit jelent, ha a piac lép
(sok tekintetben) az állam helyére a mûködési feltételek alakításában?

11) Milyen lesz az új „public management”? Milyen új feladatok várnak a tudás-
központok vezetõire? Professzorokra vagy menedzserekre épül majd a tudástermelés
és -elosztás a jövõben?

A K+F szektortól és szervezeteitõl a gazdaság igényeinek kiszolgálását várja el a po-
litika. A kutatók ezt látszólag elfogadják, miközben keresik azokat a megoldásokat,
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amelyekbõl születhet jó válasz a politikának, mégsem veszélyezteti a tudományos kutatás
hagyományos funkcióját. Különösen igaz ez az egyetemekre, amelyekre éppúgy érvényes
lehet Henry Etzkowitz véleménye, mely szerint „az egyetem nagyon rugalmas intézmény,
képes összeegyeztetni egymásnak ellentmondó célokat is” (Etzkowitz, 2000), mint
Siegfried Bär (2005) vélekedése az egyetem megreformálhatatlanságáról. „…Már a
weimari köztársaságban nagyban szöszmötöltek az egyetem omladozó intézményén. A
császárságban úgyszintén. És 1848-ban. Ismeretes az 1810-es Humboldt-féle reform. De
az sem volt az elsõ. Az egész 18., 17., 16. és 15. századon át minden húsz–harminc évben
csiszoltak, foltoztak, javítottak az egyetemen. Minden generáció újra meg újra megpróbált
segíteni ugyanazokon a bajokon. És majdnem minden generáció kudarcot vallott.” 

A kormány–egyetem (kutatóintézet)–ipar hármas együttmûködésérõl szóló Triple
Helix-modell szerint (Etzkowitz, 2000) az érintettek úgy alkalmazkodnak a változó
igényekhez, hogy egymástól vesznek át szerepeket. Az egyetem ipari funkciót tölt be,
amikor új technológiát próbál eljuttatni a vállalathoz annak megújulását segítve, vagy
új vállalkozás létrehozását ösztönzi (inkubátor funkció). A kormányzat az ipar segítõ-
társa lesz támogatási politikájával, a szabályozók kialakításával. Az ipar pedig egyete-
mi szerepben jelenik meg, nemritkán egyetemi színvonalú (vagy még jobb) kutatást
és képzést folytatva saját terepén.

Az egyetemi oktatási színvonal túlszárnyalását megkönnyíti, hogy – bár az egyete-
mek tudástermelésben betöltött vezetõ szerepét senki nem kérdõjelezi meg – helyze-
tük mégis kritikus, legalábbis az európai országok többségében. Uwe Schimank és
Markus Winnes szerint az egyetemi tanárok a humboldti modell fenntartásában ér-
dekeltek, de ezt annyi kritika éri a fenntartók részérõl, hogy megpróbálnak elmozdul-
ni egy poszt-humboldti modell felé (Schimank–Winnes, 2000). 

Úgy õriznék meg az oktatást és a kutatást az egyetem falain belül (Humboldt elõtt
a kutatás nem tartozott az egyetemek feladatai közé), hogy a korábbi egység helyett
differenciálást vezetnének be. Külön célrendszere, szervezete és forrása lenne a kuta-
tásnak, illetve az oktatásnak, erõsen ösztönözve az egyetemi oktatókat arra, hogy mi-
nél több kutatási szerzõdést kössenek.

Elsõ ránézésre ebben nincs buktató, mégis problematikusnak látják egyes elemzõk.
Úgy vélik, hogy az eltérõ finanszírozási és ösztönzési rendszer miatt az oktatás hát-
rányba kerül a kutatással szemben. A jelenlegi konstrukciók az oktatást normatív ala-
pon finanszírozzák, a diákok létszáma szerint, és nincs mód minõségi differenciálásra.
A kutatás ellenben minõségi osztályozás szerint élvez állami támogatást, minõség sze-
rint juthat külsõ forrásokhoz, vagyis az egyetemi oktatók elsõsorban abban érdekel-
tek, hogy kutatási kapacitásaikat erõsítsék. Ez veszélyezteti az oktatás minõségét, ami
idõvel a kutatásra is visszahat. További probléma, hogy az ipari és más külsõ szerzõ-
dések többsége mögött nem alapkutatási tevékenység áll. A humboldti „oktatás és
kutatás egysége” modellbe belefér az alapkutatás, mivel nem vitatható, hogy szoros
összefüggés van az oktatás (kutatóképzés) és az alapkutatás között. Az egyetemi ku-
tatás gazdasági felértékelõdése és ezáltal a finanszírozási rendszer megváltozása azon-
ban egyre inkább kikezdi az alapkutatás közel kétszáz éves legitimációját.
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6. A közszféra

Az egyes országok tudástermelõi között a közszférához tartozó kutatóintézetek álta-
lában a második helyen, vagyis a felsõoktatási intézmények után szerepelnek.1 Kelet-
Közép-Európában többnyire a tudományos akadémiákhoz tartozó, hagyományosan
alapkutatás-centrikus intézetek tartoznak ebbe a körbe. Az OECD-országok többsé-
gében az állami (kormányzati) szervezetek feladatainak teljesítését közvetlenül (is) se-
gítõ intézmények számítanak állami kutatási szervezeteknek (public research organi-
sations). Fontos, de többnyire nem kizárólagos profiljuk az alapkutatás.

Az elsõ, mai értelemben vett kutatóintézetek a 19. század végén jöttek létre, bár
Edinburgh-ben már 1670-ben mûködött egy Királyi Botanikus Kert, amely joggal te-
kinthetõ a kutatóintézetek õsének. Volt egy nagyobb alapítási hullám az 1920-as
években, amikor fõként az egészségügy, az ipar és az agráripar igényeit igyekeztek ki-
elégíteni. A II. világháborút követõ években a nukleáris energiával kapcsolatos felada-
tok jelentek meg új „portfolióként”. Nagyon jelentõs szerepet töltöttek be az állami
támogatással mûködõ intézetek az ipari technológiák fejlesztésében, az infrastruktú-
ra fejlesztésében, a szabványok kialakításában. Egy felmérés szerint az 1990-es évek
végén az EU15-ben mintegy 600 kutatóintézet mûködött, ötven százalékuk az el-
múlt 20 évben jött lére, megújítás vagy új alapítás révén (Senker, 2000).2 Definíció-
juk: olyan intézmények, amelyek mûködését jórészt állami költségvetési forrásokból
fedezik, állami (köz) tulajdonban vannak, vagy legalábbis a közszférához tartozó in-
tézmény felügyelete alatt állnak, és – a magánszférával ellentétben – közkinccsé te-
szik kutatási eredményeiket. Olyan alapítványok is részei lehetnek, amelyek pénzügyi
alapjai a közszférából származnak, és fõ tevékenységük a kutatás.

Eredetileg három világosan elkülöníthetõ típus tartozott ebbe a körbe:
• Egyetemekhez tartozó kutatóintézetek, amelyek a kutatás élvonalát képviselték.
• Nem egyetemi intézetek, általános vagy nagyon specifikus kutatási, vagy kuta-

tást is igénylõ tevékenységgel.
• Nemzeti kutatólaboratóriumok (valamely minisztérium kötelékében), amelyek a

kormányzati politika megalapozását és végrehajtását segítik.
A szerepváltásoknak köszönhetõen a határok egyre inkább elmosódnak a fenti tí-

pusok között. Gyakori az egymásba olvadás, de legalábbis a szoros hálózatos együtt-
mûködés. Többségük 10–49 fõt foglalkoztat, de van közel 150 olyan intézet, ahol a
létszám eléri a 100–499 fõt. Az EU15 adatait nézve (Government Intramural Expen-
diture on R&D – GOVERD) 1990 és 1999 között, 1995. évi dollárparitáson számol-
va, nagyjából változatlan összeget költöttek erre a szektorra. Eközben, a változó tu-
domány- és technológiapolitikai trendnek megfelelõen, némileg átrendezõdött ez a
szektor: az intézetek egy részét privatizálták (fõként az Egyesült Királyságban), eset-
leg megváltoztatták – az üzleti szektorhoz közelítették – irányítási rendszerüket (pl.
Spanyolországban és Olaszországban). 

Létrejöttek ún. félállami kutatóintézetek (semi-public institutions), amelyek többnyi-
re valamilyen technológiai kulcsterületen töltenek be vezetõ szerepet, és finanszírozá-
sukban a kormányzat mellett a magánszektor is részt vesz. Ismert példa erre az auszt-
riai Seibesdorf-i Kutató Központ, amelynek 51 százalékban az állam a tulajdonosa, 49
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százalékban pedig az ország vezetõ ipari és kereskedelmi szervezetei. Érdekes formáci-
ónak számítanak az ún. szövetkezeti intézetek, pl. a spanyol IKERLAN. Ezek techno-
lógiai fejlesztésre kapnak állami támogatást annak érdekében, hogy kedvezõ áron
nyújtsanak szolgáltatást az érdeklõdõ vállalatoknak. 

A közszféra kutatói általában közalkalmazottak, de vannak más formában mûkö-
dõ intézmények is. Fõleg a gazdasági tevékenységet is folytató kutatóintézetekben
dolgoznak olyan munkatársak, akik nem élvezik a közalkalmazotti státust.

A már említett felmérés szerint a közszférában mûködõ európai kutatóintézetek-
nek mintegy a fele végez alapkutatást. Tevékenységük nagyobb hányada

– alkalmazott kutatás
– fejlesztés
– a tudás diffúziója (oktatás, képzés, tanácsadás)
– eszközök, berendezések rendelkezésre bocsátása
– mérés, hitelesítés.
A vizsgált intézetek legnagyobb hányada mûszaki területen mûködik. Sorrendben

ezt követik a természettudományok, az agrártudományok, az orvostudományok, a
társadalomtudományok és a humán tudományok (pl. nyelvészet, kultúrakutatás).

Az 1990-es években megkezdõdött változások (szerepváltások) sok szempontból (és
több országban) beszûkítették a közszférához tartozó kutatóintézetek mozgásterét. Ko-
rábbi, tágan megszabott tevékenységüket a kormányok egyre inkább a gazdasági növe-
kedés, az innováció és a technológiatranszfer segítésére próbálják korlátozni. Anyagi for-
rásaik egy része a mozgékonyabbnak ítélt egyetemi szektorhoz került. Többek között a
hosszú távú elkötelezettségtõl igyekeznek ily módon is megszabadulni a kormányok, ki-
használva, hogy a felsõoktatásban rövid távra is tudnak – szerzõdéssel – kutatókat al-
kalmazni, szemben a határozatlan idõre alkalmazott kutatóintézeti kutatókkal. 

A kutatóintézetek válasza a kormányok által támasztott új igényre: együttmûködés
egymással és a felhasználókkal. Ez sok helyen sikeresnek látszik, ezért sem mutatnak
a statisztikák kapacitáscsökkenést, pl. Franciaországban, Olaszországban vagy Spa-
nyolországban. Kivétel az Egyesült Királyság, ahol a kutatóintézeti privatizáció és
más átalakítások hatására tíz év alatt (1985-1995 között) mintegy egyharmaddal
csökkent a közszférában dolgozó kutatók és mérnökök száma, miközben létszámuk
kétszeresre nõtt az egyetemi szektorban (közszféra: 19 ezerrõl 13 ezerre csökkent; fel-
sõoktatás: 25 ezerrõl 47 ezerre nõtt). Az egyetemi létszámok mindenütt lényegesen
nagyobb mértékben nõttek, mint a kutatóintézeti állomány. 

A legújabb kutatások szerint a közszféra intézményei a következõ változásokkal
szembesülnek ezekben az években:

• Változó kapcsolatrendszer az innováció szereplõi között, beleértve a konvergenci-
át az egyetemek és a kutatóintézetek között.

• A kutatási infrastruktúra megújításának, új eszközök, berendezések megszerzé-
sének növekvõ fontossága.

• A kutatási eredmények hasznosításának követelménye, akár mûködõ, akár újon-
nan létrehozandó vállalkozások révén.

• A kutatás hatékonyságát mérõ módszerek fejlesztésének és alkalmazásának kor-
mányzati igénye.

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON266



Ugyancsak fontos fejlemény, hogy a tudományos közösség kénytelen elfogadni a
mindenkori kormányok beleszólási jogát a közszférához tartozó kutatóhelyek tevé-
kenységének alakításába. Míg korábban a kutatóhely fogalmazta meg céljait és prog-
ramját, és azt fogadtatta el a támogatóval, addigra ma:

• Tárgyalás, majd megállapodás jön létre a fenntartó és a kutatóhely között a felada-
tokról. Ezt rendszerint szerzõdésben rögzítik.

• Megváltozott feltételekkel zajlik a forrásokért folyó verseny. A források mögött
konkrét kormányzati preferenciák állnak, és a kutatóhelynek el kell döntenie, hogy
beszáll-e a sokszor meglehetõsen mérsékelt összegû támogatást nyújtó versenybe,
vagy más módon próbál boldogulni.

• A kutatóhely értékelésében külsõ szakértõk, illetve a felhasználók is részt vesznek,
érdemben befolyásolva a költségvetési források elosztását az egyes intézmények között.

Vagyis ahogyan csökken az intézménytámogatás, átadva helyét a projektalapú finan-
szírozásnak, úgy válik egyre kiszolgáltatottabbá (saját tevékenységének tartalma szem-
pontjából) a közszférában dolgozó kutatóközösség. Az 1990-es években néhány ország-
ban (Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország) éles politikai vita folyt arról, hogy
egyáltalán szükség van-e a felsõoktatástól elkülönült intézményhálózatra. Végül a heves
tiltakozás miatt a megszüntetési elképzelések nem valósultak meg (az Egyesült Király-
ságban is jóval kevésbé, mint ahogy tervezték), de szigorú értékelésnek vetették alá az in-
tézeteket, és számos új ösztönzõt vezettek be annak érdekében, hogy az alapkutatás ro-
vására növeljék ipari szerzõdéses tevékenységüket, PPP (public private partnership) rend-
szer keretében. A személyi költségek csökkentésére egyre több helyen vezetik be a kuta-
tók szerzõdéses foglalkoztatását, és egyre több, olcsónak számító doktoranduszt vonnak
be az intézeti feladatok teljesítésébe azáltal, hogy az intézeteknek részt kell vállalniuk a
kutatóképzésben (a költségvetési támogatás egy részét ezért kapják).

Az elemzõk részérõl vita és aggodalom kíséri ezeket a fejleményeket. Gyakori kér-
dés, hogy:

• vajon termelõdik-e elegendõ új tudás a rövid távú szerzõdések teljesítése közben;
• milyen lehetõség lesz a tudás megõrzésére és felhalmozására egy-egy kutatóhelyen,

ha nincsenek olyan kutatók, akik hosszú idõn keresztül ott dolgoznak, folytatva – ha
érdemes – akár tíz–húsz évvel korábban megkezdett kutatásaikat?

A közszféra súlyát egyszerre mérsékli az egyetemek és az üzleti szektor K+F tevékeny-
ségének erõsödése. Az alábbi táblázat 2002–2004 közötti adatokkal mutatja, hogy az
EU25 egyes országaiban milyen eltérés van az üzleti és a közszféra K+F ráfordításainak a
GDP-hez viszonyított aránya között.3 Magyarországon alig van eltérés, miután az üzleti
szektor részaránya jóval kisebb, a közszféráé pedig nagyobb, mint egy sor más országban. 

1. táblázat. K+F ráfordítások a GDP százalékában, 2002–2004 között
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2. táblázat. Az üzleti és a kormányzati szektorban dolgozó kutatók száma (FTE)

A közszférában foglalkoztatott kutatók számát tekintve a magyar adatok nem te-
kinthetõk kiugrónak. Finnországban is 4 ezer felett van a kutatólétszám a közszférá-
ban, Hollandiában meghaladja a 6 ezret, az Egyesült Királyságban a 9 ezret. Aránya-
ink azonban sokkal rosszabbak, mivel az üzleti szektorban nálunk nagyon kevés ku-
tató dolgozik. Magyarországon a teljes kutatólétszám 30 százaléka dolgozik a közszfé-
rában (a felsõoktatást nem ide számítva), miközben az EU25 átlaga 13,2 százalék.
Csak a cseh és a lengyel arányok hasonlítanak a mienkhez.

A K+F tevékenység innovációs szempontú megítélése miatt idõrõl idõre felvetõdik a
kérdés, hogy mekkora kutatóhálózatot tarthat fent egy-egy ország, mi az, ami állami for-
rások nélkül nem õrizhetõ meg, és mi az, amit nem kell feltétlenül a közszférán belül mû-
ködtetni. Általános szabályként azok maradnak a költségvetési körben, amelyek 

• hosszú távú, megalapozó kutatásokat végeznek;
• nagy koncentrációt igényelnek akár humán, akár fizikai infrastruktúra szempontjából;
• a széles értelemben vett biztonsággal kapcsolatos kutatásokra specializálódnak (egész-

ség, környezet, fizikai biztonság).
Az elmúlt tíz–húsz év innovációs sikertörténetei mögött gyakran találhatók kutató-

intézetek, nem egy esetben privatizált kutatóintézetek. Az északi országokban például
aligha sikerült volna vállalati kutatólaboratóriumokra építve kifejleszteni a mobil táv-
közlés technológiáját, ha nem lett volna mindennek „állami” elõzménye. Több évtize-
des finanszírozási biztonság és folyamatos kutatói utánpótlás tette lehetõvé, hogy a köz-
szférában megszülessenek a vállalatok által sikerre vitt kutatási eredmények.

Kelet-Közép-Európa

Kelet-Közép-Európában az 1990-es évek elején került sor a radikális átalakulás elsõ hul-
lámára a közszférában. A legtöbb országban ez azt jelentette, hogy mind az akadémiai,
mind az ún. ágazati kutatóintézetek felülvizsgálatra kerültek, és az általános politikai és
gazdasági helyzettõl függõen maradtak életben, alakultak át, vagy szüntették meg õket. 

Az egykori ágazati (ipari) kutatóintézetek leggyorsabban Magyarországon vesztet-
ték el a talajt a lábuk alól úgy, hogy a megmentésükre irányuló tényleges, illetve lát-
szat erõfeszítések sorra kudarcot vallottak. Míg az 1960-as, 1970-es és részben az
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1980-as években ezek – a jórészt minisztériumi irányítás alá tartozó intézetek4 – egy-
egy iparág kiemelkedõ színvonalú, sok új (részben embargós) technológiát és termé-
ket megszerzõ, illetve kifejlesztõ intézményei voltak, addig a rendszerváltás idejére
válsághelyzetbe kerültek. A legjellemzõbb okok a következõk voltak:

• piacaik jórészt eltûntek;
• korábban felvett hiteleik visszafizetésére nem voltak képesek;
• a munkatársak egy része élt az új lehetõségekkel, és a süllyedni kezdõ intézetet

elhagyva magánvállalkozásba kezdett (nem egy esetben kisajátítva a korábbi intézeti
eredményeket, megszerezve az eszközöket).

Néhány évi jogi és pénzügyi útkeresés után megindult az akkor még létezõ 20–25
ágazati intézet összeomlása. Ideig-óráig szolgáltatások nyújtásával (mérés, hitelesítés,
minõségellenõrzés), késõbb ingatlanjaik értékesítésével még megpróbáltak felszínen
maradni, de az évtized végére eredeti funkciójukból semmi nem maradt. Még a kez-
detben sikeres túlélõk5 sem tudtak intézeti formában és létszámmal fennmaradni. Jó
esetben olyan gazdasági társaságok maradtak meg utódszervezetként, amelyek szak-
mai kiválóságuknak köszönhetõen piaci szereplõként megkapaszkodtak, és nem egy
esetben sikeres vállalkozássá alakultak például a távközlésben, a gyógyszer- vagy az
autóiparban (Mosoni-Fried, 1995).

A változtatási szándék minden rendszerváltó országban jelen volt, de az egykori
ágazati kutatóintézeteket mégsem zárták be mindenütt, vagy legalábbis voltak foko-
zatok. Teljes felszámolásukra, a közszférán belüli radikális átalakításukra, illetve pri-
vatizációjukra Észtországban, Csehországban, Szlovéniában, Litvániában és Lettor-
szágban került sor. Lengyelországban és Szlovákiában egy részüket bezárták, más ré-
szüket privatizálták, ugyanúgy, ahogy nálunk (Meske, 2004). Megszûnésük nagyban
hozzájárult a régió K+F létszámának radikális csökkenéséhez az 1990-es években.6

Más jellegû átalakulás zajlott le a tudományos akadémiák kutatóhálózatában. Az ága-
zati kutatóintézetekkel ellentétben, ebben a körben nem ment végbe radikális tevékeny-
ségváltás, megõrzõdtek a hagyományos alapkutatási funkciók, megmaradt az állami költ-
ségvetési támogatás és az akadémiai kutatóhálózat átlagosan mintegy 20 százalékos része-
sedése az országos K+F forrásokból. Megszüntetésükre csak a volt szovjet utódállamok-
ban került sor, politikai okokból. A tényleges bezárás helyett azonban ezek jórészt az
egyetemekhez kerültek, vagy a kormányzati munkát segítõ intézménnyé alakultak.7

Az alábbi táblázatokban néhány kelet-közép-európai ország kutatói létszámának
alakulását mutatjuk be, érzékeltetve a közszférán belüli változásokat is.

3. táblázat. A kutatók és mérnökök számának alakulása Észtországban
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Az egykori 20 akadémiai intézetbõl 7 maradt költségvetési intézmény, állami kuta-
tóintézeti státusban. A többi intézet egyetemekhez került 1996-1998 között. 

4. táblázat. Kutatók és mérnökök számának alakulása Ukrajnában szektorok szerint 1000 fõ)

Ukrajnában 60 százalékkal csökkent a kutatói létszám, és ez minden szektort érin-
tett. Ezen belül még leginkább a tudományos akadémia intézetei maradtak épségben.

5. táblázat. A kutatók megoszlása szektorok szerint (felsõoktatás és közszféra) Litvániában (%)

1990 elõtt 12 akadémiai intézet, 12 felsõoktatási intézmény és 32 ágazati kutatóin-
tézet volt Litvániában. Ez a szerkezet került átalakításra úgy, hogy megerõsödött a fel-
sõoktatás (részben az akadémiai intézetek átkerülésével), az ágazati intézetekbõl rész-
ben állami kutatóintézetek lettek, de garantált alapfinanszírozás nélkül, részben pe-
dig ezek is az egyetemekhez kerültek. A közszférában 1999-ben 1634 kutató dolgo-
zott, a vállalati szektorban pedig 39 (!). 2001-ben a kutatói összlétszám 5060 fõ volt.
A létszámcsökkenésben nagy szerepe volt az 1991. évben meghozott Tudományos és
Felsõoktatási Törvénynek, amely csak a minõsített kutatókat engedte be a statiszti-
kai létszámba. Bonyolította a helyzetet a tudományos fokozatok érvényesítésére vo-
natkozó rendelkezés is. Nosztrifikáció nélkül a fokozatok érvényüket vesztették.8

6. táblázat. Kutatók száma és megoszlása szektoronként Szlovéniában

Szlovénia azon kivételek közé tartozik ebben a térségben, ahol nem csökkent a
K+F kapacitás az 1990-es évtized elsõ éveiben. Inkább növekedésrõl, rosszabb eset-
ben stagnálásról árulkodnak az adatok. A K+F ráfordítás 1993-ban a GDP 1,6 szá-
zaléka, 2000-ben 1,5 százaléka volt. A szektorok között sem ment végbe jelentõs át-
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rendezõdés. Az egyetemeken és a kutatóintézetekben változatlanul az alapkutatás és
a képzés a legfontosabb feladat (Stanovnik, 2004).

7. táblázat.  kutatók száma és megoszlása szektoronként Magyarországon

Magyarországon 1990 után közel tíz évre volt szükség ahhoz, hogy a visszaesési ten-
dencia megálljon, és egyes területeken növekedésre is sor kerüljön. A mélypontot az
1993–95 közötti idõszak jelentette a K+F szektorban. A K+F intézetek magját alko-
tó akadémiai kutatóhálózat – egy konszolidációs szakasz után – megmaradt, de orszá-
gos szerepe és súlya korántsem olyan egyértelmû ma, mint amilyen volt. Ennek legké-
zenfekvõbb oka az, hogy a politika (az OECD-országok többségéhez hasonlóan) készsé-
gesebben vállalja a felsõoktatás és az alkalmazott kutatás, mint az alapkutatás támoga-
tását. Mivel az alapkutatási szerepet az MTA változatlanul a legfontosabb akadémiai
jellemzõnek tartja, gyakran kényszerül védekezésre, de legalábbis magyarázkodásra a
döntéshozókkal szemben. Belülrõl nézve kissé más a helyzet. Az MTA-intézetek ko-
rántsem tekinthetõk ma olyan mértékben alapkutató intézeteknek, mint ahogyan a
külvilág feltételezi. Tevékenységükben – a környezeti feltételeket tudomásul véve – egy-
re nagyobb súllyal van jelen az alkalmazott kutatás. Szerepet játszik ebben az is, hogy az
alap- és alkalmazott kutatás határvonalai egyre inkább elmosódnak.

A KSH 1994-ben 63 kutató-fejlesztõ intézetet tartott nyilván, 3 ezer fõ feletti kutatói létszám-
mal, és 49 egyéb kutatóhelyet, 1264 kutatóval. Mivel akkoriban még közölték az adatszolgál-
tatók névsorát, könnyû azonosítani a szóban forgó intézeteket. Az MTA kutatóintézetei mel-
lett e körbe tartozott pl: az Agrárgazdasági Kutató Intézet, a Cukoripari Kutató Intézet, a Ma-
gyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, a KSH Népességtudományi Intézete, a Központi Élelmiszer-
ipari Kutató Intézet, a Magyar Állami Földtani Intézet, az Oktatáskutató Intézet, a
Villamosenergia-ipari Kutató Intézet stb. Az egyéb költségvetési kutatóhelyek között számos
orvosi és egészségügyi intézet (pl. az Országos Kardiológiai Intézet, a Haematológiai Intézet),
sok múzeum, levéltár és könyvtár szerepelt. 
A 2004. évi KSH-statisztikában a kutató-fejlesztõ intézetekkel együtt szerepelnek az egyéb ku-
tatóhelyek. Számuk: 129, kissé magasabb a tíz évvel korábbihoz képest. A kutatók száma: 4693
fõ, ez is alig magasabb az 1994. évi adatnál. Azonosításukat a jelenlegi évkönyvek már nem te-
szik lehetõvé. Tudományterületi megoszlásuk: 61 bölcsészettudományi, 28 agrártudományi, 26
társadalomtudományi, 14 orvostudományi kutatóhely. Mûszaki, technológiai intézet nem sze-
repel közöttük, ugyanúgy, ahogyan 1994-ben sem ez volt a jellemzõ.
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Lehetséges jövõ (európai kutatóintézetek)

A kutatóintézetek jövõje részben attól függ, hogy találnak-e önmaguk számára a régeb-
bi kutatási területekre alapozható, de az új igényeknek jobban megfelelõ kutatási fel-
adatokat. Sok múlik azon is, hogy mint nemzeti intézmények részt tudnak-e venni az
európai integrációban, és ha igen, akkor hogyan (PREST, 2002). A keretprogramokban
sok kutatóintézet mûködik együtt, de az alkalmazott kutatási területeken már akadályt
jelent, hogy a kereskedelmi hasznosítás profitját mindenki maga szeretné élvezni. Hosz-
szabb távon ugyanakkor elõnyt jelenthet, ha a kutatóintézetek szolgáltatási tevékeny-
sége átnyúlik a határokon, és létrejön az ésszerû munkamegosztás a nemzeti szereplõk
között. Az azonban egyelõre nem szerepel a tervekben, hogy túlságosan nagyra növesz-
tett (szolgáltató) kutatóintézetek jöjjenek létre. Egyelõre inkább az a feladat, hogy a he-
lyi kis- és középvállalatok igényeit próbálják meg kielégíteni. Többek között azáltal,
hogy fejlesztik az egyre jobb üzletágnak bizonyuló kutatási szolgáltatásokat, és közben-
sõ szervezetként kötik össze az egyetemeket és az ipart.

Az alapkutatásban erõs intézetek számára a saját eredmények ipari hasznosítása le-
het – a jövõben is – az egyik legjobb jövedelemforrás, mivel a szabadalmi jogok az õ
tulajdonukban vannak. Külsõ tõkebevonás és spin-off cégek alapítása merül fel a leg-
kézenfekvõbb eszközként. Ugyancsak fontos profil lehet részvételük a posztgraduális
képzésben. Ezt megkönnyíti, hogy a kutatóintézetek nagyon gyakran az egyetemek
tõszomszédságában találhatók. 

Közintézményekként mindeközben meg kell felelniük a társadalom és a kormányzat
elvárásainak. Nem engedhetik meg maguknak, hogy kutatási programjaik közül hiá-
nyozzanak azok, amelyek révén hozzájárulhatnak a társadalom jólétének, biztonságának,
egészségi állapotának és életminõségének javításához. Ugyancsak fejleszteni kell kapaci-
tásaikat olyan területeken, amelyek révén képesek tanácsadóként (szakértõként) segíteni
a kormányzati munkát, legyen szó akár valaminek a támogatásáról, akár a szabályozásá-
ról (lásd élelmiszerbiztonság). Nagy kérdés – veti fel néhány elemzõ –, hogy képesek-e
pártatlan szakértõi véleményeket megfogalmazni ezek az intézetek a mai helyzetben,
amikor minden szerzõdéses partnerükre szükségük van, legyen az akár kormányzati
szerv, akár vállalat, akár egyszerre mindkettõ (Georghiou [et al.] 2002).

A kutatóintézetek eredeti hármas modelljével szemben ma diverzifikáltabb tevé-
kenységmodellt javasolnak a témával foglalkozó kutatók. Egy átfogó európai vizsgá-
lat szerint (PREST, 2002):

• A döntõen alapkutatást végzõ intézetek profilja megõrzendõ. Rendszeres értéke-
lésük során dönthet a fenntartó arról, hogy folytathatják-e korábbi tevékenységüket,
vagy irányt kell változtatniuk.

• Kutatóintézeti keretet igényelnek (általában) a nagy technikai infrastruktúrák.
Ezek mûködtetése elvben megoldható lenne egyetemeken is, de a mûködtetéshez
szükséges szakértelmet könnyebben biztosíthatja erre szakosodott intézet. Ugyancsak
elõnyösebb a kutatóintézeti forma akkor, amikor külsõ felhasználók révén lehet csak
gazdaságossá tenni a mûködést.

• Alkalmazott kutatásra általában akkor érdemes kutatóintézetet fenntartani, ha spe-
ciális felhasználói csoport áll az intézet mögött, emellett a kutatáshoz sajátos szakérte-
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lemre és infrastruktúrára van szükség. Indokolt lehet adott társadalmi-gazdasági szükség-
letek (pl. szabványosítás) esetén is. Fontos, hogy ezek az igények tartósak legyenek, és ér-
demes legyen hosszabb távra kiépíteni és fejleszteni ezen intézetek kapacitásait. 

• Nagy igény van olyan kutatóközpontokra, amelyek a technológia diffúzióját se-
gítik. Ez feladatuk az egyetemeknek is, de nem lehet elsõdleges feladatukká tenni. A
nonprofit formában mûködõ kutatóközpontok – az innovációs rendszer részeként –
elvben könnyebben mozoghatnak ezen a terepen, ha meg tudják szerezni a szükséges
szellemi kapacitást.

Sok jele van annak, hogy további változások várhatók a kutatóintézetek szerepkö-
rében és tevékenységében, az elvárásokkal összhangban. Állandó szerepváltásban
vannak, ahogyan az egyetemek és részben a vállalatok is. Mindez megerõsíti a konver-
genciaelmélet érvényességét a tudástermelõk különbözõ csoportjai között.

7. Az üzleti szektor

Sem esettanulmányokból, sem a statisztikai adatokból nem könnyû megállapítani,
hogy ténylegesen milyen jellegû és milyen mennyiségû kutatás-fejlesztés zajlik az
egyes gazdasági ágazatokban, a kis-, közepes és nagyvállalatok falain belül. Arról sincs
elegendõ információ, hogy folytatódik-e az 1990-es években felgyorsult K+F out-
sourcing, és ha igen, akkor kik lesznek az új kedvezményezettek. A kis- és közepes
vállalatok K+F igényét a szakirodalom növekvõnek minõsíti, de ez aligha változtat a
korábbi arányokon: az üzleti K+F legalább 70–80 százaléka mindenütt a nagyválla-
latokhoz kötõdik, beleértve az általuk megrendelt szerzõdéses kutatásokat is.

Statisztikák szerint az üzleti szektor K+F ráfordításának kb. négyötöde fejlesztési
költség, és csak egyötöd rész jut alap-, illetve alkalmazott kutatásra. Az Egyesült Ál-
lamokban valamivel erõsebb a kutatási orientáció. Például 2000-ben a vállalatok tel-
jes K+F ráfordítása 180 milliárd USD volt, és ebbõl csak 42 milliárdot fordítottak ku-
tatásra (ezen belül 6 milliárdot alapkutatásra, 36 milliárdot alkalmazott kutatásra) és
138 milliárdot fejlesztésre (NSF).9

A teljes K+F ráfordításon belül Nyugat-Európában mintegy kétharmad az üzleti szek-
tor és egyharmad a felsõoktatás + (más) közszféra aránya. Svédországban még ennél is na-
gyobb aktivitást mutat az üzleti szektor: a teljes K+F ráfordítás 78 százaléka az iparhoz
kötõdik.10 Az EU25 ipari átlaga, ahogy az alábbi táblázatból látható, 54,5 százalék.

8. táblázat. A K+F ráfordítások megoszlása pénzügyi források szerint néhány országban,
2002-ben (az összes forrás = 100%)
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A Gibbons nevével fémjelzett Mode 1 és Mode 2 elmélet elsõsorban nem az üzleti
szektor K+F szerepének növekedésében látja a mai és a korábbi tudástermelési mód
közötti különbséget. A Mode 2 tudástermelési mód újdonsága inkább a szereplõk szá-
mának bõvülésében jelentkezik, valamint abban, hogy ezek a szereplõk nem feltétle-
nül kötõdnek a hagyományos K+F helyekhez. Létrejönnek új formációk, ezek folya-
matosan változnak, és kívülrõl, a laikus vagy annak vélt körbõl is beléphetnek olya-
nok, akiknek használható tudásuk van (Gibbons [et al.], 1994).

Ugyancsak az elmúlt kb. 20 év újdonsága az ún. egyidejû kutatás és fejlesztés (concur-
rent engineering and science). Ezzel azokat a fejlesztéseket jelölik, amelyek olyannyira új
tudáson alapulnak, hogy a termékfejlesztés során párhuzamosan fut egymás mellett az
alapkutatás és a mérnöki munka. Vagyis egyszerre folyik hosszú távú alapproblémák ku-
tatása, és – ezekhez kapcsolódva – rövid távú alkalmazások keresése, gyakorlati problémák
megoldása. Pl. egy termék különbözõ részeit egyszerre fejlesztik, függetlenül attól, hogy
milyen tudományos-mûszaki problémákat kell annak kapcsán megoldani. Fõleg biológiai
és informatikai területeken lehetünk tanúi ennek a párhuzamos egymásra épülésnek. A je-
lenség éppen úgy kötõdhet egyetemi-kutatóintézeti helyszínhez, mint vállalathoz.

A vállalat felértékelõdéséhez hozzájárulnak azok az elméletek is, amelyek a vállalatot
tanuló szervezetként fogják fel (Szabó, Kocsis, 2003). Ennek részeként jelenik meg két
lényeges elem: az egyik a magyarra nehezen lefordítható path dependence (a múlttól való
függés) hangsúlyozása. E szerint egy cég mai képessége attól függ, hogy mire volt ké-
pes tegnap, és mit tudott tegnapról mára megtanulni. Vagyis például K+F pályázatok
elbírálásánál lehet lényeges szempont, hogy volt-e az adott vállalatnál kutatási, illetve
fejlesztési elõzmény, támaszkodhat-e valamilyen saját felhalmozott tudásra és képesség-
re az új ötlet. A másik elem az együttes fejlõdés (co-evolution), amely arról szól, hogy
mennyire erõsíthetik egymás fejlõdését a K+F szereplõi (beleértve a kutatásfinanszíro-
zókat is). Tudnak-e együtt, egyidejûleg fejlõdni pl. a kapcsolatrendszerek erõsítése ré-
vén, és/vagy amiatt, hogy a kormányzati tudománypolitika a maga eszközeivel igyek-
szik a lemaradókat fejlõdésre serkenteni. Ennek negatív változata a szakadék mélyülése.

A norvég Edquist szerint az együttes fejlõdés képességétõl is függ, hogy ugyanazt a
célt miként tudják elérni a különbözõ országok. Mert hiába nincs optimális út, vagyis
nem lehet megmondani, hogy milyen lenne az ideális nemzeti innovációs rendszer,
azért nagyon is indokoltnak tûnik az a feltételezés, hogy ha erõs a szereplõk közötti
kapcsolatrendszer, akkor valószínûleg jobb a teljesítmény, mint gyenge kapcsolatok
esetén (Edquist, idézi Jacobsson, 2002).

8. A hazai K+F szerkezete

A szakirodalomban leírt szerkezeti változások különbözõ gyorsasággal mennek végbe az
egyes országokban. Nálunk a transzformációs válság következtében meglehetõsen radi-
kális módon zajlott az átalakulás elsõ hulláma. A stabilizációs szakasz 1997 táján kezdõ-
dött. Azóta jelentõs szerkezeti változásról aligha beszélhetünk. A 2007–2015 közötti
idõszak egyik alapkérdése, hogy megerõsíthetõ-e gazdaságfejlesztési és K+F stratégiák-
kal az üzleti szektor K+F és innovációs tevékenysége annyira, hogy párhuzamosan, egy-

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON274



mást erõsítve fejlõdjön a költségvetési és az üzleti szektor. Ma ugyanis még inkább a sza-
kadék növekedését, mintsem csökkenését látjuk a statisztikai adatokból.

Az alábbiakban az 1994., illetve a 2004. év adatait tesszük egymás mellé. Az ada-
tok egy részét hullámzás jellemzi: növekedés, majd csökkenés következik. Ez a tény
sem az elemzést, sem az elõrejelzést nem segíti: többnyire nem szerkezeti változást,
hanem pillanatnyi pénzügyi kondíciókat tükröz. 

9. táblázat. K+F ráfordítások alakulása források szerint

E szerint a költségvetés aránya több mint 10 százalékkal csökkent, a vállalkozáso-
ké 7 százalékkal nõtt tíz év alatt. Az utóbbi adatot jelentõsen befolyásolja a megfigye-
lésbe bevont vállalkozások számának növekedése, és az 1998 óta létesített külföldi ku-
tatóközpontok statisztikai adatszolgáltatása.

10. táblázat. Egy kutatóhelyre jutó K+F ráfordítás szektorok szerint (millió Ft)

Az adatok értelmezéséhez fontos információ, hogy a kutató-fejlesztõ intézetek lét-
száma 50–100 fõ között van, míg a felsõoktatásban egy kutatóhelyre átlagosan 3–4
kutató jut. A ráfordítás folyó áron a kutatóintézetekben nõtt a legnagyobb mérték-
ben. Az arányok a vállalatok javára módosultak.

11. táblázat. A K+F ráfordítások megoszlása szektorok között, %
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Növekszik a vállalkozások K+F ráfordítása. Ez nem kis mértékben tulajdonítható
a több százmilliós NKFP- és GVOP-pályázatoknak, de szerepet játszhat a növekedés-
ben a K+F adókedvezmény is. Az állami támogatásnak is köszönhetõ vállalati K+F
aktivitás elsõsorban a nagyvállalatoknál, illetve a külföldi tulajdonban lévõ vállalatok-
nál nõtt meg az elmúlt négy-öt évben.

12. táblázat. A kutatói létszám megoszlása szektorok között, %

Abszolút számban a kutatóintézetekben tíz év alatt kb. 300 fõvel csökkent a kuta-
tói létszám, miközben a felsõoktatásban 1400 fõvel, az üzleti szektorban 1500 fõvel
nõtt. Ez megfelel a Nyugat-Európában tapasztalható tendenciának.

13. táblázat. K+F költségek megoszlása kutatási típusok szerint szektoronként, %

A költségvetési és a felsõoktatási kutatóhelyeken nem következett be strukturális válto-
zás, miközben a vállalkozások kutatási tevékenysége az adatok szerint elmozdult az alap-
kutatás felé. Ennek két oka lehet: megjelentek új, meghatározó nagyságú, alapkutatással
(is) foglalkozó külföldi kutatóhelyek, illetve a pályázatok többsége nagyobb arányban tá-
mogatja az alapkutatást, mint a többi kutatási típust: érdemes arrafelé mozdulni.

14. táblázat. A kutatólétszám tudományágak szerint (számított létszám)

Ahogyan tíz évvel korábban, úgy 2004-ben is a teljes kutatólétszám egyharmadát
tették ki a mûszaki K+F területén dolgozó kutatók. Kis mértékben csökkent az or-
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vosi és az agrár kutatók aránya, miközben létszámuk gyakorlatilag alig változott. A
létszámnövekedés a társadalomtudományok körében volt a legjelentõsebb: 47 száza-
lékos. Ebben szerepet játszott a vallástudományok minõsített kutatóinak létszámnö-
vekedése, valamint a részben a társadalomtudományoknál megjelenõ hadtudományi
létszám bekerülése a „civil” statisztikába.

15. táblázat. Kutatólétszám néhány ágazatban

A statisztikai nyilvántartás változása, vagyis a besorolások módosítása miatt csak
korlátozott összehasonlításra van lehetõség a szerkezeti változások érzékeltetésére. A
KSH által végrehajtott módosítás egyik legfontosabb oka, hogy új, illetve korábban
önállóan nem megjelenített tudományterületek is bekerültek a megfigyelésbe, pél-
dául a következõk:

– környezettudomány (171 kutató)
– biotechnológia (15 kutató – ennyit jelez a 2004. évi KSH-statisztika)
– anyagtudományok és technológiák (204 kutató)
– informatikai tudományok (3120 kutató)
– katonai mûszaki tudományok (17 kutató)
– vallástudományok (517 kutató – ennyit jelez a 2004. évi KSH-statisztika)
– média- és kommunikációtudomány (155 kutató).
A KSH 2004. évi évkönyvében szereplõ fenti adatok sajátos képet festenek a ha-

zai kutatás szerkezetérõl. Feltételezésünk szerint az adatok egy része nem felel meg
a valóságos helyzetnek. Aligha hihetõ például, hogy összesen 15 kutató sorolható a
biotechnológiai ágazathoz, miután az Akadémia köztestületében ennek közel a két-
szeresével találkozhatunk már akkor is, ha csak egy területen, a mezõgazdasági bio-
lógiai bizottságban nézzük meg a számokat. 

A tudománypolitika másfél évtizede 

Az elmúlt másfél évtizedben jelentõsen megváltozott a tudománypolitikai irányí-
tás rendszere, a K+F tevékenység finanszírozásának módja és részben az intéz-
ményrendszer is. Az 1990-es évek elején megszülettek az új helyzetnek megfelelõ
törvények:

• az OTKA-törvény (1993)
• a felsõoktatásról szóló törvény (1994)
• a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvény (1994).
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Legfontosabb eredményük az autonómia, azon belül elsõdlegesen a szakmai autonó-
mia biztosítása volt. Az egyetemek, sok más változás mellett, a kutatóképzésben kap-
tak a korábbinál lényegesen nagyobb (a fokozat odaítélésében pedig kizárólagos) szere-
pet. Az OTKA-törvény megerõsítette az intézmény 1991-ben kimondott függetlensé-
gét, habár pénzügyi szempontból nem függetlenítette teljesen az Akadémiától, mely-
nek költségvetési fejezetében szerepel. Az MTA számára az akadémiai törvény nagyobb
távolságot biztosított a politikától (a mindenkori kormányzattól), és szélesebb alapokra
helyezte a kutatóhálózat irányítását az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának (AKT) lét-
rehozásával. Létrehozta az akadémiai köztestület intézményét is. A törvény a korábbi-
nál nagyobb hatáskört adott az országgyûlés kezébe az állami költségvetési források fel-
használásának „pántlikázásával” és az ellenõrzéssel kapcsolatban.

Közvetlenül is érintette ezek mellett a K+F szektort (leginkább az ágazati kutató-
intézeteket és az ott foglalkoztatott kutatók egzisztenciáját) az állami vagyon privati-
zációjáról szóló törvény (1992 és 1995), a kockázati tõkérõl szóló törvény (1998), de a
környezet átalakítása révén hatottak a K+F szereplõkre más jogszabályok is, így pél-
dául a jóval korábban (1988–1989) megszületett törvények a külföldi tõkebefekteté-
sekrõl, közös vállalatok alapításáról stb.

Az ún. autonómiatörvények némileg meggyengítették a kormányzat szerepét a
K+F irányításában. Részben ezt próbálta meg a politika korrigálni azzal, hogy az
egykori Tudománypolitikai Bizottság helyét 1998-ban átvette a Tudomány- és Tech-
nológiapolitikai Kollégium, melynek vezetõje a mindenkori miniszterelnök.
1998–2002 között a TTPK jelentõs befolyást gyakorolt a K+F szektor költségvetési
szereplõire, a korábbi laissez faire koncepciót felváltó centralizált döntések segítségé-
vel. 2002 után ismét decentralizáltabb lett az irányítás, felerõsödtek az elvi és gyakor-
lati ellentétek az egymással nehezen szót értõ szakmai felelõsök között. A gyenge ko-
operációt és koordinációt jól példázza a nemzeti tudomány-, technológia- és innová-
ciópolitikai stratégia kidolgozása körüli huzavona.

A kutatóhálózatot érintõ egyik legfontosabb változás ebben az idõszakban az euró-
pai uniós csatlakozás volt. 1999. január 1-jétõl Magyarország az EU V. keretprogram-
jának teljes jogú tagja lett. Azóta a keretprogramokban való részvétel az egyik legfon-
tosabb fokmérõje annak, hogy mennyire képes integrálódni a magyar tudományos kö-
zösség az európai tudáshálózatokba. 

Az információk egymást keresztezõ jellege miatt nehéz pontos képet adni az eddigi magyar részvé-
telrõl. Információnk szerint az 5. keretprogramban összesen 817 magyar részvételû projekt volt. Eh-
hez 64 millió euró támogatás társult. Az MTA a projektekbõl 23 százalékban, a támogatásból 28 szá-
zalékban részesült. A legeredményesebb pályázó a SZTAKI volt. A társadalomtudományi intézetek
között az MTA Szociológiai Kutatóintézet nyerte el a legtöbb pályázatot. A 6. keretprogramban mint-
egy 700 projektben van magyar érdekeltség, a támogatás meghaladja a 100 millió eurót. Becslések
szerint országos szinten a kutatóhelyek mintegy húsz százaléka vesz részt EU-együttmûködésben.
Ezen belül azonban nagyon alacsony a koordinátori funkciót is ellátó részvevõk száma.

A K+F bázis csökkenése az 1990-es évek végén megállt. A stabilizációt jelzõ új tör-
vények:
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• a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény (2003. évi XC. törvény)
• törvény a Kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról (2004: CXXXIV. tv.).
Az Alapról szóló törvény a kötelezõ KMÜFA-képzés mintáját követi, a jelenlegi

adózás rendjébe illesztve. A gazdasági társaságoknak (a mikrovállalkozások kivételé-
vel) kötelezõ járulékot (járulék elõleget) kell befizetniük az adóhivatalhoz, és ezzel el-
különített állami pénzalap képzõdik az innovációs tevékenység támogatására. Többek
által vitatott lehetõség, hogy az Alapból relatíve sok forrás jut a költségvetési kutató-
helyekhez, tudományos kutatás finanszírozására. Az Innovációs Törvény egyik legin-
kább várt hatása, hogy megsokszorozódott a spin-off vállalkozások száma. Egyelõre
azonban nehéz megmondani, hogy az alapítók – jórészt a közszférában dolgozó kuta-
tók – kutatási eredményeik hasznosítására, vagy inkább további kutatásaik feltétele-
inek javítására hozzák-e létre vállalkozásaikat. 

Szervezeti változások

Az ágazati kutatóintézetek és a vállalati kutató-fejlesztõ helyek jó része megszûnt az
1990-es évek elején. Új intézményként jött létre a Bay Zoltán Kutatási Alapítvány (1993)
és a Collegium Budapest. Újra megalakult néhány egyházi felsõoktatási intézmény, a fõ-
iskolákból egyetemi karok lettek. Többszöri elhalasztás után lezajlott a Világbank által
ösztönzött és részben finanszírozott egyetemi integráció. 1996 után néhány multinacio-
nális vállalat élt a jelentõs támogatási kedvezményekkel, és K+F központot alapított
(vagy vett át) olyan területeken, ahol színvonalas kutatógárda (emellett sokszor korszerû
infrastruktúra) állt rendelkezésre. Sok mikrovállalkozás jött létre a K+F szektorban.
Ezek az egykori ágazati és vállalati kutatóhelyek mérnökeinek részben kényszer-, részben
érdemi vállalkozásai, egy-két fõvel, átlagosan 5 millió forint saját vagyonnal.

Az MTA kutatóhálózatában konszolidációra került sor. Ennek során két intézet ki-
került a hálózatból, hét kisebb intézetet pedig nagyobb szervezetekbe olvasztott be a
közgyûlés vonatkozó határozata. Hat társadalomtudományi intézet egy komplexum-
ba történõ összevonásával létrejött az MTA Társadalomkutató Központja. A változá-
sok révén csökkent a hálózathoz tartozó kutatóintézetek száma: 1998-ban még 44 in-
tézete volt az MTA-nak, 2004-ben 36 (ebben a számban a társadalomtudományi in-
tézetek egyedileg szerepelnek, nem Központként). A hálózatépítés jegyében ún. Kö-
zös kutatóközpontok (KKK) jöttek létre felsõoktatási, egyéb nonprofit és vállalati
kutatóhelyek részvételével. 

Finanszírozás

1991-1997 között a K+F ráfordítások reálértékben folyamatosan csökkentek. Nomi-
nálisan is csak évi tíz százalék körüli összeggel nõttek, miközben az infláció 20-30 szá-
zalék volt. Az évtized végétõl egyrészt megnõtt a külföldi tulajdonban lévõ vállalatok
magyarországi K+F ráfordítása, másrészt az állami források is bõvültek. Számos pon-
ton változott a finanszírozás struktúrája, elõbb a nagy kutatási programoknak, majd
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az Innovációs Alapnak és a 2004-tõl Magyarországon is elérhetõ EU Strukturális Ala-
pok K+F és innovációs célú felhasználásának köszönhetõen.

A kutatás és a fejlesztés finanszírozásában évtizedekig fõszerepet játszó KMÜFA
kötelezõ képzése, illetve a mögöttes vállalati befizetési kötelezettség megszûnt (1994),
helyét a központi költségvetésbõl mûszaki fejlesztésre elkülönített alap vette át. A fej-
lesztési források nagy részének elosztását menedzselõ OMFB státusa is megváltozott.
A korábbinál kevésbé önálló szervezetként került elõbb a gazdasági (1999), majd az
oktatási miniszter, illetve minisztérium felügyelete alá (2000).11 Az elmúlt években
tudománypolitikai döntések eredményeként jöttek létre azok a K+F programok,
amelyek akár több százmillió forint elnyerését is lehetõvé teszik, leginkább konzorci-
umok számára.12 Ezek (NKFP, Jedlik, Baross Gábor, Asbóth Oszkár) elsõsorban az
alkalmazott kutatást preferálják. 

A hálózatépítést ösztönzik a regionális és más tudásközpontok kialakítását szolgá-
ló állami támogatások (Kooperációs Kutató Központok, Pázmány Péter Program).
Önálló csoportba sorolhatók a tematikus pályázati kiírások: például biotechnológiai
minta inkubátorközpont, informatikai infrastruktúra, nanotechnológai kutatólabora-
tórium, innovatív oktatástámogató rendszerek témakörben. Egy-egy nagyobb prog-
ram mögött több milliárd forintnyi forrás áll. Pl. a nanotechnológiai projektre 1,8 mil-
liárd, a biotechnológiai inkubátorházra 1 milliárd forint volt megpályázható
2005–2006-ban. Újdonság a hazai K+F pályázatok történetében, hogy a 2006-ban
kiírt nanotechnológiai projektre magyar állampolgárokon kívül a szakmai feltételeket
teljesítõ külföldi állampolgárok is beadhattak pályázatot. A támogatás e projektek
esetében 100 százalékban vissza nem térítendõ forrást jelent. Ugyancsak 100 száza-
lékban vissza nem térítendõ támogatást kaphatnak a költségvetési intézményekbõl
pályázó nyertesek az EU Strukturális Alapjából megpályázható GVOP (Gazdasági
Versenyképesség Operatív Programja) keretében (a vállalkozásokat ugyanakkor köte-
lezõ részfinanszírozás terheli, kivéve, ha alapkutatásra kérnek támogatást). Az új le-
hetõségek nagyságrendjét mutatja, hogy a GVOP harmadik, K+F és innovációs pri-
oritására rendelkezésre álló keretösszeg közel 35 milliárd forintot tesz ki a 2003–2006
közötti idõszakra. A projektek jelentõs hányadának van kutatási tartalma.

A 2007–2013 közötti idõszakra javasolt (egyelõre tervezetként létezõ) tudomány- és
technológiapolitikai stratégiában sem tartalmi, sem irányítási vagy eszközoldalról
nem jelennek meg olyan elemek, amelyek át kívánnák és nagy valószínûséggel át is
tudnák rajzolni a jelenlegi tudománypolitikai térképet. Ez azt jelzi, hogy a mai dön-
téshozók inkább folytatást, mintsem új koncepciók érvényesítését tervezik. Nagy va-
lószínûséggel az EU K+F politikáját igyekszik majd leképezni a hazai stratégia, az
Európai Kutatási Térséghez való csatlakozás jegyében.

A célkitûzések középpontjában változatlanul a vállalkozások nagyobb mértékû
K+F szerepvállalásának szükségessége áll. A költségvetés ezzel párhuzamosan in-
kább visszavonulásra készül fel. Erre azonban aligha kerülhet sor, ha marad a jelenle-
gi intézményrendszer és az alultámogatott felsõoktatás. 
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10. Statisztika által vezérelt tudománypolitika?

Nem csupán a magyar tudománypolitikai gyakorlatra jellemzõ, hogy sem a tudomá-
nyos kutatás, sem a kísérleti fejlesztés nem jelenik meg benne önálló kategóriaként.
Helyette szinte kizárólag a kutatás-fejlesztés (K+F) fogalom szerepel. A döntéshozók
a statisztikai adatok által közvetített helyzet javítására dolgoznak ki koncepciókat. A
politika eredményességének mérésére azután ismét csak a K+F statisztikai adatok
szolgálnak, rendszerint mélyebb elemzések nélkül. 

A magyarázatot – részben – történelmi elõzményekben találjuk. Statisztikai számbavé-
teli okokból az 1930-as évek óta fokozatosan összekapcsolódott egymással a kutatás és a
fejlesztés, és az 1970-es évek óta már szinte csak a K+F szóhasználat van érvényben. Az
OECD módszertani ajánlásán alapuló K+F statisztikai adatgyûjtés olyan kényelmessé és
egyszerûvé teszi az idõbeni és a nemzetközi összehasonlításokat, hogy szinte fel sem tûnik
az egyéb, minõségi információk hiánya. Önhibáján kívül, de szinte teljesen elfedi a K+F
statisztika azt a különbséget, ami a kutatást, illetve a fejlesztést végzõ szervezetek, a ku-
tatási, illetve a fejlesztési tevékenységet végzõ humán erõforrás és a teljesítmények között
van. Úgy beszélünk a K+F szektorról, mint többszereplõs, de egységes ágazatról, elhanya-
golva az egyébként közismert jelentõs különbségeket. Nem könnyíti meg helytálló tudo-
mánypolitikai elemzések készítését és az azokra épülõ döntéshozatalt az empirikus kuta-
tások egyre csökkenõ száma sem.13 A K+F – minden jel szerint – sokkal inkább statisz-
tikai, mintsem tudománypolitikai kategóriaként jelenik meg például a versenyképességi
vitákban. A mennyiségi növekedés célja helyettesíti a stratégiai célokat.

A munkacsoport számára feltett kérdésekre ezért sem adható olyan válasz, amit más
megközelítésben ne lehetne megcáfolni. Lehetséges válaszként az alábbiakat vélelmezem:

1) Kinek lesz fontos tíz év múlva a tudományos kutatás és a kísérleti 
fejlesztés Magyarországon?

E tekintetben aligha számíthatunk nagy változásra. A legfontosabb minden bizony-
nyal továbbra is azoknak lesz, akiknek ez a hivatásuk. A számuk biztosan nem fog
megkétszerezõdni, de húsz-harminc százalékos növekedés még az üzleti szektorban is
valószínûsíthetõ, leginkább a diplomások számának növekedése és a remélhetõleg va-
lóban erõsödõ mobilitás következtében. 

A kutatási szektor fontosságának elismerése változatlanul a társadalom látható cso-
portjain múlik majd. Körükben bizonyára nem csökkenhet az igény több tudásra, jobb
képzésre, tudományos alapokon folyó gyógyításra, környezetvédelemre. Vagyis nem
várható az állami kutatási ráfordítások jogosságának megkérdõjelezése a civil társada-
lom részérõl. A tudományellenesség sem érhet el olyan szintet a közeljövõben, hogy se
segítséget, se nemzetközi presztízst ne várjon el a lakosság a hazai tudósoktól. 

Az üzleti szektor részérõl sem valószínû támadás a kutatás fellegvárai ellen. Fontos
marad a lehetõség, hogy van kihez fordulni, ha kutatást igénylõ problémát kell egyik
vagy másik vállalatnak megoldania. Ugyancsak fontos az üzleti szektornak az a kiter-
jedt kapcsolatrendszer, mellyel a kutatók és intézményeik rendelkeznek.
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A politika nem engedheti meg magának, hogy ne tartsa fontosnak (sõt a legfontosabb
célok egyikének) a K+F és az innovációs kapacitások fejlesztését. Mindent elhisz, ami ar-
ról a varázslatról szól, hogy a kutatás támogatására fordított összegek megtérülését új ter-
mékek, szolgáltatások sora bizonyítja – az adott országban, adott választási ciklus alatt.

A fejlesztés fontossága mindig is azon múlt, hogy van-e olyan vezetõ réteg az állam-
igazgatásban, a vállalatoknál, az oktatási, egészségügyi és más intézményekben, ame-
lyik képes ésszerû kockázatot vállalni valamilyen újdonság létrehozása érdekében, és
ehhez meg tudja teremteni a pénzügyi feltételeket. A kísérleti fejlesztés közel annyi-
ra kíváncsiságorientált tevékenység, mint a kutatás. Olyan feladat, amit igényes és jól
képzett mérnökök, szakmunkások, informatikusok, orvosok, közgazdászok stb. vé-
geznek ott, ahol a vezetés ezt támogatja. A lakosságnak mindegy, hogy milyen fejlesz-
tési bázisra (hazai vagy külföldi) épülnek az általa igényelt jó minõségû termékek és
szolgáltatások – csak nemzetgazdasági szempontból van lényeges különbség. 

2) Ki fizet majd érte?

Ami a kutatást illeti, nagy kérdés, hogy megmaradhat-e a közszférán belüli mai szervezet-
rendszer, vagy el kell kezdeni a fokozatos átstrukturálást annak érdekében, hogy a költség-
vetési + ipari + külföldi forrás elegendõ legyen az elkerülhetetlen minõségi fejlesztésekre.
A közszféra egyik legfontosabb feladata a képzésbe való erõteljes bekapcsolódás, akár
„akadémiai doktori iskola” létrehozásával. Emellett mérlegelendõ az elmozdulás a „govern-
ment laboratories” irányába abban az értelemben, hogy a kormányzati igényekre tudjon
(és akarjon) reagálni a jelentõs mértékben költségvetési forrásokra épülõ kutatóhálózat. 

A Strukturális Alapokból felhasználható források mögé kénytelenek leszünk inno-
vációs projekteket tenni, legalábbis 2007–2013 között. Várható a pályázati feltételek
módosítása is oly módon, hogy a költségvetési intézmények által ma élvezett elõnyök
egy része átkerül a vállalatokhoz. Nem kizárt, hogy ennek birtokában szélesedik majd
a vállalati tudástermelõ bázis, és – jó esetben – olyan területeken is megjelenik az
igény együttmûködésre az egyetemekkel és a kutatóintézetekkel, amelyeken ma ki-
zárólag szûk vállalati fejlesztési kapacitások léteznek. Várhatóan erõsödik az igény ar-
ra, hogy a K+F kapacitások növelése összekapcsolódjon a regionális fejlesztésekkel.

3) Milyen kutatás és fejlesztés lesz fontos?

A tudásalapú gazdaság elõnyeit leginkább azok az országok tudják kihasználni, amelyek-
re jellemzõ a gazdasági és társadalmi nyitottság, és széles alapon nyugvó tudásbázissal ren-
delkeznek. Magyarországra ezek közül ma leginkább a gazdasági nyitottság jellemzõ, a
másik két feltételt a következõ években kellene teljesítenünk. Célszerû lenne – ennek je-
gyében is – vonzóbbá tenni a kutatói pályát és a fejlesztõi karriert. Nemzetközi háttér és
magas fokú beágyazottság nélkül ez nem megy. Vagyis – bármennyire közhely – jó lenne
elérni, hogy a mai 10–15 százalékosra becsülhetõ nemzetközi színvonalú kutatói arány
gyors ütemben növekedjen, és többen vigyék el a magyar tudomány jó hírét a világba. A
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nemzetközi tõke elõnyben részesíti a koncentrált tudást: ezt fel kell tudnunk mutatni, ha
tudás-intenzív ágazatokat szeretnénk külföldi mûködõ tõke bevonásával fejleszteni. 

A fejlesztési kapacitás – néhány ágazatot, fõleg az informatikát leszámítva – jelen-
leg messze nem elegendõ ahhoz, hogy a ma innovációs élbolynak tekinthetõ 500–600
vállalatnál több legyen jelen a hazai tudáspiacon. A közszféra kutatóhelyeinek egyik
legfontosabb funkciója lehetne, hogy konvertálható tudással és kiépített kapcsolat-
rendszerrel engedje tovább a határozott idõre alkalmazott kutatókat az üzleti szektor-
ba. A színvonal növeléséhez az állam nemcsak a képzés javításával és megfelelõ pályá-
zati rendszerek mûködtetésével járulhat hozzá. Fontos lenne, hogy legalább az állami
szektorhoz kötõdõ beruházások és jelentõsebb fejlesztések kapcsán kiírt közbeszerzé-
sekhez kapcsolódjanak tudás- és technológiaintenzív fejlesztési feladatok. Az ezek ré-
vén megszerzett referencia nagyban megkönnyítené néhány hazai fejlesztésû termék,
szolgáltatás vagy eljárás piacra vitelét, akár itthon, akár külföldön. 

Néhány európai országban sikerült az elmúlt években olyan koncentrált erõforrást
igénylõ, az állami és a magántõkét (valamint a Strukturális Alapokat) egyaránt mozgósí-
tani képes fejlesztési programokat „kitalálni”, amelyek a regionális fejlõdést is segíteni tud-
ják. A 2007–2013 idõszakra készülõ nemzeti fejlesztési tervben vannak jó ötletek, de ezek
egyelõre nem alkotnak rendszert, nem feltétlenül erõsítik egymást. Amennyiben elfogad-
juk a norvég Edquist koncepcióját, úgy nagyon fontos lenne az együttes fejlõdést (co-evo-
lution) erõsíteni, hogy sok helyen, egyidejûleg váljon lehetõvé a fejlõdés, kapjanak segítsé-
get a lemaradók. A tudástársadalomnak ez lenne az egyik legfontosabb hozadéka.

Jegyzetek

1 A közszférának része az állami felsõoktatás is, de jelen tanulmányban mi az egyetemeket kü-
lön, önálló kategóriába soroljuk – J. Senkerhez hasonlóan –, és csak az egyéb költségvetési, il-
letve nonprofit kutatási szervezeteket tárgyaljuk a „public sector research” címszó alatt.

2 A felmérés 12 ország, köztük Magyarország részvételével készült (Balázs Katalin közremû-
ködésével), egy TSER-projekt keretében, 1997–1999 között. A projekt címe: „European
Comparison of Public Research Systems”, koordinátor: Jacqueline Senker.

3 A statisztika a kormányzati szektor címszó alatt mutatja be azokat a ráfordítási, létszám-
és egyéb adatokat, amelyeket mi a jelen tanulmányban közszféraként tárgyalunk. 

4 Kivételnek számított például a Gyógyszerkutató Intézet, amelynek finanszírozásában a
gyógyszergyárak is részt vettek.

5 Például a Mûanyagipari Kutatóintézet, amely a Pannonplast révén viszonylag hosszú ide-
ig képes volt megõrizni kutatási kapacitásait.

6 Például Észtországban az 1980-as évek végén 50 ágazati kutatóintézet volt. Ezek többsége a
szovjet ipar és a hadsereg számára végzett K+F feladatokat. 1997-re összesen 8 kutatóintézet
maradt: egy olajipari, egy energetikai és hat mezõgazdasági (Martinson, 2004). Lengyelország-
ban 1988–1993 között 45%-kal csökkent az ipari kutatóintézetekben foglalkoztatottak száma,
a megmaradtak helyzete azonban ezt követõen stabilizálódott; 2000-ben még 240 ágazati ku-
tatóintézet volt Lengyelországban (Kozlowski, 2004). A Cseh Köztársaságban is ezeket az in-
tézeteket sújtotta a legnagyobb csökkentés. Privatizálásukban befektetési alapok és vállalatok
vettek részt. 1993 után helyzetük stabilizálódott, de a korábbinál sokkal alacsonyabb szinten.
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1995-ben összesen 20 ezer fõ dolgozott a vállalatokhoz kötõdõ, de nonprofit (ipari) kutatóinté-
zetekben, harmadannyi, mint 1990-ben (Müller, 2004).

7 Két országot kiemelve: Lengyelországban 1988-ban 78 akadémiai kutatóintézet volt, 2000-ben
81 (Kozlowski, 2004). A Cseh Köztársaságban átfogó értékelésre került sor az Akadémia ku-
tatóhálózatában, melynek eredményeként – fõleg a társadalomtudományi intézetek egy részé-
nek bezárása miatt – lényeges csökkenésre került sor: 1989-ben 85, 2000-ben 59 akadémiai in-
tézet mûködött. A foglalkoztatottak száma 50 százalékkal csökkent: 14 ezerrõl 7 ezerre.

8 Nincs adatunk arról, hogy hány esetben került sor tudományos fokozat érvénytelenítésé-
re. Arról sincs statisztikai adatunk, hogy a kutatók hány százaléka került határon túlra a
Szovjetunió felbomlása után.

9 Az egyetemek és kutatóintézetek kutatási ráfordítása ennél jóval kevesebb vol (30 milliárd
USD), de annak nagyobbik hányadát alapkutatásra fordították.

10 A felsõoktatás részesedése 19%, az állami és a magán nonprofit kutatóintézetek mindösz-
sze 3 százalékot képviselnek a teljes K+F ráfordításon belül.

11 Az NKTH jelenlegi státusa közelebb van a korábbi állapothoz, 2004 óta önálló kormányhiva-
tal. 2006 májusa óta a GKM (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) felügyelete alá tartozik.

12 A magas konzorciumi összegek sok esetben megtévesztõk: egy-egy konzorciumi tagra sok-
szor alig jut több, mint a hajdani KMÜFA-pályázatokból.

13 Az elmúlt kb. tíz év számos tudomány- és technológiapolitikai intézkedése mögött voltak
megalapozó kutatások. Ezekre jelenleg alig van igény az érdekelt tárcák, illetve az NKTH
részérõl. Értékelések készülnek egy-egy program kapcsán (lásd Kooperációs Kutató Köz-
pontok), amelyek tanulságosak és hasznosak, de nem helyettesítik a kutatóhelyek és a vál-
lalatok körében végzett empirikus kutatásokat.

Irodalom

Bär, S. (2005): A Céh. Budapest: Akadémiai Kiadó. 17.
Cox, D.–Gummet, P.–Barker, K. (2001): Government Laboratories – Transition and Transforma-

tion. Amsterdam: IOS Press.
Etzkowitz, H. (2000): The Bi-Evolution of the University in the Triple Helix Era.

[Manuscript.]
Etzkowitz, H. (2001): The Second Academic Revolution and the Rise of the Enterpreneurial

University. IEEE Technology and Society Magazine, Summer.
Georghiou, L.–Metcalfe, J. S. (2002): Convergence and Division of Labour in Policy for Sci-

ence. NPRNet Conference, University of Sussex.
Gibbons, M. [et al.] (1994): The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research

in Contemporary Societies. London: Sage Publishing.
Godin, B. (2004): The Linear Model of Innovation: The Historical Construction of an Analyt-

ical Framework. Paper for the 5th Triple Helix Conference, Turin, 18–21 May, 2005.
Granberg, A. (1988): Fiber optics as a technological field: a case study report. Idézi: Jacobsson,

i. m.: 351.
Hicks, D.–Breitzman, A.–Hamilton, K.–Narin, F. (2000): Research excellence and patented

innovation. Science and Public Policy, (5). 310–320.
Jacobsson, S. (2002): Universities and industrial transformation: an interpretative and selec-

tive literature study with special emphasis on Sweden. Science and Public Policy, (5).
345–366.

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON284



Kaysen, C. (1965): Federal Support of Basic Science. In: National Academy of Sciences: Basic
Research and National Goals. Washington. (Idézi: Ronayne, i. m.: 73.)

Kline, S.–Rosenberg, N. (1986): An overview of innovation. (Idézi: Jacobsson, i. m.: 356.)
Kozlowski, J. (2004): Poland: restructuring S&T without radical transformation. In: Meske, W.

(2004): From System Transformation to European Integration. Münster: LIT Verlag. 185–196.
Lundvall, B. A.–Borrás, S. (1998): The Globalising Learning Economy: Implications for Innovation

Policy. Brussels: European Commission.
Martinson, H. (2004): Estonia: transformation of the R&D system. In: Meske, W. (2004): From

System Transformation to European Integration. Münster: LIT Verlag. 135–150.
Meske, W. (2004): Science and Technology in Central and Eastern European Countires in the

Second Half of the 20th century. In: Meske, W. (szerk.): From System Transformation to Euro-
pean Integration. Münster: LIT Verlag. 7–26.

Meyer-Krahmer, F.–Schmoch, U. (1998): Science-based technologies: university-industry inter-
actions in four fields. Research Policy, (27). 835–851.

Mosoni-Fried, J. (1995): Industrial Research In Hungary: A Victim of Structural Changes.
Social Studies of Science, (4). 777–804.

Müller, K (2004): Czech Republic: transformation of R&D – from research policy to a nation-
al S&T policy. In: Meske, W. (2004): From System Transformation to European Integration.
Münster: LIT Verlag. 197–214.

Ney, S. (1999): Culture and National S&T Performance: a framework for analysing socio-eco-
nomic factors in RTD policy making. Innovation, Vol 12 (3). 353–365.

PREST (2002): The Evolution of Public Sector Laboratories in Europe. In: EUROLABS (Final
Report), PREST, Working paper 2002–12, July.

Rip, A.–van der Meulen, B. (1997): The post-modern research system. In: Barré, R.–Gibbons,
M.–Martin, B.–Papon, P. (szerk.): Science in Tomorrow’s Europe. Paris: Economica International.

Ronayne, J. (1984): Science in Government. London: Edward Arnold. 251.
Rosenberg, N. (1996): Uncertainty and technological change. (Idézi: Jacobsson, i. m.: 349.)
Salter, A.–Martin, B. (2001): The economic benefits of publicly funded basic research: a criti-

cal review. Research Policy, (30). 509–532.
Schimank, U.–Winnes, M. (2000): Beyond Humboldt? The relationship between teaching and

research in European university systems. Science and Public Policy, (6). 397–408.
Senker, J. (2000): Introduction to a special issue on changing organisation and structure of

European public-sector research system. Science and Public Policy, (6). 394–397.
Senker, J. (2005): Assessing the Capitalization of Knowledge: the Need for a Broad Policy

Approach. Paper for the 5th Triple Helix Conference, Turin, 18–21 May, 2005.
Szabó K.–Kocsis É. (2003): Tanulás és felejtés vegyes vállalatokban. Budapest: Oktatási Miniszté-

rium. 326.
Weinberg, A. M. (1964): Criteria for Scientific Choice II. Minerva, III. (1964). 12.

MOSONINÉ FRIED JUDIT – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS… 285





IV. INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK 
HATÁSAI



Makó Csaba – Illéssy Miklós

TECHNOLÓGIA ÉS SZERVEZETI INNOVÁCIÓK 
KÖLCSÖNHATÁSA: 
AZ E-MUNKAVÉGZÉS ELTERJEDÉSÉNEK PÉLDÁJA*
Új munkavégzési formák mint az új fejlõdési pályák hordozói?

A kilencvenes évtized ún. transzformációs gazdaságaival foglalkozó társadalomtudo-
mányi vitájával összehasonlítva meglepõ, hogy a 21. század elején viszonylag szerény
az érdeklõdés a posztszocialista gazdaságok új fejlõdési útjainak vizsgálata iránt.
Elemzésünk célja a közép-európai régióban fejlõdõ piacgazdaságok új fejlõdési útjai-
nak azonosítása. Pontosabban: szeretnénk felhívni a figyelmet a globalizálódás, az in-
formációs és kommunikációs technológiák gyors elterjedésének és a különbözõ típu-
sú piacok deregulációjának kontextusában megjelenõ tudásgazdaságba való bekap-
csolódás lehetõségeire, illetve azok kihasználását elõsegítõ és korlátozó néhány ténye-
zõ szerepére. A tanulmány három részbõl áll.

Az elsõ, bevezetõ fejezetben az ún. transzformációs gazdaságok fejlõdésében jól kimu-
tatható különbözõ fejlõdési ciklusok jellemzésére vállalkozunk, jelezve az ún. bejárt úttól
való függés és az ún. intézményi vákuum megközelítések szerepét az átalakulási folyamat
megértésében. Ezt követõen az elemzés röviden jellemzi a közvetlen külföldi tõkebefekte-
tések (FDI) vezérelte gazdasági modernizáció fontosabb eredményeit (pl. foglalkoztatás,
termelékenység növekedés, export, keresetek és az innováció) és olyan problémáit, mint a
gazdaságfejlõdés aszimmetrikus jellege. Az új fejlõdési pálya tartalmát, „tanuló gazdaság-
ba” való bekapcsolódással valamint a kiegyensúlyozottabb gazdasági szerkezet létrehozá-
sával azonosítják a szerzõk Az utóbbival összefüggésben, a tanulmány a mikro-, kis- és kö-
zépvállalati (KKV) szektor szerepének felértékelõdését hangsúlyozza.

A tanulmány második és harmadik része, a nemzetközi kutatási tapasztalatokra
építve jelzi a közép-európai gazdaságok, ezen belül a magyar gazdaság részvételének
lehetõségeit a gyorsan fejlõdõ tudásgazdaság globális értékláncában. Az elemzés fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a régió posztszocialista gazdaságai viszonylag vonzó cél-
területei az olyan nagyobb hozzáadott értékeket képviselõ tevékenységek kihelyezése
számára, mint az általános üzleti funkciók. Mindazonáltal, e kedvezõ pozíciók több
szempontból is törékenyek. Egyfelõl a globális értékláncra jellemzõ változások gyor-
sak, és a tanuló–innovatív szervezetek kritikus tömegének folyamatos létrehozására
van szükség. Másfelõl, a kritikus tömeg megteremtése szinte lehetetlen az KKV-szek-
torba tartozó vállalkozások egyéni és kollektív (hálózati) tanulási és innovatív képes-
ségének fejlesztése nélkül. Az elemzés – szintén nemzetközi kutatási tapasztalatok
felhasználásával – jelzi az olyan új munkavégzési formák, mint például a távmunka
elterjedését befolyásoló szervezeti és kulturális tényezõket. Ezzel összefüggésben a
szerzõk az információs és kommunikációs technológiák hatékony használatát befolyá-
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soló szervezeti innovációk, valamint az ezekhez kötõdõ egyéni és fõleg szervezeti (kol-
lektív) tanulási folyamatok jelentõségét hangsúlyozzák.

Végül, az elemzés összegzéseként, a szerzõk röviden felvázolják azokat a kihívásokat,
amelyekre mind a kutatóknak, mind a gyakorlati szakembereknek, mint társadalmi sze-
replõknek válaszolniuk kell a magyar gazdaság új fejlõdési pályára állításának érdekében.

Kulcsszavak: fejlõdési ciklusok, közvetlen külföldi befektetések, tanuló gazdaság,
üzleti funkciók kihelyezése, távmunka, kis- és középvállalati szektor, stratégiai part-
nerség. (Journal of Economic Literature [JEL], kód: O33; L23;F23.)

Bevezetõ – A transzformációs gazdaságok fejlõdésének 
különbözõ ciklusai1

A külföldi közvetlen tõkebefektetésekre alapozott gazdasági mo-
dernizáció eredménye: kimagasló és elmaradó teljesítményt nyúj-
tó ipari struktúrák együttélése

Meglepõ, hogy a 21. század elején, a posztszocialista gazdaságok új fejlõdési útjaival, cik-
lusaival foglalkozó elemzések kisebb visszhangot váltanak ki az érintett országok társada-
lomtudományában az 1990-es évek elsõ felének ún. transzformációs irodalmával összeha-
sonlítva. Visszautalva ezekre a vitákra, csupán jelezni szeretnénk, hogy a piacgazdaság ki-
építésének magyar gazdasági stratégiájának megértésében az ún. bejárt úttól való függés
(path dependency) koncepciója különlegesen fontos szerepet játszott (Grabher, 1995). Meg-
könnyítette azoknak a belsõ és külsõ strukturális-intézményi kényszereknek2 a megérté-
sét, amelyek a magyar gazdaságban követett modernizációs stratégia választását befolyá-
solták. Ezzel szemben, az ún. intézményi vákuum képviselõi rendre figyelmen kívül hagy-
ták elemzéseikben a vázlatosan bemutatott tényezõk szerepének vizsgálatát, és hatását a
gazdasági és politikai szereplõk gazdaságfejlesztési-társadalompolitikai döntéseiben.3

Az ún. bejárt úttól való függés megközelítés egyik magyarázó ereje abban rejlik, hogy
segít megérteni a közvetlen külföldi tõkebefektetések (FDI) központi szerepét a magyar
gazdaság modernizációjában, felhívja a figyelmet a külföldi tõke beáramlását és a vezetõi-
szervezeti transzfer sikerességét befolyásoló olyan „társadalmi-intézményi filterekre”, mint
a munkaügyi kapcsolatok szereplõinek megosztottsága és gyengesége, a munkaerõ megfe-
lelõ tudásszintje és alacsony keresetei, az elfogadható színvonalú fizikai és intellektuális inf-
rastruktúrának az ország különbözõ régióiban való rendelkezésre állása stb.

A kilencvenes évek elsõ felétõl (kb. 1993-tól) jól megfigyelhetõk a külföldi közvet-
len tõkebefektetésekre alapozott magyar gazdaságfejlesztési stratégia eredményei a
korábbi államszocialista politikai–gazdasági rezsim intézményi-szervezeti struktúrái-
nak gyors lebontásában és a piacgazdaság szervezeti-intézményi rendszerének vi-
szonylag gyors kiépítésében. Kitûnõ teljesítményei alapján (pl. a feldolgozóipar ki-
emelkedõ termelékenysége, alacsony munkanélküliségi ráta, kiváló exportteljesít-
mény stb.) a magyar gazdaságot a nemzetközi szervezetek (OECD, IMF, Világbank) a
közép-európai régió olyan mintagazdaságának, „legjobb gyakorlatának” (best practice)
tekintették, mint korábban Írországot (lásd az 1. táblázatot).
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1. táblázat. Fontosabb gazdasági mutatók összehasonlítása

2. táblázat. A multinacionális vállalatok domináns szerepe néhány szektorban (1999)*

3. táblázat. Tulajdonforma és a vállalati innovációs tevékenység, 1999–2001*

A gazdasági modernizáció forrásai döntõen a multinacionális cégek, amelyek teljesítménye-
ivel összehasonlítva a magyar tulajdonú cégek produktuma szerény: a kilencvenes évtized vé-
gére a magyar export kilenctizedét és az import négyötödét külföldi tulajdonú cégek bonyo-
lították le, a külföldi tulajdonú cégekben dolgozók keresetei átlagosan több mint másfélszere-
se a hazai vállalkozásokban elérhetõ kereseteknek. Természetesen a keresetek összehasonlítá-
sánál figyelembe kell vennünk, hogy a külföldi tulajdonú cégek nagy arányban használják
elsõsorban a multinacionális vállalatok (MNV) által képviselt élenjáró technológiákat, illetve
vezetési és munkaszervezési rendszereket. A teljes egészében külföldi, fõként pedig a vegyes
tulajdonú cégek lényegesen nagyobb arányban vezettek be termék- vagy gyártási folyamato-
kat átalakító eljárásinnovációkat, mint a magyar tulajdonú cégek. (Lásd a 2. és 3. táblázatot.4)
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Ezen felül, empirikus kutatási eredmények arra is utalnak, hogy a multinacionális vállalatok
eleve a jobb kereseteket biztosító szektorokban (és régiókban) ruháznak be (Kõrösi, 2006). 

Az iparban és ezen belül a feldolgozóiparban, a közvetlen külföldi tõkebefektetések
terén a magyar gazdaság változatlanul élen jár ugyan a közép-európai régióban,
mindazonáltal a külföldi tõkebefektetések általános trendjére a csökkenés jellemzõ.
Átalakulóban van az FDI szerkezete is, a munkaerõ-intenzív gyártási tevékenysége-
ket felváltják a tõkeintenzívek, valamint nõ a tudásigényes szolgáltató és fejlesztõ te-
vékenységek részaránya. Az FDI szerepével foglalkozó szakemberek körében általá-
nosnak tekinthetõ a következõ értékelés: „Az egykor sikeres vonzó tényezõk forrásai
kimerültek. A beruházók érdeklõdése más befektetési tényezõkre irányul. A fennma-
radt beruházási feltételeket figyelembe véve az ország abszorpciós kapacitása kime-
rült. Mind a keresleti, mind a kínálati oldalon tapasztalt hanyatlás a tõkevonzás lezá-
ruló szakaszának tekinthetõ. A tõkebefektetések felélénkítése új vonzó környezet lét-
rehozását és megerõsítését fogja igényelni.” (Szanyi, 2003:10)

A vázlatosan jelzett kitûnõ gazdasági teljesítmény és az innováció forrásai döntõen
az országban megtelepedett külföldi cégek. Sajnos – az ún. gyenge tovagyûrûzõ (spill
over) hatás következtében – kevéssé sikerült a magyar tulajdonú cégek és fõleg a mik-
ro-, kis- és középvállalkozások (KKV) tevékenységét integrálni a hazánkba települt
multinacionális vállalatokéval (MNV). A nemzetközileg is élenjáró iparágak- és szol-
gáltatások viszonylag rövid idõn belül történõ meghonosítása különleges periódust
képvisel a magyar gazdaság modernizálásában, annak ellenére, hogy a meghonosított,
nemzetközileg is kiemelkedõ technológiai és szervezeti újítások minimális mértékben
épültek be a magyar mikro-, kis- és középvállalati szegmens munkavégzési gyakorla-
tába. Az elmúlt másfél évtized gazdasági modernizációja aszimmetrikus fejlõdési
mintákat képviselõ szervezeti morfológiát eredményezett a magyar gazdaságban.
Másképpen fogalmazva ez azt jelenti, hogy a termék- és folyamatinnovációban egy-
aránt úttörõ külföldi és fõleg a vegyes tulajdonú vállalatok szigetekként emelkednek
ki a magyar gazdaságban, míg a kizárólag magyar tulajdonban lévõ (elsõsorban mik-
ro- és kis-) vállalkozások lényegesen kisebb intenzitású innovációs tevékenységet foly-
tatnak (Iwasaki, 2004). 

A tanulmány további részében az átalakulási folyamat „új” vagy „kreatív” fejlõdési
szakaszába történõ bekapcsolódás néhány ösztönzõ és akadályozó tényezõjét vizsgál-
juk. Az „új” vagy „kreatív’ jelzõk használatával egyfelõl az új vagy a tanuló gazdaság-
ba történõ bekapcsolódás jelentõségére, valamint a vázlatosan jelzett aszimmetrikus
gazdasági struktúra és fejlõdési minta kiegyensúlyozottabbá tételének fontosságára
szeretnénk felhívni a figyelmet. Az elõbbivel összefüggésben kívánjuk „feltérképezni”
a globális értékláncokban tapasztalható felgyorsult változásokat kísérõ üzleti funkci-
ók (szolgáltatások) kihelyezését, és azok ellátásában való vállalati részvétel esélyét.
Ezen felül jelezzük azokat a strukturális és kognitív jellegû tényezõket, amelyek egy-
elõre akadályozzák a mikro-, kis- és középvállalati szféra (KKV) szereplõinek bekap-
csolódását az új vagy tanuló gazdaságba, és megnehezítik a gazdaságfejlõdés aszim-
metrikus jellegének mérséklését.
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Az átalakulási folyamat „kreatív” szakasza: a tanuló gazdaságba 
való bekapcsolódás esélyei

Az átalakulási folyamat elsõ ciklusában – amely megítélésünk szerint a kilencvenes év-
tized végéig tartott – a közvetlen külföldi tõkebefektetések fõ motívumai között a „pi-
acszerzés” és a „költséghatékonyság” szerepeltek (Makó, 2003). E tényezõk jelentõsé-
ge viszonylagossá válik az FDI-ra alapozott gazdasági fejlõdés második szakaszában, és
kiegészül a „tudásszerzéssel” mint beruházási indítékkal az EU új tagállamai közé tar-
tozó posztszocialista gazdaságokban.5 Az átalakulás ezen szakaszában, amelyet „krea-
tív ciklusnak” nevezhetnénk – jelezve a tanulás szerepének felértékelõdését – a közép-
európai gazdaságok, s ezen belül a magyar gazdaság globális gazdaságban játszott je-
lenlegi szerepének megõrzése és javítása a tét, melynek elsõdleges eszköze a nagyobb
hozzáadott értékû termékek és szolgáltatások elõállítása. Másképpen fogalmazva ez azt
jelenti, hogy ezeknek az országoknak a MNV stratégiai funkciói és szolgáltatásai (pl.
általános üzleti funkciók, K+F tevékenységek stb.) számára is vonzó gazdasági és in-
tézményi feltételeket kell teremteniük a globális verseny keretei között. Továbbá, olyan
differenciált támogatási rendszerrel kell segíteni a magyar mikro-, kis- és középvállal-
kozói szféra globális gazdaságba való bekapcsolódását, amely már a közeljövõben is
mérsékelheti e szektor technológia és szervezeti innovációs lemaradását.6

A fejlõdés új periódusában, a modernizáció fõ mozgatói a rendkívül intenzív globá-
lis verseny, az információs és kommunikációs technológiák (ICT) széles körû felhasz-
nálása, valamint a pénzügyi piacok felfokozott profitelvárásai. E tényezõk külön-kü-
lön, de fõleg együttesen arra kényszerítik a gazdaság szereplõit, hogy folyamatosan
keressék és ösztönözzék azokat a technológiai és szervezeti innovációkat, amelyek nél-
kül a globális versenyben való eredményes részvétel napjainkban már elképzelhetet-
len. A technológiai és szervezeti innovációk a tudásfejlesztés és tanulás eredményei.
Ezzel összefüggésben az ún. tanuló gazdaság koncepciója azt jelzi, hogy a 21. század
gazdaságában az egyik legfontosabb új jelenség nem a tudásnak az elõzõ századoknál
intenzívebb használata, hanem a megszerzett tudás korábbi történelmi periódusokra
jellemzõ elhasználódásánál gyorsabb elavulása. „A cégek számára elengedhetetlen a
szervezeti tanulás és a munkavállalóknak is folyamatosan új kompetenciát kell elsajá-
títaniuk. A változásokat jól illusztrálja a dán oktatási minisztérium által gyakran
használt, német gyakorlatból átvett példa, amely szerint az IT-mérnökök tudásának
fele a diploma megszerzését követõ egy éven belül elavul, miközben az egyéb képzett-
séggel rendelkezõ bérbõl és fizetésbõl élõk tudásának »felezési ideje« nyolc év.”
(Nielsen–Lundvall, 2003:2)

Tanulmányunkban szeretnénk felhívni a figyelmet e változások közül, fõleg az üz-
leti funkcióknak a technológiai és szervezeti innovációk interakciójára épülõ delokali-
zációjának trendjére és az általa nyújtott lehetõségekre, illetve az azok kihasználását
elõsegítõ vagy akadályozó tényezõk szerepére.7 A technológiai és a szervezeti innová-
ciók kapcsolatával foglalkozó különbözõ felfogások képviselõi egyetértenek abban,
hogy az ICT, a korábbi technológiai változásokkal összehasonlítva (mint például a ter-
melés automatizálása) integratív karaktere következtében olyan „szervezeti technoló-
giát” képvisel, amely az érintett szereplõk számára különleges lehetõségeket biztosít
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a tudásfelhasználás és kommunikációs struktúrák szervezeten belüli alakításában
(Ramioul–Kirov–Stoeva–Stoilova–Zheleva, 2006:7).

Mindazonáltal, az ICT-alapú változásokat mind a gazdaság, mind pedig a társada-
lom relációjában figyelem reméltó egyenlõtlenségek kísérik.8

Az olyan szervezeti innovációk elterjedésében, mint az ún. e-munkavégzés, jól kimutat-
ható különbségek jellemzik a nagyvállalati és a KKV-szektorba tartozó gazdasági szerve-
zetek gyakorlatát: a szervezeti mérettel együtt nõ az ICT használatán alapuló e-munka-
végzés. Ezzel kapcsolatban jelezzük a vállalatok által képviselt munkaszervezeti model-
lek (pl. tanuló vagy poszt-fordi, taylori–fordi stb.) jelentõségét az egyéni és fõleg a szerve-
zeti (kollektív) tanulási folyamatok ösztönzésében, illetve akadályozásában: olyan jól
ismert korlátozó tényezõk mellett, mint az ICT-berendezések költségei vagy a lakossági
jövedelmek színvonala a közép-európai régió országaiban. Az e-munkavégzés a szerveze-
ti innovációk olyan formája, amelynek bevezetése/alkalmazása elválaszthatatlan a koráb-
ban már említett munkaszervezeti modellek mûködésétõl. A munkavégzés ezen új for-
májának elterjedésében a vállalatok tanulási-újítási képessége meghatározó jelentõségû.
A nagyvállalatokra jellemzõ különbözõ típusú tanulási és tudásfelhasználási mintákról és
folyamatokról rendkívül gazdag empirikus kutatásokon alapuló szakirodalommal rendel-
kezünk (Krings–Makó–Illéssy–Csizmadia, 2006:6–10; Lam, 2000; Brown–Duguid,
1991; Koike–Inoki, 1990). Ezzel szemben az e-munkavégzés elterjedésérõl viszonylag ke-
vés szisztematikusan végzett kutatási tapasztalattal rendelkezünk, az errõl szóló elemzé-
sek fõleg esettanulmányokra épülõ, anekdotikus beszámolók. E hiányosság fokozottan
tetten érhetõ a legkisebb vállalkozások esetében.9

Miután az átalakuló gazdaságok új fejlõdési ciklusára jellemzõ tanuló gazdaságba
való sikeres bekapcsolódás olyan „új vonzó” környezet megteremtését feltételezi,
amelyben a kitûnõ fizikai infrastrukturális, logisztikai, pénzügyi és emberi erõforrás-
ok mellett felértékelõdnek az olyan nehezen mérhetõ „abszorpciós” tényezõk, mint a
szervezetek innovációs kapacitása és azzal összefüggésben a tanuló szervezetek kriti-
kus tömegben való elõfordulása.

Elemzésünkben, az EU támogatásával végzett nemzetközi összehasonlító kutatások
tapasztalatait felhasználva illusztráljuk a technológiai (ICT-alapú) és a szervezeti inno-
vációk kölcsönhatásának jelentõségét, és az utóbbival összefüggésben a munkaszerveze-
ti modellváltás fontosságát a KKV-szférának az új fejlõdési szakaszban való részvéte-
lének elõsegítésében. Az egyik kutatási példa a generikus üzleti szolgáltatások e-mun-
kavégzés formájában történõ delokalizásával foglalkozik. A másik példa az e-munka-
végzés egyik lehetséges formájával, a távmunkával szembeni munkáltatói/tulajdonosi
beállítottságok alakításában szerepet játszó munkaszervezeti változások (szervezeti inno-
vációk) jelentõségét szemlélteti.

Mielõtt részletesen foglalkoznánk e kérdésekkel, vázlatosan áttekintjük a témánk
szempontjából releváns, a szervezeti innovációkra vonatkozó fontosabb megközelíté-
seket. A technológiai változások munkavégzésre (feladatstruktúrára), a munkaválla-
lók tanulási lehetõségeire és képzettségi színvonalára gyakorolt hatásaira vonatkozó
technológiai determinizmus és a „szervezeti választás” megközelítéseknél a szervezeti
gyakorlatot jobban tükrözik a technológiai és szervezeti változások egymásra gyako-
rolt kölcsönös hatásait hangsúlyozó nézetek.
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Azoknál a cégeknél, ahol az érintett vállalati szereplõk az ICT bevezetésére és al-
kalmazására úgy vállalkoztak, hogy nem fordítottak megfelelõ figyelmet alkalmazot-
taik továbbképzésére, a vezetési módszerek és a munkaszervezet korszerûsítésére, az új
technológia vállalati teljesítményekre (például a munka termelékenységére) gyakorolt
hatása éveken át kimutathatatlan maradt. „Az a tény, hogy az elmúlt években, magas
munkatermelékenységet olyan szektorokban regisztráltak, amelyek ICT-beren-
dezéseket állítanak elõ, azt jelzi, hogy ezekben a szektorokban az ICT nem képvisel
új technológiát, hanem egy régi és »jól bejáratott« termelési paradigma keretében
használják.” (Lundvall, 2003:13) A szerzõ még azt is hozzáteszi, hogy a legjelentõsebb
valaha is kimutatott termelékenységnövekedést az OECD-országokban a hatvanas
években regisztrálták, amikor ezen országok gazdaságaiban a fordi termelési paradig-
ma használata és az alkalmazott technológia „érettsége” együttesen tették lehetõvé a
munka termelékenységének gyors növekedését. Másképpen megfogalmazva ez azt je-
lenti, hogy olyan ágazatokról van szó, amelyekben a munkaszervezetre jellemzõ tanu-
lási-abszorpciós folyamat eredményeként kialakult „érett” munkaszervezet és az azok-
ra jellemzõ tudásfelhasználási minták együttesen eredményezték a munkavégzés ma-
gasabb termelékenységét.

Annak ellenére, hogy számos hazai és nemzetközi empirikus kutatás foglalkozik
szervezeti innovációval, a téma mûvelõi körében változatlanul hiányzik az azok osztá-
lyozásában kialakult konszenzus. A szervezeti változások mélységét is figyelembe ve-
võ innovációs tipizálási törekvések közül, az e-munkavégzéssel kapcsolatos elemzé-
sünk céljára Schienstock (2004a) innovációs mátrixa tûnik a legalkalmasabbnak. Ez a
klasszifikációs kísérlet túllép azokon az osztályozási próbálkozásokon, amelyek az izo-
lált vagy apránként bevezetett versus integrált (ún. holisztikus) innovációk formáit
különböztetik meg valamilyen formában (Alasoini, 2003). Helyette a szerzõ a szerve-
zeti innovációk osztályozása során egyik dimenziónak a szervezet ún. központi (core)
alkotóelemeinek változását, a másiknak pedig a szervezet központi jelentõségû eleme-
inek viszonyában/relációjában végbemenõ változásokat tekinti.10 A szervezeti innová-
ciók különbözõ típusait és azok tartalmát a 4. táblázatban foglaltuk össze.

4. táblázat. A szervezeti innovációk különbözõ típusai

A kumulatív jellegû vagy inkrementális szervezeti innovációk nem változtatják meg
alapvetõen sem a szervezetek kulcsfontosságú alkotóelemeit, sem pedig az azok közöt-
ti viszonyokat kondicionáló érdek- és hatalmi relációkat. Olyan egyéni munkaköröket
érintõ változásokról van szó, mint a munkaköri csere vagy a munkakörök gazdagítása
(job enlargement), amelyek nem lépnek túl az egyéni munkakörök határain.
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Schienstock értelmezésében a szervezeti innovációk moduláris típusa megváltoztatja
ugyan a szervezetek egyes kulcsfontosságú alkotóelemeit, azok viszonyának módosí-
tása nélkül. A különbözõ funkcionális területeket átfogó tervezõ team esetében pél-
dául a csoport tagjai különbözõ szervezeti egységektõl érkeznek, és formálnak új és
fontos együttmûködési formát, anélkül azonban, hogy a szervezeten belüli érdek- és
hatalmi viszonyok módosulnának. Ezzel szemben az architekturális szervezeti innová-
ciók a tudásmenedzsment és a munkatevékenységek szervezésének radikálisan új
mintáját képviselik. A lapos szervezetek (lean organisations) esetében például a felelõs-
ségi és döntési jogkörök decentralizálása módosítja az érintettek érdekviszonyait és
hatalmi forrásait. Végezetül az olyan munkaszervezeti innovációk, mint a virtuális
szervezetek vagy a projektalapú vállalatok (Project-Based Firms – PBF; Whitley,
2004) radikális átalakulásokat eredményeznek nemcsak a szervezetek egyes kulcsfon-
tosságú alkotóelemeiben, hanem azok relációjában is.

Tanulmányunk második és harmadik részében két téma részletesebb elemzésére
vállalkozunk. A második részben a globális értékláncok egyes elemeiben végbemenõ
strukturális változások olyan kísérõjelenségével foglalkozunk, mint az általános üzle-
ti funkciók vagy szolgáltatások e-munkavégzés formájában történõ delokalizációja. A
dolgozat harmadik része, az e-munkavégzés egy változatának, a távmunka bevezeté-
sének társadalmi-szervezeti elõfeltételeit tekinti át. A generikus üzleti funkciók kihe-
lyezésének feltérképezése során jelezni kívánjuk a közép-európai régió néhány poszt-
szocialista gazdaságának (Cseh Köztársaság, Lengyelország és Magyarország) pozíció-
ját az EU 15 tagországával összehasonlítva. Az általános üzleti funkciók gyakorlásá-
ban való vállalati részvételt az átalakulási folyamat új, kreatív szakaszába való
bekapcsolódás egyik „közelítõ” mutatójaként (proxy indicator) használjuk. Az említett
három közép-európai gazdaság vállalatainak „vonzereje” olyan jelentõs hozzáadott ér-
téket képviselõ területeken, mint a szoftverfejlesztés és -karbantartás, a nemzetközi
projektben szereplõ 18 ország (illetve azok NUTS I. szintû régiói) között is kiemelke-
dõ. Mindazonáltal, az üzleti szolgáltatások kihelyezésében az elsõ tíz régió közé kerü-
lés meglehetõsen törékeny pozíció. A „törékenység” egyrészt azt jelzi, hogy e tekin-
tetben is a bevezetõ részben említett gazdaságfejlõdés aszimmetrikus mintája érvé-
nyesül: a magas hozzáadott értéket képviselõ tevékenységek kihelyezésében a közép-
és nagyvállalatok – fõleg a közép-európai térségben – nagyobb arányban vesznek
részt, mint a mikro- és kisvállalkozások. Másodszor, az üzleti funkciók (szolgáltatá-
sok) kihelyezésében való részvételben számottevõek a tevékenységi szektor szerinti
különbségek: például a feldolgozóipari vállalatok viszonylag kisebb mértékben kap-
csolódnak be e folyamatokba, mint az üzleti vagy a pénzügyi szolgáltatási ágazatok-
ban tevékenykedõ cégek. A távmunka elterjedésének tapasztalatait összegzõ elemzés
egyik legfontosabb tanulsága: a KKV-szektor azon vállalatainál, ahol az ICT beveze-
tése nem járt együtt a vezetési módszerek és a munkaszervezet korszerûsítésével (ter-
melésiparadigma-váltással), az új technológia használata önmagában nem eredmé-
nyez kedvezõ munkáltatói beállítottságokat a távmunka bevezetésével szemben.
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A munkavégzés delokalizációja és a közép-európai gazdaságok
vonzereje (a keresleti oldal perspektívája)

A munka delokalizációjának tipológiája: az általános üzleti funkci-
ók példája

Az EU 5. Keretprogramja által támogatott EMERGENCE-projekt11 keretében a munka
elektronikus formában történõ kihelyezésének (delokalizációjának) vizsgálatakor az e-
munkavégzés következõ definícióját használtuk: „bármilyen információval kapcsolatos
munka, amit a munkáltató telephelyétõl távol végeznek, és amelynek során infokom-
munikációs és telekommunikációs eszközök igénybevételére van szükség”.12 A munka-
végzés kihelyezésének következõ két dimenzióját különböztettük meg. Az elsõ dimen-
zió a munkavállaló jogi státusa szerint különítette el azokat a tevékenységeket, amelye-
ket alkalmazotti jogviszony keretében végeznek, azoktól a tevékenységektõl, amelyeket
kiszerveznek és beszállítói szerzõdés formájában látnak el. A megkülönböztetés másik
szempontja a munkavégzés egyéni vagy kollektív jellege volt: munkavállalók egy cso-
portja (pl. osztott munkahelyeken) vagy egyéni munkavégzési formában látják el a te-
vékenységeket. Az 5. táblázat az e-munkavégzés tipológiáját ismerteti.

5. táblázat. Az e-munkavégzés tipológiája

Az EMERGENCE nemzetközi projekt keretében egyrészt 18 európai ország –
EU15 és 3 új tagállam (Cseh Köztársaság, Lengyelország és Magyarország) – 7268
munkáltatójára kiterjedõ vállalati felmérést, valamint az említett országok által kép-
viselt 54 NUTS I-es régióban13 vállalati esettanulmányokat készítettünk az üzleti
szolgáltatások e-munkavégzés formájában történõ alkalmazásáról. E munkavégzési
forma vállalati praxisban történõ elterjedését a következõ hét, általános üzleti funk-
ció (szolgáltatás) kiszervezésének (delokalizációjának) vizsgálatán keresztül mértük:

1. Vevõszolgálat (tájékoztatás, tanácsadás)
2. Értékesítés (telemarketing és mobil értékesítés)
3. Adatfeldolgozás
4. Szoftverfejlesztés, -karbantartás és -támogatás
5. Könyvelés, adósságkezelés és egyéb pénzügyi szolgáltatások
6. Emberierõforrás-gazdálkodás és -képzés
7. Design, szerkesztés és egyéb kreatív tartalomfejlesztési és K+F-tevékenység.
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Az e-munkavégzés tipológiáját tartalmazó mátrix alapján az e-munkavégzés követ-
kezõ formái különböztethetõk meg:

1. Az alkalmazott kizárólag otthon dolgozik.
2. Az alkalmazott több telephelyen dolgozik („nomád” munkavégzési forma).
3. Az alkalmazott a vállalat központi telephelyétõl távol szabadfoglalkozású tevékeny-

séget végez (freelance work).
4. Az alkalmazott a munkáltató által, a cég központi telephelyétõl távol fenntartott

ún. back-office-ban nem ügyfélszolgálati tevékenységet végez.
5. Az alkalmazott a munkáltató által, a cég központi telephelyétõl távol fenntartott

ún. back-office-ban ügyfélszolgálati tevékenységet végez.
6. Az alkalmazott teleházban vagy harmadik fél által fenntartott létesítményben nem

ügyfélszolgálati tevékenységet végez.
7. Az alkalmazott teleházban vagy harmadik fél által fenntartott létesítményben ügy-

félszolgálati tevékenységet végez.
8. Üzleti szolgáltatások beszállítóinak kiszervezett nem ügyfélszolgálati munka.
9. Ügyfélszolgálati irodáknak kiszervezett munkavégzés.

Az e-munkavégzéssel szembeni kereslet: 
a közép-európai gazdaságok viszonylag kedvezõ pozíciói

Az e-munkavégzés ismertetett tipológiájának használata alapján a 18 országban végzett
munkáltatói felmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy Európában lényegében minden
második munkáltató (49%) vezette be az e-munkavégzés valamilyen formáját
(Huws–O’Regan, 2001:15). A nemzetközi kutatásban részt vevõ országok közötti kü-
lönbség alapján a következõ két országcsoport különíthetõ el. Az elsõbe olyan országok
tartoznak, amelyek élenjárnak a csúcstechnológia használatában (Svédország, Finnor-
szág és Hollandia), míg a másik csoportban Közép- és Dél-Európa országai találhatók.

A tevékenység-kihelyezés szempontjából, a 18 országra kiterjedõ vállalati felmérés
során a munkáltatók a következõ tíz régiót tartották a legvonzóbbnak.

6. táblázat. Az e-munkavégzés elsõ tíz régiója az abszolút 
és relatív mutatók alapján (a régiók rangsora)
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A táblázat két oszlopának összehasonlításából az derül ki, hogy a cseh és a lengyel
gazdaság az abszolút és relatív mutatók tekintetében egyaránt, a magyar gazdaság
pedig az abszolút mutatók tekintetében a tíz legvonzóbb célterülete az üzleti funkci-
ók ICT segítségével történõ kihelyezésének.

Az ismertetett hét általános üzleti funkcióból – jelentõségénél fogva – a szoftverfej-
lesztéssel és -karbantartással foglalkozunk részletesebben. A vezetõ régiókba tartozó
országok a következõ csoportokba sorolhatók: (1) a három új tagállam: Cseh Köztár-
saság, Lengyelország, Magyarország; (2) fõvárosok és fejlett üzleti szolgáltatásokkal
rendelkezõ regionális nagyvárosok; (3) ún. „másodlagos régiók”, amelyek ennek elle-
nére vonzó régiók a szoftverfejlesztéssel és -karbantartással összefüggõ üzleti szolgál-
tatások számára. A következõ táblázat a szoftverfejlesztéssel és -karbantartással kap-
csolatos tevékenységek munkáltatók számára legkedveltebb régiókat tartalmazza.

7. táblázat. A szoftverfejlesztés vezetõ régiói – abszolút és relatív mutatók rangsora

Ha összehasonlítjuk a három közép-európai országot, akkor a hét általános üzleti funk-
ció összevont (aggregált) rangsorolása, valamint a szoftverfejlesztés és -karbantartás kihe-
lyezése szempontjából legattraktívabb régiók sorrendje alapján Magyarország némileg
kedvezõtlenebb pozícióval rendelkezik a másik két közép-európai országéval összehason-
lítva. Magyarországnak csak az abszolút mutatók szerint számított rangsorban sikerült a
tíz legvonzóbb régió közé kerülnie, szemben a másik két közép-európai országgal, ame-
lyek mindkét rangsor szerint egyaránt a tíz legvonzóbb régió között szerepelnek. 

Az üzleti szolgáltatások kihelyezésének regionális rangsora mellett kiemelt figyel-
met fordítottunk a tevékenység-kihelyezés indítékainak vizsgálatára. A munkáltatók
képviselõi a 18 országban végzett vállalati survey során a következõ listán szereplõ in-
dítékokat rangsorolták:

• A cég vagy a vállalatcsoport egyéb egységeihez való közelség
• Vevõközeliség
• Hírnév, piaci vezetõ szerep
• A megfelelõ nyelvet használják, kulturális közelség
• Alacsony költség, versenyképes tender
• Földrajzi közelség, személyes megbeszélések lehetõsége
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• Régi kapcsolatok/stratégiai szövetség/partnerség
• A véletlen úgy hozta
• Technikai/szakmai felkészültség, rendelkeznek a megfelelõ szoftverrel
• Megbízható, minõségi munkavégzés, megfelelõ beállítottság, kreativitás
• Hatékony marketingstratégia és reklám.

A tevékenység-kihelyezés indítékainak vizsgálata arra hívja fel a figyelmet, hogy
szemben a közhiedelemmel, mely szerint az „alacsony költségek és a versenyképes
tenderek” jelentik a legfontosabb motívumot a munkáltatók számára az üzleti szol-
gáltatások kiszervezésében, az csak a második helyen szerepel a „technikai-szakmai
felkészültség és szakértelem” mögött.14 Különösen igaz ez a szoftverfejlesztés és -kar-
bantartás telephelyének kiválasztása esetén. Ezen túlmenõen nincs jelentõs különb-
ség az általános üzleti funkciók kihelyezési indítékainak hierarchiájában. 

1. ábra. Az üzleti szolgáltatások és a szoftverfejlesztés üzleti funkciójának 
kihelyezése mögött meghúzódó indítékok – a keresleti oldal perspektívája

A távmunka mint a szervezeti innováció egyik formája: 
a kis- és középvállalati szektor példája

Az eGAP-kutatás a távmunka bevezetésének gyakorlatával kapcsolatos tapasztalatok
összegzését tûzte ki célul, öt gazdaságilag élenjáró európai régióban, melyek a követ-
kezõk voltak: Tampere (Finnország), Rhônes-Alpes (Franciaország), Közép-Dunántúl
(Magyarország), Emilia Romagna (Olaszország) és Greater West London Wedge
(Egyesült Királyság). A kutatási projektben részt vevõ nemzetközi konzorcium tagjai
ötvözték a kvalitatív és kvantitatív eszközöket: egyaránt használták a 300 fõs nemze-
ti mintán lekérdezett vállalati kérdõívek eredményeit, a releváns társadalmi és gazda-
sági szereplõkkel készített mélyinterjúkat, illetve a témára vonatkozó vállalati doku-
mentumok másodelemzését. A kutatás során elemezni kívánt fontosabb témák a kö-
vetkezõk voltak: 
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1. a távmunka bevezetésének elõkészítettsége;
2. a távmunka alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok;
3. a távmunka bevezetését elõsegítõ és akadályozó tényezõk;
4. a távmunka társadalmi kontextusa;
5. a távmunka bevezetésének hatásai és eredményei.

A részletesen is kifejtett kutatási eredmények közül különösen fontosnak tartjuk,
hogy a KKV-szektor vállalatainál használt ICT-eszközök minõsége és mennyisége
fontos ugyan, de közel sem kizárólagos fontosságú a távmunka bevezetését befolyáso-
ló faktorok közül. Az informatikai infrastruktúra azonosításán túl az eGAP-kutatás
kiemelt célja volt azoknak a társadalmi és szervezeti tényezõknek a jelzése, amelyek a
távmunka bevezetését döntõen befolyásolják.15 A társadalmi és szervezeti tényezõk
operacionalizálására, olyan mutatókat használtunk, mint a projektmunkában való
részvétel, a vezetõi felügyelet típusa, az alkalmazottaknak delegált felelõsség mértéke
és az utóbbi két faktor kombinálásából eredõ termelési paradigma.

Habár, megítélésünk szerint a KKV-k részvétele a hálózattípusú együttmûködések-
ben megkönnyítheti a távmunka bevezetését, önmagában a vállalatközi hálózatokban
képzõdõ egyéni (vállalatok közötti) kapcsolatok száma viszonylag keveset mond e há-
lózatok minõségérõl. Például, a projekttípusú kooperációkra jellemzõ hálózatok erõs
kötései inkább kedveznek a távmunka bevezetésének, mint a számukban nagyobb, de
gyenge kötések, amelyek fõleg a hálózati együttmûködések korai fázisára jellemzõk.
Ezzel kapcsolatban érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a kutatásban szereplõ vál-
lalatok közül a magyar cégek élenjártak a gyenge kötésekkel jellemezhetõ vállalatkö-
zi hálózatok létesítésében (a megkérdezett magyar vállalkozások kétharmada koope-
rált több mint 10 céggel), míg a szorosabb kapcsolatot feltételezõ és a hálózatépítés
késõbbi, érettebb fázisára jellemzõ projekttípusú együttmûködés elenyészõ hánya-
dukra jellemzõ. A magyar tapasztalatokkal ellentétben a finn és a brit régiókban, ahol
a vállalatok közötti gyenge kötések jóval kevésbé domináltak, a projektalapú vállalat-
közi együttmûködések a meghatározók.

Az öt régióban megkérdezett több mint 1700 kis- és közepes méretû vállalatot egy-
részt közvetlen és közvetett vezetõi felügyelet szerint, másrészt az alkalmazottak au-
tonómiája szerint csoportosítottuk. Közvetlen vagy szoros vezetõi felügyelet leginkább
az olasz (73%), magyar (72%) és némileg kisebb arányban a francia (53%) kis- és kö-
zepes méretû vállalatokat jellemezte, míg a finn és a brit régió vállalkozásaira sokkal
inkább a közvetett – például team-munka formájában érvényesülõ – felügyelet érvé-
nyesült. Hasonlóképpen, a munkavállalói autonómia inkább volt jellemzõ a tamperei
és a londoni (egészen pontosan Greater West London Wedge) régió cégeire, mint a
másik három régió (Emilia Romagna, Közép-Dunántúl és Rhône–Alpes) vállalataira,
ahol a munkavállalók autonómiája meglehetõsen korlátozott. A vezetõi felügyelet szo-
rossága és a munkavégzés során az alkalmazottak által gyakorolt felelõsség (autonó-
mia) alapján elkülönített termelési paradigmák (vagy munkaszervezeti modellek) tí-
pusait illusztrálja a 8. táblázat.
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8. táblázat. Termelési paradigmák típusai és azok tartalma

Ha a termelési paradigmákat és a távmunka elterjedtségének mértékét összehasonlít-
juk, azt mondhatjuk, hogy a távmunka leginkább azokra a régiókra jellemzõ, ahol a ru-
galmas vagy poszt-fordi, illetve az átmeneti vagy neofordi termelési munkaszervezeti mo-
dellek jellemzik a vállalatok tudás- és munkaerõ-felhasználási gyakorlatát. Ezzel szemben
a legalacsonyabb távmunka-penetráció azokra a cégekre jellemzõ, amelyekben a fordi
munkaszervezetek dominálnak. Az öt régiót összehasonlítva megállapítható, hogy a fordi
vagy neofordi munkaszervezeti modellek leginkább az emilia-romagna-i (90%) és a közép-
dunántúli (89%) régiókban mûködõ KKV-kat jellemzik, míg a poszt-fordi vagy tanuló
munkaszervezetek a tamperei (43%) és a londoni (35%) régiókban fordulnak elõ nagyobb
arányban. Érdekes módon a francia régióban mûködõ vállalatok egyfajta köztes pozíciót
foglalnak el a fenti két régiócsoport között. Lásd errõl részletesebben a 9. táblázatot.

9. táblázat. Termelési paradigmák és a távmunka kapcsolata: regionális összehasonlítás

A fenti adatok értelmezésének eredményei alátámasztják azt az elõzetes feltevésünket,
miszerint a távmunka nem egyszerûen egy ICT-eszközök alkalmazásán alapuló új mun-
kavégzési forma, hanem egy sokkal komplexebb változásokat, tanulási folyamatokat felté-
telezõ szervezeti innováció. Ezt bizonyítja az is, hogy az eGAP-kutatásban részt vevõ KKV-
k internethasználatában mért különbségek jóval kisebbek, mint a különbözõ termelési pa-
radigmák elterjedtségében mutatkozó differenciák. Tapasztalatainkat megerõsítik a tanu-
ló gazdasággal foglalkozó más elemzések is (Lundvall, 2003; Nielsen–Lundvall, 2006).

Visszatérve Schienstocknak a tanulmány bevezetõjében ismertetett, a szervezeti innová-
ciók osztályozására tett típusalkotási kísérletére, a távmunka egyszerre értelmezhetõ
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inkrementális és moduláris innovációként. Az elõbbi esetben sem a szervezet kulcsfontos-
ságú alkotóelemei, sem azok relációjának jellemzõi nem módosulnak. Másképpen fogal-
mazva, a munka tartalma nem, pusztán annak helye változik az ICT-eszközök felhaszná-
lásával. Ezzel szemben a moduláris innováció esetében a szervezet kulcsfontosságú alkotó-
elemeinek relációja közötti viszony (például a szervezeten belüli hatalmi viszonyok) ugyan
alapvetõen változatlan, de a szervezet alkotóelemein belül (például a vezetõi felügyelet
módszereiben) jelentõs változások történnek. A távmunka sikeres bevezetése egyszerre fel-
tételezi a vezetõi felügyelet formájának (amikor a közvetlen felügyeletet felváltja a közve-
tett vagy teljesítményalapú ellenõrzés) és a munkafolyamat feladatstruktúrájának módo-
sítását. A változások sikere nem egyszerûen a munkavállalók egyéni tanulási képességén,
hanem a szervezeti tanulási folyamatok eredményességén múlik. Fontos továbbá azt is
hangsúlyozni, hogy a szervezeti változásokat feltételezõ tanulási folyamatok idõigényesek,
miután nemcsak a vállalatok munkakultúrájának változását követelik meg, hanem a tá-
gabb, a munka világán kívül esõ társadalmi viszonyok (pl. családi munkamegosztásban
vagy a helyi közösségek életében való részvétel mintáinak) újjászervezõdését is.

Összefoglaló megjegyzések

A közép-európai régió gazdaságainak új fejlõdési pályákat kell keresniük, mert a külföldi
tõkebefektetésekre alapozott, a kilencvenes évtizedre jellemzõ gazdasági fejlõdési minták
lehetõségei kimerülõben vannak. Így – a nemzetközi munkamegosztásban való aktívabb
részvétel mellett – felértékelõdik a magasabb hozzáadott értékkel rendelkezõ termékeket
és szolgáltatásokat elõállító vállalatok szerepe az átalakulási folyamat új, kreatív szakaszá-
ban. Érvelésünk szerint ebben a gazdaságfejlõdési szakaszban (melyet nevezhetünk új vagy
tanuló gazdaságnak) felértékelõdik az egyéni és kollektív tanulás szerepe, hiszen a techno-
lógiai innovációk csak a megfelelõ szervezeti változások és innovációk párhuzamos beveze-
tésével együtt sikeresek. Tanulmányunkban arra tettünk kísérletet, hogy két nemzetközi
kutatás eredményein keresztül illusztráljuk a magyar vállalatoknak a tanuló gazdaságban
elfoglalt helyzetét, illetve felzárkózási esélyeit, valamint az azokat befolyásoló legfontosabb
tényezõket (pl. munkaszervezeti modellek). Az általános üzleti funkciók kihelyezésének e-
munka formájában történõ gyakorlatát, illetve a távmunkát olyan komplex innovációs fo-
lyamatként értelmeztük, melyek jól illusztrálják a technológiai és a szervezeti innovációk
együttes optimalizálásának (joint optimisation) fontosságát és ezzel kapcsolatban a szerveze-
ti változások és a kollektív tanulás szükségességét.

Az EMERGENCE-projekt tapasztalatai, más nemzetközi kutatások eredményeivel
megegyezõen, azt jelzik, hogy a vizsgálatban részt vevõ három közép-európai ország
(Csehország, Lengyelország és Magyarország) viszonylag kedvezõ helyzetben vannak:
az általános üzleti funkciók kihelyezésének (delokalizációjának) kiemelt célterületei. E
gazdaságok viszonylag sikeres pozíciója azonban törékeny, mivel jórészt a közepes és
nagyméretû vállalatokra korlátozódik, míg a vállalkozások túlnyomó többségét alko-
tó mikro- és kisvállalkozások csak elvétve tudnak bekapcsolódni a térségben szerve-
zõdõ Új Gazdaság tevékenységeibe. A vállalati méret szerinti esélykülönbségek na-
gyobbak a posztszocialista gazdaságok esetében, mint az EU15 országaiban.16
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Megítélésünk szerint elsõdleges kormányzati feladat a kis- és nagyvállalatok közötti
különbségek csökkentése, illetve az elõbbieknek az Új Gazdaságban való részvételének
ösztönzése. Ebben kiemelt szerepet játszanak a nem pusztán egyéni vállalkozásokat, ha-
nem vállalatközi hálózatok kialakulását támogató további kormányzati programok.17

Az új munkavégzési formák mint a távmunka bevezetését elõsegítõ és akadályozó ténye-
zõk vizsgálata arra hívja fel a figyelmet, hogy az azok elterjesztésében szerepet játszó tár-
sadalmi-gazdasági szereplõk gyakran alábecsülik a meglévõ szervezeti kultúra megváltoz-
tatásának fontosságát és a távmunka sikeres bevezetéséhez szükséges szervezeti változások
és tanulási folyamatok idõigényességét. Ezen túlmenõen, az új munkaszervezeti formák el-
terjesztése elválaszthatatlan az egyes vállalatokra jellemzõ, alkalmazott termelési paradig-
mák és az egyre nagyobb teret hódító projektalapú vállalatok (Whitley, 2004) jellemzõi-
nek vizsgálatától, értékelésétõl és elterjesztésétõl. Tapasztalataink szerint a poszt-fordi (ru-
galmas) termelési paradigma jelenléte, párosulva az erõs kötéseken és a bizalmi viszonyo-
kon alapuló hálózatokra jellemzõ projektalapú munkavégzéssel, kedvezõ feltételeket
teremt a távmunka terjedésének. Ez a felismerés egyelõre nem jelenik meg a távmunka tá-
mogatására életre hívott kormányzati programokban, amelyek a távmunkát többnyire az
ICT-eszközök által lehetõvé tett egyéni munkavégzési formának tartják, és ehhez igazítják
a támogatási eszközöket is (eszközbeszerzés, távmunkások képzésének támogatása, bértá-
mogatás). Ugyanakkor hiányoznak azok a programok, amelyek segítenék a vállalkozókat
a szervezeti innovációk bevezetésével együtt járó nehézségek leküzdésében és azok a továb-
bi kezdeményezések, amelyek ösztönöznék a vállalatok közötti hálózatok és projektalapú
együttmûködések kialakulását elõsegítõ egyéni és kollektív tanulási folyamatokat.

A vázlatosan jelzett változások újfajta együttmûködések kialakítását teszik szüksé-
gessé az üzleti szféra, az oktatási-kutatási intézetek és a kormány között (amit gyak-
ran Triple Helixnek vagy Hármas Spirálnak is neveznek) annak érdekében, hogy ide-
jében azonosítani lehessen a legújabb fejlesztési lehetõségeket, és, hogy a tudáspiac ke-
resleti-kínálati oldalát szinkronba hozzuk. A társadalmi és gazdasági aktorok ilyen tí-
pusú együttmûködését stratégiai partnerségnek is szokás nevezni, amely kiemelt
szerepet játszik az új fejlõdési pályák kialakításában és amely: „…a különféle innová-
ciós tevékenységek új koordinációs formáit, […] a vízióteremtés és a diszkurzív koor-
dináció, mint az átalakulási folyamat újfajta irányításának kulcselemeit” követeli meg
a társadalmi partnerek részérõl (Schienstock–Hamalainen, 2001:92).

Jegyzetek

* A tanulmány a Competitio folyóiratban jelent meg (V. évfolyam, 2006/2. szám, június, 23–46.).
1 A bevezetõ részben tárgyalt, ún. transzformációs gazdaságok fejlõdési ciklusainak jellemzése

során jelentõs mértékben használtuk a következõ munkákat: Fink, 2006; Makó–Illéssy, 2005;
Iwasaki, 2004; Fink, 2004. 

2 Belsõ strukturális kényszernek tekintjük az alábbi tényezõket: a gazdaság korszerûsítéséhez
szükséges tõke, élenjáró technológia és vállalkozói tudás hiánya, a spontán privatizáció gaz-
dasági modernizációra gyakorolt minimális hatása, míg külsõ kényszernek elsõsorban az or-
szág rendkívül magas adósságállományának finanszírozását és nemzetközi hitelképességének
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megõrzését tekinthetjük, ami az IMF számításai szerint évi 1–2 Mrd USD közvetlen külföl-
di tõkebefektetést igényelt.

3 „A »bejárt útra« épülõ új, posztszocialista változata a kapitalizmusnak, e különlegesen je-
lentõs átalakulás olyan komplex evolucionista magyarázatát feltételezi, amely szemben áll
az ún. »bing-bang« megközelítéssel, mely metafora a változások történelmi elõzményeirõl
egyszerûen megfeledkezik.” (Chavance, 1995:288)

4 A tulajdon szerkezetével és a vállalati innovációs tevékenység intenzitásával kapcsolatban
szeretnénk felhívni a figyelmet a vegyes tulajdon fontos szerepére az innovációhoz szüksé-
ges tudástranszfer ösztönzésében. Lásd errõl részletesebben a tanulmány további részében
bemutatott Lundvall-elemzést az innováció természetérõl.

5 A 2004. május 1-jén az Európai Unióba felvett új tagállamok meglehetõsen heterogén
gazdasági és társadalmi intézményrendszert képviselnek. Karakterisztikusan eltérõ intéz-
mények (pl. munkaügyi kapcsolatok rendszere, foglalkoztatást támogató jogi szabályozás
és a munkanélküli segély közötti „trade-off”, oktatási és képzési rendszerek, a kutatás és
fejlesztés jelentõsége, a gazdaság technológiai és társadalmi-szervezeti innovációt ösztönzõ-
befogadó („abszorpciós”) képessége alapján a következõ országcsoportok különböztethe-
tõk meg. A balti országok (Észtország, Litvánia és Lettország), a közép-európai régió
posztszocialista gazdaságai (Cseh Köztársaság, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és
Szlovénia), valamint a mediterrán régióba tartozó olyan országok, mint Ciprus és Málta.
Sõt, a felsorolt országcsoportokon belül is figyelemre méltó különbségek találhatók. 

6 A társadalmi-gazdasági átalakulás elsõ ciklusában a KKV-szektor jelentõs foglalkoztatást
teremtõ, illetve -fenntartó szerepet játszott hazánkban és a közép-európai régió posztszo-
cialista gazdaságaiban. Ez a különleges szerep összekapcsolódott az állami nagyvállalatok
privatizációját kísérõ vállalati struktúra jelentõs átalakításával járó létszámleépítésekkel.
Az átalakulási folyamat újabb szakaszában, a KKV-k munkahelyteremtésben elfoglalt kü-
lönleges pozíciójának további javítása a globális verseny kontextusában elképzelhetetlen az
új vagy tanuló gazdaságba való bekapcsolódást jelentõsen befolyásoló, az ICT használatá-
val összekapcsolódó szervezeti és vezetési innovációk nélkül.

7 Ezzel összefüggésben jelezzük, hogy az ICT bevezetése önmagában semmit nem mond,
annak munkafolyamatra gyakorolt hatásáról. Az új technológiák alkalmazása ugyanis épp-
úgy lehetõséget teremt a meglévõ foglalkoztatási szint növelésére, mint csökkentésére, a
munkakör által megkövetelt tudás és szakképzettség csökkentésére vagy növelésére. Rövi-
den, az ICT fokozott használata a munkafolyamatban a munka minõségének javítását és
romlását egyaránt eredményezheti. 

8 Az információs gazdaság és társadalom fejlõdését az új tagállamokban vizsgáló egyik legfris-
sebb nemzetközi projekt tapasztalatai szerint, az információs gazdaság térnyerésében (aminek a mé-
résére olyan mutatókat használtak, mint az ICT-berendezéseket és szolgáltatásokat elõállító cé-
gek forgalma, az általuk foglalkoztatottak létszáma, illetve az export nagysága) a magyar gaz-
daság az új tagállamok legfejlettebb csoportjába tartozik, Észtországgal és Máltával együtt. Ez-
zel szemben az ICT-használat társadalmi elterjedtsége tekintetében (ennek mérésére használt
mutatók: egy háztartásra jutó személyi számítógépek száma, háztartások internet-hoz-
záférhetõségének aránya stb.) hazánk a kevésbé fejlett országok csoportjába tartozik (Gáspár,
2004; és Információs gazdaság és társadalom. Világgazdaság, július 21., 16.). Jeleznünk kell
azonban azt is, hogy a háztartások ICT-felhasználási képességét nem elégséges egy vagy két
mutatóval mérni, továbbá az egyik évrõl a másikra jelentõs változások történhetnek. Például,
az elõzõ kutatási periódusban végzett (2001–2004), az ICT regionális elterjedtségével foglalko-
zó nemzetközi vizsgálat a magyar háztartások elmaradottságát jelzi olyan három EU-régióval
összehasonlítva, mint Katalónia, Portugália, Piemont: a rendszeres internethasználók részará-
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nya Magyarországon 20%, szemben a másik három régió 30%-os részesedésével. Mindazonál-
tal, a kutatók nem regisztráltak említésre méltó differenciákat az internethasználók e-vásárlá-
si (e-shopping) gyakoriságában a felmérésben szereplõ, különbözõ gazdasági fejlettségi szinte-
ket képviselõ régiók között. Többé-kevésbé hasonló arányok jellemezték a mobiltelefon-hasz-
nálat mértékét is (65,7%–83,2%) a vizsgált régiókban (Regional Indicators of e-Government
and e-Business in Information Society Technologies, 2004:1–4).

9 Az EU 15 tagországában és az új tagállamok közül Lengyelországban, a Cseh Köztársaság-
ban és Magyarországon végzett elsõ, vállalati survey és az esettanulmány módszereket kom-
bináló kutatási projekt (2000–2003) mintájában sem szerepelnek a mikro- és kisvállalko-
zások. A munkáltatói felmérésben kizárólag az 50 fõnél több alkalmazottakat foglalkozta-
tó cégek szerepelnek. Az EMERGENCE kutatás („Estimation and Mapping of Employ-
ment Relocation in a Global Economy in the New Communications Environment”) témánk
szempontjából fontos tapasztalataival a következõ részben részletesen foglalkozunk. 

10 Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a további innovációsmodell-alko-
tási kísérletekre, amelyek a tudásfejlesztés és innováció interaktív karakterét hangsúlyozzák. E
felfogás szerint, az innováció a vállalatok vevõkkel, beszállítókkal, a tudástranszfer intézmé-
nyeivel (pl. egyetemek, kutatóintézetek stb.) való együttmûködésének eredménye. Röviden, az
elszigetelt vállalkozások ritkán innovatívak. Az innováció tehát olyan, többszereplõs interak-
tív folyamat eredménye, amelynek résztvevõi, miközben fejlesztik kompetenciájukat, egyide-
jûleg az innovációs folyamat részesei is. A tanulás „interaktív” típusa mellett beszélhetünk még
a tapasztalatokból építkezõ („learning by doing”) és a használatban megvalósuló tanulásról
(„learning by using”). Az utóbbi olyan tanulást jelöl, amely a rendkívül komplex rendszerek
(pl. új repülõgéptípusok légi szállításra történõ beállításával-használatával kapcsolatos tudá-
sok) begyakorlásával javítja a munkavégzés hatékonyságát (Lundvall, 2003:2).

11 Estimation and Mapping of Employment Relocation in a Global Economy in the New
Communications Environment (EMERGENCE, 2000–2002), további információk a kuta-
tásról a  honlapon találhatók.

12 A definíció pontosításához két dologra szeretnénk felhívni a figyelmet. Egyrészt a munkavég-
zés kihelyezése (delokalizációja) tágabb fogalom, mint az e-munkavégzés, a következõkben
azonban csak ebben az értelemben használjuk, vagyis, amikor a munka kihelyezéséhez, teljesí-
téséhez, ellenõrzésére valamilyen ICT-eszköz használatára kerül sor. Másrészt az e-munkavég-
zés fenti definíciója tágabb fogalom, mint a távmunkáé, amellyel azt gyakran azonosítják. Az
e-munkavégzés (eWork) és a távmunka (telework) közötti legfontosabb különbség abban áll,
hogy utóbbit csak alkalmazotti jogviszony keretében végzett munkára használják. Ezt a fontos
megkülönböztetést tartalmazza az európai szociális partnerek által is elfogadott és a távmunka
kapcsán elsõdleges EU-referenciaforrásként is használt „Framework Agreement on Telework”
(2002), amelynek magyarra lefordított változata megtalálható a Foglalkoztatáspolitikai és Mun-
kaügyi Minisztérium honlapján is: http://www.fmm.gov.hu/main.php?folderID=50.

13 Ezzel összefüggésben jelezni szeretnénk az EU NUTS I-es szintû régiók használatának kö-
vetkezõ módszertani problémáját. A NUTS I. régiók a kisebb országokban (pl. Dánia, Ír-
ország, Luxemburg, Portugália, Cseh Köztársaság, Magyarország stb.) az ország egészét fe-
dik le, nagyobb területû országokban jelentõsebb régiókat jeleznek, pl. Észak-Rajna-
Vesztfália (Németország), Lombardia (Olaszország), London (Egyesült Királyság) stb. A
tagjelölt országok közül Lengyelország esetében alkalmaztunk ez alól kivételt, ahol bár
több NUTS I-es szintû régió található, mégis csak országos szinten aggregált adatok áll-
tak rendelkezésre. A tevékenység kihelyezésének típusait figyelembe véve, a vállalati eset-
tanulmányok mintájának összetétele a következõ volt: 27 transzregionális és 24 országha-
tárokon átnyúló (amelybõl 8 transzkontinentális esetet képviselõ) kihelyezés, ezenkívül a
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minta három vegyes esetet tartalmaz (vagyis, amelyek országhatáron túli és transzre-
gionális tevékenység-kihelyezést egyaránt jelentenek).

14 Ezzel kapcsolatban jegyezzük meg, hogy az Informatikai Vállalkozások Szövetségének (IVSZ)
képviselõje szerint a magyar programozók nem drágábbak indiai kollégáiknál. A magyar
programozók átlagos órabére kb. 25 dollár, ami megegyezik az indiai órabérrel. Összehasonlí-
tásképpen, a programozói órabér az USA-ban 100–150 dollár (Kováts, 2004:11–15).

15 A kutatás egyik alaphipotézise szerint az informatikai infrastruktúra megteremtésének költ-
ségében mutatkozó áresés és a távmunka elterjedtségében mutatkozó (és tartós) lemaradás kö-
zötti aszimmetria olyan kutatási témát kínál, amelynek elsõdleges célja azoknak a társadalmi-
szervezeti és termelési háttértényezõknek a bemutatása, amelyek befolyással bírnak a távmun-
ka bevezetésére, és amelyekre a szakirodalom eddig alig fordított figyelmet. Az eGAP-kuta-
tásról lásd részletesebben: Makó–Melles–Keszi, 2004; Makó–Keszi–Mester, 2004.

16 Ez a szakadék ráadásul érvényesül a vállalatok innovációs tevékenységében is: a mikro-, kis-
és közepes méretû vállalatok innovációs aktivitása messze elmarad a nagyvállalatokétól.

17 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által a kis- és közepes méretû vállalatok között
kialakuló hálózatok támogatására 2003-ban indított pályázatra például mindössze a KKV-
k 2,4%-a jelentkezett, és csak 1,5%-uk nyert el támogatást, amelyek összege a teljes KKV-
szektor fejlesztését támogató büdzsé csupán 4,8%-át jelentette (Csák, 2004:3).
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Kováts Ildikó

A DIGITÁLIS MÛSORSZÓRÁS HATÁSA 
A MAGYAR MÉDIAKULTÚRÁRA
Kontextusok, lehetõségek, kényszerek

Bevezetõ

A digitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzését több pillére kell hogy
építsük. Mindenekelõtt az információs társadalom szélesebb kontextusát kell meg-
vizsgálnunk, a digitális infokommunikációs eszközök konvergenciája miatt ugyanis
elsõdleges meghatározó tényezõ az információs kommunikációs környezet alakulá-
sa, valamint a társadalom viszonya ezekhez az eszközökhöz, mûködésük, hatásme-
chanizmusuk konceptualizálása. A második pillér a kultúra és médiakultúra, ezen
belül az audiovizuális kultúra értelmezése, melyen belül a digitális mûsorszórás he-
lyét kell meghatároznunk. Harmadik pillér a digitális mûsorszórás és a közérdek vi-
szonyának feltérképezése, elsõsorban az állami szerepvállalás és a közszolgálat kon-
textusában. Negyedik pillér a magyar digitális mûsorszórás közvetlen külsõ megha-
tározóinak azonosítása – különös tekintettel az európai uniós környezetre, valamint
a magyar információs társadalmi és kulturális stratégiák céljaira. Ötödik pillér ma-
gának a magyar médiaágazatnak, médiapiacnak, médiaszférának a jelenlegi állapo-
ta és önfejlõdése, ami szoros kapcsolatban van azzal, hogy milyen jövõt gondolha-
tunk el a magyar digitális mûsorszórásnak, és milyen kulturális következményekkel
számolhatunk.

Mivel Magyarországon egy alapvetõen új információs-kommunikációs szolgáltatás
beindításáról van szó, természetes módon a digitális mûsorszórásban élenjáró orszá-
gok tapasztalataiból kell, hogy építkezzünk, nem annyira az analógiák keresése, ha-
nem modellszerepük miatt, valamint a legjobb tapasztalatok hasznosítása érdekében.
Mivel az új szolgáltatás bevezetésénél nem indulhatunk ki a konkrét igények felmé-
résébõl, a folyamatok trendjének felvázolásánál, lefolyásának szimulációjánál a külsõ
tapasztalatoknak meghatározó szerepük van.

Jelen tanulmány nem vállalkozik a címben jelzett téma kimerítõ elemzésére, és
konkrét elõrejelzést sem tesz. Elsõ lépésként „csupán” megpróbálja elhelyezni a prob-
lémakört az információs társadalom szélesebb viszonyrendszerében, az audiovizuális
médiaszféra várható és elvárható változásait beleintegrálni „az információs társada-
lom” paradigmával fémjelzett jövõképbe.
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1. Az információs társadalom és az emberi tényezõ elõtérbe
kerülése az amerikai modellben

A ’90-es évek elején az információs társadalompolitikák elsõ hulláma az USA-ból in-
dult, technikai-gazdasági indíttatású volt, és az információs infrastruktúra kiépítését,
az információs technológia hasznosítását, széles körû elterjesztését tûzte ki célul, mint
ami a társadalom gazdasági hatékonyságot önmagában növelni képes, és a versenyké-
pesség fõ feltétele. Az információs technikákat absztrakt módon kezelte, szinte kiber-
netikai értelemben. A számítógép és az internet szimbolizálta ezt a közelítést, valamint
a high-tech, az információs szupersztráda fogalma. Az emberi tényezõ legfeljebb a fo-
lyamatok-, szervezés-, munkaerõ-dimenziókban jelent meg, az emberek, mint akik
gazdasági tevékenységük során használják és felhasználják ezeket az eszközöket, és al-
kalmazkodnak hozzájuk. Jelentõsebb változás ebben a közelítésben is elsõsorban a
munkaerõ-dimenzióban jelentkezett – abban a formában, hogy milyen képességeket,
milyen kompetenciákat kíván meg az újfajta, információs társadalmi rend, mit kellene
oktatni az iskolákban. Másik jellemzõje ennek a közelítésnek, hogy már csak az ame-
rikai társadalom individualizáltságával összefüggésben is, az egyéni felhasználású inter-
netre korlátozta az információs társadalom infrastruktúrájának fogalmát.

Minden társadalmi-gazdasági rendszer bizonyos típusú emberi képességeket igényel
és kultivál, bizonyos viselkedésformákat támogat, az azzal rendelkezõ emberek sikere-
sebbek. Ezeket a képességeket, viselkedésformákat a formális és informális szocializá-
ció során sajátítják el a társadalom tagjai. A tradicionális társadalomból a modern tár-
sadalomba való átlépés feltételei között említhetõk pl. a kellõ számú nyitott, változás-
ra hajlandó, rugalmas személyiségek léte, akik írni-olvasni tudnak, és akik ugyanakkor
bizonyos mértékben azonos tudással, kultúrával rendelkeznek, így viszonylag könnyen
mobilizálhatók és helyettesíthetik egymást a tömegtermelés társadalmi rendszerében.
Mindez szükségképpen bizonyos fokú (politikai) egyenlõséget is jelentett, egyetemessé
váló választójogot a tömegdemokrácia részeként. Ezeket a jellemzõket és értékeket tá-
mogatta az általános és kötelezõ iskola, a nyomtatott sajtó, késõbb a rádió, majd a te-
levíziós mûsorszórás. A tradicionális társadalmakból a modern társadalmakba való át-
menet feltételei között sorolhatók fel az írni-olvasni tudók viszonylag magas aránya, a
nyomtatott sajtó, a rádió, majd televíziós készülékekkel való ellátottság.

Az információs társadalom kialakulásával és fenntarthatóságával kapcsolatos elméletek
és politikák kidolgozása során szintén megfogalmazódtak bizonyos, a társadalom tagjaitól
elvárható képesség, kompetenciák. Ezek elsõsorban a következõ tényekkel kapcsolatosak: 

1) az információs társadalmat az információk, ismeretek tárolására, feldolgozására, továbbí-
tására, új ismeretek létrehozására szolgáló elektronikus infokommunikációs eszközök használa-
ta jellemzi, valamint információs telítettség, túlterheltség, ami megváltoztatja az em-
berek információhoz, tudáshoz való viszonyát, kritikai gondolkozást, szelektív memó-
riát és egyéni szinten is információmenedzsmentet igényel. 

2) A korszak másik jellemzõje a felgyorsult, állandóan változó környezet, mely az emberek
számára állandóan újdonságokat, kihívásokat, lehetõségeket, de kockázatokat, veszélyeket jelent
– ami egyrészt folyamatosan változtatja az emberek információs igényeit, folyamatos
és állandó alkalmazkodást, adaptálódást, élethosszig tartó tanulást, ismeretek halma-
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za helyett tanulási készségek kifejlesztését igényli, valamint a társadalom tagjai állan-
dó öndefiniálását, újradefiniálását, mintegy képbe és helyzetbe hozását. 

3) A tömegesen terjedõ infokommunikációs eszközök a kommunikáció jellegét is megváltoztat-
ják – legyen az ember–gép, ember–ember, ember–intézmény, ember–kollektíva kom-
munikáció: sok újjal, ismeretlennel való kapcsolatba lépést jelent, más kultúrákból
származó személyekkel, csoportokkal való kommunikációt, ami az információk jelen-
tésadásának folyamatát befolyásolja, félreértési lehetõségeket, konfliktus lehetõsége-
ket jelent, de kreatív, innovatív közelítésekkel való megismerkedés lehetõségét is, és
hatással van a társadalom szervezõdésére, a kooperációs lehetõségeire. 

Az írni-olvasni tudás mint a modern társadalomban való részvétel feltétele – már
eredeti formájában is inkább metafora volt – jelentette ugyanis bizonyos absztrakt
gondolkozási, információkeresési készségek meglétét, valamint az adott kultúrában el-
várható általános ismereteket is, melyek az írott-olvasott szövegek megértését, alkal-
mazni tudását lehetõvé tették. Az információs társadalomban elvárható ismereteket,
készségeket is a különbözõ literacy metaforákban fogalmazták meg. Ezek azok az ál-
talánosan elvárható ismeretek, készségek, melyek lehetõvé teszik, hogy az egyének te-
vékenyen részt vegyenek a társadalom életében – minimális esetben túlélési lehetõsé-
get, fejlettebb formában önérvényesítést, önmegvalósítás lehetõségét, a sikeresség fel-
tételét jelentik. A 21. században szükséges, legtöbbet emlegetett új készségek és képes-
ségek a következõk: információs literacy, digitális literacy, média literacy, vizuális
literacy, multikulturális literacy, civil vagy állampolgári literacy.1 Mint látható, a szük-
ségesnek tartott készségek és kompetenciák köre meghaladja a munkavégzéshez köz-
vetlenül szükségesekét, vagy arra utal, hogy nem húzható világos határvonal a produk-
tív és a nem produktív tevékenységek és a hozzájuk kapcsolódó készségek közé. Még
világosabban kitûnik ez azon készségek és képességek készletébõl, melyeket az ameri-
kai információs társadalom tagjaitól a munkaerõpiacon elvárnak, és melyeket az oktatás számá-
ra irányadóak tartanak a munkaügyi szakértõk.2

Bizonyos alapkészségek – tudjon írni, olvasni, számolni, beszélni, figyelni, hallgatni. Gon-
dolkozási készségek: tudjon kreatívan gondolkozni, döntéseket hozni, problémákat megolda-
ni, gondolkozva lásson, tudjon tanulni és értelmezni a dolgokat. Személyes tulajdonságok: sze-
mélyes felelõsség, önértékelés, szociabilitás, önmenedzselés képessége, integritás. A haté-
kony dolgozók produktív módon tudják használni az erõforrásokat – idõt, pénzt, anyagokat,
teret, személyzetet. Jó személyközi kapcsolati készségekkel rendelkeznek, tudnak: team-
ben dolgozni, tanítani másokat, kiszolgálni a klienseket, vezetni, tárgyalni, és jól együtt-
mûködni különbözõ kulturális hátterû emberekkel. Információs téren tudnak: adatokat sze-
rezni és értékelni, adattárakat szervezni és fenntartani, interpretálni és kommunikálni, szá-
mítógépet használni információfeldolgozásra. A rendszerekkel kapcsolatban: értik a társadal-
mi, szervezeti és technológiai rendszerek mûködését, tudják monitorozni és korrigálni
azokat, tudnak létrehozni és tökéletesíteni rendszereket. A technikát illetõen: tudják kivá-
lasztani a feladathoz megfelelõ felszereléseket és eszközöket, alkalmazni a technológiát
speciális feladatokra, mûködtetni és fenntartani bonyolult technológiákat.

A listában felsorolt képességeket azonban nem lehet egyszer s mindenkorra a formá-
lis oktatási rendszerben elsajátítani. Az élethosszig tartó tanulást sem úgy kell elgondol-
ni, hogy iskolapadokban, illetve kizárólag formális felnõttképzési kurzusokon vesznek
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részt a társadalom tagjai. Az állandóan változó és fejlõdõ információs társadalmaknak
olyan általános inspiráló infokommunikációs környezetet kell biztosítaniuk a társadalom
tagjai számára, melyben ezek a képességek és kompetenciák a mindennapi élet során,
annak különbözõ színterein újratermelõdnek, újból és újból megerõsítést nyernek.

Ennek a folyamatnak a sajátosságát továbbá az adja, hogy egyrészt az információs
és kommunikációs eszközök konvergenciája miatt nem lehet élesen elválasztani a
munkára, tanulásra, informálódásra és szórakozásra használt eszközöket, másrészt a
munkaidõ és szabadidõ, valamint a továbbképzésre fordított idõk sem válnak el éle-
sen egymástól. Harmadik sajátosság az, hogy úgy tûnik, az információs társadalmi
rendszer legnagyobb rugalmasságát az adja, hogy ha az egyének határozhatják meg,
hogy egy adott helyen hogyan, milyen módon reagálnak a változó környezet kihívása-
ira. A szabad választás lehetõsége ugyanakkor az életminõségnek is tényezõje.

2. Az európai információstársadalom-modell sajátosságai 
– információs társadalom, civil társadalom és média

Az 1994-ben megjelent Bangemann Report3 amerikai stílusú, neoliberális képét vá-
zolta fel az európai információs társadalomnak mint követelménynek, elsõsorban a
globális versenyképesség fenntartásának igényével. A következõ dokumentumokban
azonban már fokozatosan kirajzolódik az ún. európai információs modell. A – különösen
az USA-val és Japánnal szembeni – versenyképesség igénye mellé felsorakozik az eu-
rópai identitás, a kulturális fejlõdés, a sokszínûség és pluralizmus eszméje, a társadal-
mi kohézió igénye, a kiskorúak és fogyasztók védelme egy versenyképes, tudásbázisú
gazdaságban. A fenntartható versenyképesség és gazdasági növekedés mellett a fenn-
tartható közösségek fogalma is megjelenik célként.4

Igényként fogalmazódik meg, hogy az információs technológiának, az információs tár-
sadalomnak az emberek összességét, az emberek közösségeit és kapcsolatrendszerét, „há-
lózatait” kell szolgálni. Továbbá csak akkor lehet arra számítani, hogy az emberek támo-
gatják az információs társadalmat, ha megértik a folyamatokat, bevonják õket a döntések-
be, figyelemmel vannak igényeikre, és hasznuk is van belõle. Az információs társadalom
absztrakt fogalmát meg kell tölteni tartalommal. Az információs technikáknak, eszközök-
nek társadalmi jövõvíziót kell szolgálniuk – legáltalánosabban ez az aktív, tudatos és rész-
vételen alapuló, befogadó társadalom. Politikai téren a transzparencia, a pluralizmus és de-
mokrácia fenntartása a cél. A növekvõ Információs Társadalom hajtómotorja a közszolgá-
lat, aminek az infrastruktúra felõl a tartalomszolgáltatás felé kell elmozdulni.

Az amerikai és európai társadalmat és kultúrát összevetve Rifkin J. amerikai szerzõ
„European dream” címû, sok vitát kavaró könyvében5 azt írja, hogy Európa a közössé-
gi kapcsolatokat hangsúlyozza az egyéni autonómiával szemben, a kulturális sokszínû-
séget az asszimilációval szemben, az életminõséget a gazdagsági felhalmozással szem-
ben, a fenntartható fejlõdést a korlátlan anyagi növekedéssel szemben, az elmélyült já-
tékot a robotolással szemben és az egyetemes emberi jogokat. Az európaiak kevésbé mo-
bilak földrajzilag, és sok idõt töltenek a nemzeti nyelvek, a magas kultúra, a helyi
konyhák és sajátos politikai kultúrák fenntartására, a szabadságot a közösségekhez való
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tartozásban, nem pedig a hozzájuk tartozó anyagi dolgokban definiálják, idõt csinálnak
a kultúrának – többre becsülik a szabadidõt és a pihenést, mint az amerikaiak.

A versenyképesség kontextusában az amerikai és európai audiovizuális kereskedelem
szélsõséges kiegyensúlyozatlansága hozzásegítette az európaiakat annak a belátásához,
hogy az audiovizuális szektor az információs társadalom jelentõs alkotórésze, és az
infokommunikációs technikának jelentõs szerepe van a európai kultúra fenntartásában
és fejlesztésében. Az audiovizuális szektor nagy kereskedelmi érdekekhez kapcsolódik,
és felveti a kulturális sokszínûség és társadalmi felelõsség kérdéseit. Felismerték az au-
diovizuális szektor szerepét a közös európai identitás kialakításában is. Az információs
társadalomban egyrészt a versenyképesség fontos tényezõje az audiovizuális szektor.
Ha versenyképességét nem erõsítik, nem tudja kreatív potenciálját kifejteni. Az új
technikák korai adaptálása az európai kulturális, mûvészi és tudományos források
megõrzését és az ezekhez való hozzáférést támogatja. A kulturális sokszínûség európai
alapérték, de az egységességért át kell hidalni olyan akadályokat, mint a nyelvek, sok-
féle szabvány, kulturális különbség. A nyelvtanulás támogatása, de különösen a külön-
bözõ tartalmak (információk) digitalizálása is e célokat szolgálják. 

A 2003-as, majd 2005-ös Információs Társadalom Világtalálkozón6 a civil társada-
lom résztvevõi hangsúlyozták, hogy a média kihagyása az információs társadalom fo-
galomkörébõl az ezen a téren kialakult globális egyenlõtlenségeket hivatott leplezni,
valamint eltekint attól a ténytõl, hogy a kevésbé fejlett országok információ-háztar-
tásában jelentõs a hagyományos média szerepe. 

Az európai információs társadalom eszméjének kidolgozásában legtovább talán a fin-
nek mentek információs társadalompolitikájukban. A finn Információs Társadalom
Tanács 2005-ös beszámolójában7 kulturális és információs társadalomról írnak: az
infokommunikáció terén elért (látványos) eredményeket az egyre kompetensebb, tanu-
ló és multikulturális társadalom víziójának kontextusában értékelik, melyet a polgárok
képességeinek és készségeinek fejlõdése jellemez egy dinamikus civil társadalomban.
Az információs társadalmat mint dinamikus civil társadalmat definiálják, mely az
egyénekre alapoz, újfajta készségek és technológiák aktív kihasználására egyaránt.
Hangsúlyozzák, hogy az újfajta társadalmi környezet az egyénektõl mint az informá-
ciós társadalom aktoraitól, különbözõ közösségek tagjaitól is különbözõ készségeket,
kompetenciákat igényel. Az információs és kommunikációs technológiák használata
hét lényeges területen vizsgálható: a többiekkel való kapcsolat, az információkeresés, a
tömegkommunikáció, a médiakultúra, automatikus információs és feldolgozó rendsze-
rek. Mindezekhez motivációk, kompetenciák és releváns technikai kapcsolatok kötõd-
nek. Hangsúlyozzák, hogy az információs társadalom és tagjainak percepciálása alap-
vetõen intellektuális jellegû. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra is, hogy az egyén vi-
szonya társas környezetéhez, közösségéhez érzelmi jellegû, valamint akarati is. 

3. Információs társadalom, digitális kultúra, médiakultúra

Az információs társadalom és a kultúra kapcsolatát különféleképpen konceptualizálják, at-
tól függõen, hogy hogyan definiálják a kultúrát. A legjellemzõbb közelítések a következõk:
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1) Az információs társadalom egy újfajta kultúrát hoz létre, ami a társadalom hagyományos
(jobb, mert részvevõbb, közvetlenebb, közösségibb, értékesebb) kultúrájával szemben áll, azt el-
nyomja. Ez a nézet a már korábban kialakult tömegkommunikációs és/vagy audiovi-
zuális kultúrakritika hagyományait, fõ gondolatait viszi tovább. Eszerint a mediatizált
kultúra eleve értéktelenebb, mert tömeges, szabványosított, passzivitást eredményez,
leszûkíti a közvetlen emberi kapcsolatok játékterét, és a hagyományos, értékek és ér-
dekek közösségére épülõ szerves közösségek fejlõdése, fennmaradása ellenében hat. 

Az ún. digitális kultúra víziója a passzivitás vádjának erejét az interaktivitás lehetõsé-
gével ugyan jelentõsen csökkenti, de az individualizmus támogatása révén fokozottan a
közösségek ellen hat. Ebben a kontextusban különös hangsúlyt kap a hagyományos kul-
túra mint nemzeti kultúra támogatásának kérdése. Meg kell jegyezni, hogy ebbõl a ha-
gyományos kultúrafelfogásból többnyire a tudomány és a technika is kimarad, azok ún.
egyetemleges racionalitásának és értéksemlegességének, vagy implicit értékkötöttségé-
nek („amerikanizálás”) negatív felhangja miatt. Ez a közelítés érthetõen gyakori a nem-
zeti kormányzatok kulturális részlegeinek koncepcióiban, különösen a fejletlenebb or-
szágokban, ahol az új kultúra ágensei még nem eléggé erõsek, a hagyományos kulturá-
lis intézmények viszont védik pozícióikat. E közelítés defenzív, az ún. hagyományos kul-
túra értékeinek védelmét tûzi ki célul, akár az új kultúra ellenében is. Ebben a
kontextusban még a hagyományos, általános igényeket kielégítõ, tömeges, heterogén
nemzeti közönséghez szóló mûsorszórás is pozitívumként értékelõdik (kiemelve a ha-
gyományos, európai közszolgáltatókat), mint ami a társadalmi vagy nemzeti kohéziót
erõsíti, míg a közönség fragmentálódását eredményezõ, a választás szabadságát nyújtó
sokcsatornás vagy individuális igényeket kielégítõ új technikák a társadalmak, hagyo-
mányos közösségek és kultúrájuk felbomlása felé mutatnak. 

2) Az információs társadalom a digitalizálás révén egy új kulturális korszakot hoz létre,
melyben a hagyományos kultúra túlélését csak annak digitalizálása biztosítja. Mint ahogy
annak idején az írásbeliség megszületése után a szóbeli kultúra jó része eltûnt, és
csak az maradt fent, amit leírtak, most a digitalizált kultúrának van/lesz meghatá-
rozó szerepe a jelenlegi vagy hagyományos kultúra fennmaradásában. E koncepció
szerint a digitális kultúra mint meghódításra váró szûzföld terül el lábunk alatt,
melyben át lehet rendezni a kulturális hatalmi viszonyokat, lehetõség van arra, hogy
a jelenlegi kulturális pozícióknál elõnyösebbet harcoljanak ki maguk számára a kul-
turális hatalmi aktorok – közösségek. E közelítés proaktív – elébe megy a változá-
soknak, az új infokommunikációs eszközöket a hagyományos kultúra digitális
transzformálására, revitalizálására kívánja felhasználni, esélyt adva ezzel nemcsak
annak túlélésére, hanem pozíciói javítására. A digitális archívumok, könyvtárak, di-
gitális audiovizuális gyûjtemények létrehozása, illetve ezek támogatása és hozzáfér-
hetõvé tétele a példák erre a közelítésre.

3) Az információs társadalom és kultúra kapcsolata konceptualizálásának harmadik
típusa a kultúrát mint a társadalom egészének létezésmódját fogja fel. Eszerint az információs
társadalom gyökeresen új kultúrát jelent, igényel, eredményez, mert megváltoztatja a társada-
lom tagjainak önmagukhoz, egymáshoz, közösségeikhez és állandóan változó környeze-
tükhöz való viszonyát, öndefiniálásuk, önkifejezésük és önérvényesítésük módját, a tu-
dásszerzés formáit és eszközeit, a társadalom szervezõdésének módját. Az új kultúra
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azonban nem egyértelmûen, technológiailag determinált, nem sorsszerû, elkerülhetet-
len, egyetlen utat jelent, hanem lehetõségek és veszélyek összességét, melyek megisme-
résével és felhasználásával, kihasználásával a társadalom befolyásolhatja jövõjét, ha tud-
ja, merre akar menni. A digitális kultúra az információk mennyiségének ugrásszerû bõ-
vülésével, végtelen kombinálásának lehetõségével az intellektuális választás szabadság-
fokát növeli meg, de egyben a felelõsségét és bizonytalanságát is. Az infokommunikációs
rendszer digitalizálásának minden lépése ezen az úton visz tovább.

4) A médiakultúra, digitális médiakultúra fogalomköre magának a média fogalmának a változá-
sával összefüggésben változó. A média általánosan elterjedt, eredeti jelentésében a hagyomá-
nyos tömegkommunikációs eszközökre, a nyomtatott sajtóra, a rádiós és televíziós mûsor-
szórásra, annak elõállítási, terjesztési rendszerére, tartalmára, jellemzõire vonatkozott. A
médiakultúra is a hagyományos kultúrával szemben, és a tömegtársadalom kontextusában
fogalmazódott meg. A késõbbiek során a hagyományos tömegmédiának a társadalmi–poli-
tikai–kulturális szférákra gyakorolt, kiterjedt transzformáló hatása eredményeképpen már
az ún. mediatizált társadalom kultúrájának egészét is médiakultúrának nevezték. 

A digitális infokommunikácós eszközök terjedése újabb változásokat hozott a mé-
dia értelmezésben. A komputerek és hálózataik, valamint mobil kommunikációs esz-
közök elterjedése, tömegessé válása eredményeképpen bõvült értelmezése, ezeknek az
eszközöknek, a segítségükkel mozgósított különféle tartalmaknak az elõállítása, ter-
jesztése, az eszközök használati módja is a médiakultúra része lett. Sõt, elõfordul
olyan megfogalmazás is, mely a digitalizálás után még nem sokat változott hagyomá-
nyos mûsorszórást mint tömegkommunikációs eszközöket azonosítja, és a médiakul-
túra elnevezést kizárólag az új infokommunikációs eszközöknek, és azok használati
módjának, formáinak, és a kapcsolódó új szolgáltatásoknak tartja fent. 

A digitalizálás az infokommunikációs eszközök és folyamatok konvergenciáját ered-
ményezte, ami újabb konfúziót hozott a médiakultúra – immár a digitális médiakul-
túra – értelmezésében. Valóban nehéz, sõt lehetetlen elválasztani egymástól, kibogoz-
ni a különbözõ médiahatások kusza szövevényét, és olyan területet találni, amire nem
hatottak, melyet nem transzformálták át az új, és átalakuló infokommunikációs esz-
közök. Ez utóbbiak zászlóshajójának, a korunkban domináns eszköznek vagy rend-
szernek az internetet tartjuk. Egészen a legutóbbi idõkig, a digitális televíziós mûsor-
szolgáltatás megjelenéséig a digitális médiakultúra fogalma az internethez kötõdött.
Az internet maga is azonban nagyon változó médium, ami elõre jelzi, hogy milyen vá-
ratlan fejlemények alakíthatják az infokommunikációs világot, melyeket nehéz elõre
jelezni. A szakértõk8 az elmúlt idõszak ilyen nem várt eseményei között tartják szá-
mon például a web megjelenését, az online keresõrendszerek kifejlõdését, a peer-to-
peer hálózatok kialakulását, vagy a blogok feltûnését. 

Az internet megjelenése szertesugárzó transzformációs hatással járt a társadalom egé-
sze számára, de nem véletlen, hogy legjelentõsebb hatással magára a médiaszférára, a hí-
rek szerzésére, a kiadókra (köztük a nyomtatott sajtóra is) volt. Például megerõsítette a
média, a szórakoztatás és a reklámozás, a kereskedelem kapcsolatait. Szakértõk szerint
(PEW-kutatás) a hatás jelentõsége sorban a következõképpen becsülhetõ: oktatás, mun-
kahelyek, egészségügy, politika és kormányzati munka, zene, film, dráma, mûvészetek,
nemzetközi kapcsolatok, katonaság, családok, helyi és egyéb közösségek, vallás. 
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Másik, viszonylag új, digitális kommunikációs eszköz a személyes mobil kommuniká-
ció lehetõségét nyújtó mobiltelefon. Az eszköz tömeges elterjedése jelentõs hatással jár
a különbözõ új információs kommunikációs szolgáltatások lehetõségének kutatására.
Nagymértékben kiterjesztheti az internet és a televíziós mûsorszolgáltatás hatókörét is,
ugyanakkor, mint új felhasználó, igényeivel ez utóbbiak tartalomszolgáltatását, fejlõdé-
si trendjét is befolyásolja. A digitális földfelszíni terjesztésû televíziós hálózat kiépítésé-
nél például jelentõs érv a mobilkommunikáció lehetõségének megteremtése. 

Mivel a digitális mûsorszolgáltatás sajátosságaival kapcsolatosan, a hagyományos
mûsorszolgáltatással összevetve, az új szolgáltatás nagyobb csatornabõségét, a széle-
sebb választékot, és/vagy jobb képminõséget és az interaktivitás potenciálját emelik
ki a fogyasztók vagy nézõközönség számára, feltételezhetõleg a médiakultúra alaku-
lására is ezekben a dimenziókban gyakorol hatást. A kábeltelevíziós és a mûholdas te-
levíziós mûsorterjesztés digitalizálásának kiteljesítése, úgy tûnik, közvetlenül nem hoz
elvi jellegû újdonságot a televíziós mûsorszolgáltatásba – ugyanakkor a konvergáló és
fluidan módosuló infokommunikációs környezet miden bizonnyal adaptációs igényû,
vagy kihívás jellegû változásokat indukálni fog ezen a területen is.

Potenciálisan jelentõs változások következhetnek be viszont a földfelszíni terjesztésû digitális tele-
víziós mûsorszolgáltatás eredményeképpen a médiakultúrában – ennek jellege és mértéke azon-
ban a digitális átállás konceptualizálásától, megvalósításától, a folyamatban érdekelt vagy
érintettek viszonyától, reagálásának módjától is függ. A folyamat hatását egyelõre korlá-
tozni látszik az a tény, hogy bár sok helyen már elõrehaladtak az adóhálózati infrastruk-
túra kiépítésében, a ténylegesen új, innovatív jellegû szolgáltatások megjelenése, és ehhez
kapcsolódva a szolgáltatás igénybevétele, a fogyasztói oldal reagálása lassú. 

(A szórakozás és kultúra viszonya a digitális korszakban kérdése itt lényeges lenne
még, egy következõ változatban írnék róla…)

4. A digitális televíziós mûsorszolgáltatás bevezetésének 
vezérmotívumai – USA–Európa

A televíziós mûsorszolgáltatás digitális formájában immár visszavonhatatlanul a digi-
tális technikára épülõ, konvergáló infokommunikációs komplexum szerves részévé vá-
lik. A digitális mûsorszórástól átjárás van a különbözõ újfajta szolgáltatások felé, új-
fajta médiumok felé – pl. az internet –, de a digitalizálódó hagyományos médiák, így
pl. a nyomtatott sajtó felé is. A digitális televíziózás megteremti a digitális audiovizu-
ális és multimédia-termékek és szolgáltatások mindennapi tömeges fogyasztását, füg-
getlenül azok eredeti forrásától. A digitalizálódás során maga a mûsorszolgáltatás jel-
lege és kontextusa is átalakul, vagy legalábbis megteremtõdik ennek a lehetõsége. Li-
neáris mûsorszolgáltatás helyett nem lineáris.

A szakértõk elsõsorban párhuzamosan kínált tartalmak megsokszorozódását, az inter-
aktivitás lehetõségét, a képminõség jelentõs javulását és a spektrumgazdálkodási elõnyö-
ket emelik ki a digitális televíziózás hozta nóvumok közül. Kevesebb szó esik arról, hogy
a televíziózás digitális formája ugyanakkor rugalmas átmenetet jelent a hagyományos, ál-
talános vagy csoportérdeklõdésre számot tartó, analóg formájú és lineáris jellegû, vi-

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON316



szonylag passzív használatú hagyományos mûsorszolgáltatás és az információs társada-
lom gerincét képezõ, individuális használatú, interaktívnak minõsített, végtelen informá-
ciós és szórakoztató kínálatot nyújtó internet között. Különbözõ digitális eszközökkel,
médiumokkal összekapcsolható, rendszerbe állítható, és így információfeldolgozási, -to-
vábbítási, -tárolási kapacitása rugalmasan növelhetõ, alakítható. 

A digitális terjesztésre való átállásnál ugyanakkor minden országban jelentkezõ ál-
talános probléma az ún „kollektív akció probléma”. Azaz, hogy a digitális terjesztés-
re való áttérés kétségkívül hosszú távú nemzeti érdek, de a résztvevõk – sem a nézõk,
sem a mûsorszórók, sem az elektronikai ipar nem akarja megfizetni a rövid távon je-
lentkezõ költségeket, és senki nem akarja megtenni az elsõ, döntõ lépéseket.

A digitális televíziózás bevezetésének mint kormányzati projekteknek a vezérmotí-
vumai különbözõk, és az elõbb felvázolt elvi lehetõségeknek csak töredéke jelenik
meg ténylegesen, a konkrét kontextustól függõen.

A digitális média bevezetésének kiinduló pontja Japán volt, a HDTV (High Definiton
Television) projekt elindításával. Az Egyesült Államokat pedig a ’90-es évek elején a japán
HDTV-vel való versengés igénye vitte rá a digitalizálás útjára. A fogyasztóknak is a HDTV elõ-
nyeit kínálták fel – igaz, borsos áron. Az amerikai mûsorszórók beleegyezését az analóg
mellé kiosztott „ajándék spektrumokkal” nyerték el a döntéshozók. A HDTV centrumba
helyezésének mûsorpolitikai következményei is voltak – a digitalizálás gyakorlatilag
HDTV-re készült mûsorokat jelentett – a többi digitális megoldás – interaktivitás és/vagy
több csatorna bevezetése háttérbe szorult. A fogyasztók nem voltak maradéktalanul bol-
dogok, a bírósághoz fordultak, de eredmény nélkül. Különösen a kis helyi és közösségi rá-
dióadók fennmaradása került veszélybe a digitális mûsorszórás céljaira a nagy szolgálta-
tóknak kiosztott frekvenciák miatt. A különbözõ civil társadalmi aktorok a nemzeti va-
gyon elpazarolásával, és a közérdekek sérelmével vádolták a döntéshozókat a kereskedel-
mi mûsorszóróknak ingyenesen kiosztott frekvenciák miatt. Aggályaik egy része be is
igazolódott – az eredeti analóg szórásra felhasznált spektrumokat a megadott határidõig
nem adta vissza a kereskedelmi mûsorszolgáltatók 77%-a. 2005-ben az USA háztartásai-
nak kevesebb mint fele (41%) volt képes digitális vételre – a leállás megadott feltétele pe-
dig 85%-os ellátottság volt. Világossá vált, hogy a nagy telekommunikációs cégek és a fo-
gyasztók érdekei nem azonosak. Ha különböznek, a kormánynak a fogyasztót kell véde-
nie, de a fogyasztóknak jóval kisebb az érdekérvényesítõ képessége.

Európában a nagyobb programkínálat volt a digitalizálás melletti fõ érv a fogyasztókkal
szemben, valamint megcsillantották feléjük az interaktivitás és új szolgáltatások bevezeté-
sének lehetõségét és a jobb képminõséget. Európai sajátosságként emlegetik a hordozható
és mobil televíziózás bevezetésének lehetõségét – ez a lehetõség elsõként a nagy szolgálta-
tók számára lehet vonzó, egyelõre kísérleti stádiumban van. A spektrumgazdálkodás mint
hosszú távú nemzeti érdek, elsõsorban a csak a kormányzat részére vonzó. Vannak szakér-
tõk, akik szerint a digitális média bevezetését Európában elsõsorban politikai, kormány-
zati érdekek motiválták. A digitális médiaprojektek meghirdetésekor az európai audiovi-
zuális mûsorgyártás zöme már digitális formájú volt, a kábeles terjesztés kb. fele már di-
gitális volt, a mûholdas terjesztés szinte teljesen – esetleg a fogyasztói kapcsolatnál váltot-
tak analógra. A digitális kábeles és mûholdas terjesztést rá lehetett hagyni a piacra – a
kormányzatoknak nem sok oka és lehetõsége volt és van a közvetlen beavatkozásra.
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A médiatájkép jelentõsen meg fog változni a következõ 10 évben: a digitalizáció mi-
att drámaian megnõ a rádió- és tévécsatornák száma. A jelenlegi szabályozás és hoz-
záférés-korlátozás technikai érvei eltûnnek. A szerzõi jog és a reklámok kérdése telje-
sen új perspektívában jelenik meg. A speciális európai értékek védelmének és támo-
gatásának új módszereit kell kidolgozni. 

5. A digitális földfelszíni sugárzású televízió bevezetésének 
európai tanulságai – a közszolgálati funkció értelmezése 

Európában a digitális televíziózás bevezetésének két sajátossága van: egyrészt a közössé-
gi, európai szintû egyeztetés és ütemezés, másrészt az, hogy döntõ szerepe volt és van a
folyamatban az államoknak, kormányzatoknak. Alapvetõ indokok az európai kötelezett-
ségvállalások, és európai érdekek mellett a hosszú távú társadalmi érdek és az átállás te-
temes költségei, melyek annál kisebb társadalmi veszteséget jelentenek, minél rövidebb
az átállás ideje. A bevezetés kockázatát felvállaló nagy piaci szereplõk létének hiánya, il-
letve a politikai-kulturális okokból bevezetett piackorlátozó intézkedések hatása. A digi-
tális televízióhálózat infrastruktúra jellege – mikor a folyamat terheit viselõ résztvevõk
számára nem egyértelmûen világos, ki milyen terheket visel, illetõleg milyen elõnyöket
húz az átállásból. Az, hogy a folyamat sikeres véghezvitele több szereplõ együttes és le-
hetõleg egyidejû cselekvését, és ebbõl következõen koordinációt igényel. Úgy tûnik, a pi-
ac nemigen biztosítja ezt a funkciót; Végül, a szélesebb társadalmi érdeket figyelmen kí-
vül hagyó, vonakodó szereplõk számára szabályozók, valamiféle szankciók vagy ösztön-
zõk nyújtásának lehetõsége szintén az állam kompetenciájába tartozik. 

A digitális televíziós mûsorterjesztés három platformon valósítható meg – mûhol-
das, kábeles és földfelszíni sugárzási rendszeren keresztül. Sok mindentõl függ, hogy
milyen e három platform aránya egymáshoz az egyes országokon belül – így többek
között a településszerkezettõl és a domborzati viszonyoktól, valamint attól, hogy a di-
gitalizálás meghirdetésekor milyen az ország médiarendszere, milyen a kábeles ter-
jesztés, vagy a mûholdas mûsorterjesztés hatóköre. Mindazonáltal egyébként azonos
feltételek mellett az egyes platformok inkább vagy kevésbé alkalmasak bizonyos fel-
adatok ellátására. A mûholdas terjesztés nagy területek ellátására alkalmas, a kábel a
helyi mûsorszolgáltatás számára legalkalmasabb médium, míg földfelszíni sugárzású
a regionális és nemzeti szintû mûsorszolgáltatásra legalkalmasabb – amellett, hogy a
mobil televíziózásra csak ez a platform alkalmas. 

Az európai kormányzatok digitális médiaprojektjei döntõen a földfelszíni sugárzású digitális te-
levíziót részesítik elõnyben – egyrészt pótlólagos bevételhez akarnak jutni a digitális átállás
után felszabaduló frekvenciák koncesszióba adásából, másrészt – sokak szerint – jobban
ellenõrizhetõnek vélik a földfelszíni sugárzású médiát, mint a kábeles vagy mûholdas ter-
jesztést. Van olyan szakértõ, aki a digitális földfelszíni terjesztésû televíziózás támogatá-
sát az Egyesült Királyságban azzal a politikai okkal magyarázza, hogy a kulturális élet és
a BBC vezetõi tartottak a BSkyB digitális mûholdas adásától, annak kívántak verseny-
társat állítani, és a BBC pozícióin javítani.9 Szakértõk szerint más európai országokban is
a közszolgálati csatornák helyzetbe hozására kívánják felhasználni a digitális mûsorter-
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jesztés kikényszerítését. Az elemzõk más része a verseny – a különbözõ terjesztési plat-
formok közötti verseny – erõsödését tartja a digitális földfelszíni terjesztésû televízió be-
vezetésének fõ indokául és eredményéül. Hivatkoznak nemzetvédelmi okokra is – állító-
lag egy esetleges katasztrófa esetén ez a terjesztési mód a legkevésbé sérülékeny.10

Európai információs társadalmi szakértõk és tanácsadók (Forum for Information Soci-
ety) már 1996-ban hangsúlyozták, hogy az információs társadalomban a közszolgáltató
mûsorszolgáltatók továbbra is fontos kulturális és demokratikus funkciókat töltenek be
az egyes országokban, hogy közszolgálati missziójuk – beleértve az új technikák terüle-
tén való aktív részvételt is. Véleményük szerint az információs társadalom alapvetõ ele-
me lesz, kell hogy legyen az, hogy az állampolgárok hozzáférjenek a társadalmuk egé-
szét és a kisebbségi kultúrát is tükrözõ információs, kulturális, sport, szórakozási prog-
ramokhoz, mindenki számára megengedhetõ áron. Kimondták, hogy a misszió részét
képezõ új szolgáltatásoknak éppúgy részesülniük kell a közfinanszírozási forrásokból,
mint a tradicionális mûsorszóróknak. A tartalmak pluralitását az új tartalomszolgálta-
tási formákban is biztosítani kell, és a must carry szabály kell hogy biztosítsa, hogy a
közszolgálati programok hozzáférjenek a terjesztõ és elosztó rendszerekhez. 

A szakértõk az európai szintû szabályozásnál a következõ alapelveket találták kívá-
natosnak követni: megõrizni és támogatni az európai, helyi és kisebbségi médiakezde-
ményezéseket; minden szinte támogatni a verseny lehetõségét, a pluralizmust, kikü-
szöbölni a monopóliumokat és ebbe a környezetbe kell beágyazni a közszolgálatot; tá-
mogatni a hálózatokon folyó információk tulajdonjogát; biztosítani, hogy a fogyasztók
releváns információkat kapjanak, és az új technikákat közösségépítésükben is tudják
hasznosítani; lehetõvé tenni a tartalomszolgáltatók fair és diszkriminációmentes hoz-
záférését az elosztó infrastruktúrához. 

Az Európa Tanács egy 2002-es szakértõi tanulmányában11 a digitális földfelszíni te-
levíziós mûsorszórás és a közszolgálatiság kapcsolatát illetõen a szerzõk hangsúlyoz-
ták, hogy az adott mûsorszórás a legtöbb országban a legjobb eszköz ahhoz, hogy a
digitális televíziózást minden otthonba elfogadható áron eljutassa, és ezen a téren
megakadályozza a digitális megosztottság kialakulását. Megkönnyíti a regionális és
helyi televíziómûsorok elosztását; a nemzeti szabályozó intézmények kontrollálni tud-
ják a mûsorszolgáltatók tevékenységét, és azt, hogyan tesznek eleget közszolgálati
kötelezettségeiknek. A digitális földfelszíni mûsorszórás továbbá csökkenti a közszol-
gálati mûsorok sugárzásának költségeit. 

A közszolgálati mûsorszolgáltatók jó része proaktívan reagált az infokommunikációs
környezet megváltozására, a digitális technika kihívásaira. Az Európai (köz)
Mûsorszolgáltatók Szövetsége, az EBU egy tanulmányában arra kereste választ, hogy a
közszolgáltató mûsorszolgáltatók mivel járulnak hozzá a lisszaboni stratégia megvaló-
sulásához.12 A közszolgáltató mûsorszolgáltatók nagy szerepet játszanak a sokszínû eu-
rópai tartalom, és általában az eredeti nemzeti és helyi tartalmak elõállításában és ter-
jesztésében, valamint, mint a digitális átállás hajtómotorjai, a digitális szakadék áthida-
lásában. Közszolgálati feladataik ellátása során kulcsszerepük van olyan új szolgáltatá-
sok kialakításában, melyek egyetemlegesen hozzáférhetõk, az egyre inkább
diverzifikálódó és fragmentált digitális médiakörnyezetben megbízható kalauzul szol-
gálhatnak, és hozzájárulnak az európai állampolgárok sokszínû és változó igényeinek,
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valamint médiakompetenciájának kialakulásához. A tartalomterjesztésben a lineáris
mellett egyre inkább a nem lineáris terjesztési módot is alkalmazzák, valamint össze-
kapcsolódnak az internettel és a mobil, hordozható készülékekkel.

A angol média- és távközlés-szabályozó hatóság, az Ofcom is szükségét érezte, hogy új-
radefiniálja a közszolgálati mûsorszolgáltatást a digitális korszakra.13 A közszolgálatot
mint célt és szándékot, valamint mûsorjellemzõt lehet definiálni, nem pedig mint speciá-
lis mûsorkategóriákat vagy speciális intézet termékét. A közszolgálati mûsorszolgáltatás
célja az emberek informálása a célból, hogy jobban megértsék a világot; ösztönözze érdek-
lõdésüket és tudásukat különbözõ témák iránt, és így támogassa az informális tanulást;
tükrözze és erõsítse a társadalom tagjainak kulturális identitását eredeti hazai, regionális
és helyi tartalmakon keresztül, hozza össze a közönségcsoportokat, valamint teremtsen kö-
zös élményekre lehetõséget; ismertesse meg a közönséget különbözõ kulturális és alterna-
tív nézõpontokkal, más emberekkel és közösségekkel az ország határain kívül és belül. A
közszolgálati mûsoroknak a következõ megkülönböztetõ jegyei kell hogy legyenek: magas
színvonalú, eredeti, új, lokális, innovatív, kihívó, reagálásra késztetõ, bevonó, széles körben
hozzáférhetõ. Érdemes ezeket a feladatokat, célokat összevetni a tanulmány elején bemu-
tatott 21. századi kompetenciákkal. Ugyanakkor az Ofcom nem állítja azt, hogy ezeket a
feladatokat csakis a közszolgáltatók teljesítik – a kereskedelmi adók is sok esetben. 

Az új digitális környezetben, a csatornabõség idején a közszolgálati feladatok ellá-
tása pluralizálódhat, sõt a plurális közszolgáltatás jobban megfelel a kor kihívásainak.
Ezért az Ofcom a BBC közszolgálati dominanciájának csökkentésére új szereplõt kí-
ván életre hívni a médiapiac megbolygatásának céljával, a Közszolgálati Kiadót. A di-
gitális átállás utáni idõben az lenne a feladata, hogy megrendeljen, és – különbözõ
technikák alkalmazásával – a lehetõ legszélesebb körben terjesszen közszolgálati tar-
talmakat. Nem korlátozva a már meglévõ csatornák és terjesztési módok fenntartásá-
nak terhével, kereshetné a közszolgálati feladatok teljesítésének új útjait – szélessávú,
kábeles, mobil, és digitális földfelszíni eszközöket egyaránt felhasználva, és lehetõleg
nem a fõvárosban mûködve. (Az idea minden bizonnyal az EU-technológia semleges
közszolgálati elvi modelljéhez kapcsolható)

A hagyományos közszolgálati mûsorszolgáltatás mellett már kirajzolódni látszik az in-
formációs közszolgálat egy teljesen új koncepciója is, mely az állam, a közszféra tájékozta-
tási kötelezettségéhez és közinformációk nyilvánosságának követelményéhez kapcsolódik,
de ezt nem a hagyományos médián keresztül, az újságírók közvetítésével kívánta teljesíte-
ni, hanem közvetlen nyilvánosságra hozatallal. Az új infokommunikációs rendszerek lehe-
tõvé teszik, hogy az igazságszolgáltatással, védelemmel, oktatással, környezeti kérdések-
kel, egészségüggyel és más társadalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat köze-
lebb vigyék a polgárokhoz, és azt hatékonyan és olcsón tegyék. Röviden az e-kormányzás-
ról van szó. Ugyanakkor ezeket az információs és adatbázisokat eredetileg nem a
nyilvánosság számára fejlesztették ki, úgyhogy valós szolgáltatássá tételük és a hozzáféré-
si rendszer kialakítása még további megfontolásokat igényelt. Bár az információszolgálta-
tás egy része felkerült az internetre, azokban az országokban, ahol az internet nem terjedt
el széleskörûen a lakosság körében, a tájékoztatási kötelezettséget csak formálisan tekint-
hetjük teljesítettnek. A sokcsatornás digitális földfelszíni televízió mûsorsugárzó hálózat
azonban alternatív megoldást kínálhat erre a problémára is. A televízió ugyanis szinte min-
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den európai háztartásban ott van, és ha teljesülnek a kötelezettségvállalások, 2012-re a
legtöbb európai uniós ország leállítja az analóg mûsorsugárzást, és áttér a teljes digitális
terjesztésre. (Itt jegyezzük meg, hogy az amerikai digitális televízió közfeladatai keresése és
definiálása során felvetõdött a helyi közigazgatás és önkormányzat, valamint helyi kultu-
rális-oktatási intézmények és helyi médiák együttmûködésével létrehozandó közös plat-
formok kialakításának gondolata, de hangsúlyozták a nyilvánosság kezelésében szakem-
ber újságírók bevonásának szükségességét a folyamatba.)

6. A magyar digitális átállás kontextusai 

a) Magyar társadalmijövõ-stratégiák és bennük a digitális 
média (hiánya)

A magyarországi digitális mûsorszolgáltatás – különösen a digitális földfelszíni mûsor-
szórás vagy mûsorsugárzás – 2006 elején még mindig a kísérleti fázisban, illetve a sza-
bályozási környezet megteremtésének szakaszában van. 2005 márciusában született
ugyan egy kormányhatározat (1021/2005 [III. 10.]) a digitális átállásról – mely az EU-
csatlakozás követelményeivel, a Magyar Információs Társadalom Stratégiája megvaló-
sításával, valamint az információs társadalom szolgáltatásaihoz való hozzáférés biztosí-
tásának feladatával kötötte össze a digitális televíziónak „mint interaktív multimédiás
eszköznek” az elterjedését. A szolgáltatások köre a kormányhatározatban a digitális te-
levíziómûsorokra terjed ki – különös tekintettel a közszolgálatiakra. 2007-tõl minél
gyorsabban, az ország egész területén be kívánták vezetni ezeket a szolgáltatásokat,
hangsúlyozva, hogy az ingyenesen hozzáférhetõ csatornák minden bizonnyal jótékony
hatással lennének a digitális készülékek terjedésére. Az analóg mûsorok leállításának
végsõ határidejeként 2012. december 31-ét határozták meg. 

A kormányzat elõzetesen ugyan csupán az érdekeltek tevékenységének összehangolá-
sára, a jogszabályi környezet megteremtésére vállalkozott, hozzátéve „esetleg további in-
tézkedések” nincsenek kizárva, különös tekintettel az alacsony jövedelmûekre és hátrá-
nyos helyzetûekre. Annak ellenére, hogy a kormányzat látványosan nem kötelezte el ma-
gát a digitális átállás mellett, az európai tapasztalatok, valamint a rövid határidõ és a ma-
gyar médiapiac helyzete valószínûsíti, hogy nagyobb kormányzati aktivitásra is szükség
lesz – elsõsorban a fogyasztók oldalán (akik egyben választópolgárok is), valamint a köz-
szolgálati médiumokkal, és a szélesebb közszolgálati feladatokkal összefüggõen.

A kormányzati szerepvállalás lehetõségeinek felmérésére és behatárolására, a kor-
mányzat szándékainak feltárására az utóbbi idõkben publikált számos stratégiai do-
kumentum alapján vállalkozhatunk. A különbözõ címû országos fejlesztési koncepci-
óktól a Magyar Információs Társadalom Stratégiájáig, a Magyar Kulturális Stratégiá-
tól az Információs Társadalom Kulturális Ágazati Stratégiáján, és a Nemzeti Széles-
sávú Stratégián keresztül az NDA feladattervéig, a digitális mûsorterjesztés és a
digitális átállás átmeneti szabályaiig, valamint az új médiatörvény tervezetéig terjed
ezeknek a skálája. Jóllehet, e stratégiák és szabálytervek nem jelentik azt, hogy ezek
meg is valósulnak, de a szándékok és a szemlélet kirajzolódik belõlük. 
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A dokumentumokból, fejlesztési stratégiákból kitûnik, hogy kormányzati tényezõk
szerint a társadalom fejlõdése és az információs társadalom kialakítása útjában álló leg-
fontosabb akadály a magyar társadalom kulturális és technikai újdonságok iránti fogadó-
készségének, a versenyképes tudásnak és mûveltségnek a hiánya, az idegennyelv-tudás
hiányával tetézve. Igen gyengének találtatik a társadalmi kohézió, különös tekintettel a
területi kohézióra, a társadalmi hálózatok létére, ami az új eszmék, innovációk terjedését,
a rugalmas együttmûködést, kooperációt megkönnyítené, és védõhálót nyújthatna a bi-
zonytalan és kockázatokkal teli világban, és társadalmi tõkét is jelenthetne. Több érte-
lemben is beszélhetünk a társadalom kettészakadásáról, kulturális és digitális szakadék-
ról, megosztottságról, ami az esélyegyenlõségi célok megvalósulását is illuzórikussá teszi.
A hagyományos kultúra és média, valamint a digitális eszközök viszonyának kezelését el-
lentmondás jelzi – egyrészt az új, digitális eszközöket a hagyományos kultúra színhelye-
inek felélénkítésére, revitalizálására használnák, valamint telecentrumok létrehozását tû-
zik ki célul a kistelepüléseken élõk esélyegyenlõségének javítására. Másrészt a hagyomá-
nyos kultúrával szemben az audiovizuális kultúra „nyomasztó” túlsúlyáról olvashatunk,
arról, hogy a jövõ nemzedékének kultúrájában túlnyomóak a technikai ismeretek, hogy
a gyerekeket odavetettük a globális (média)vállalkozóknak. E közelítés a számítógépet és
az internetet pozitívumként kezeli, a hagyományos (audiovizuális) médiát pedig árnyalás
és megkülönböztetés nélkül negatívumként.

A kultúránk sokszínûségét mint értéket említik, ugyanakkor sajátosságként kieme-
lik a magyar nyelv és a speciális nemzeti tudat létét. A magyarságtudat nem áll meg
a határoknál, a kulturális örökség és a kulturális identitás fontos részét képezi a ha-
táron túli magyarság kultúrája, és jelentõs felelõsséget ró az anyaország társadalmára
és vezetésére az egységes magyar kulturális identitás fenntartása és támogatása.

A digitális mûsorszolgáltatással közvetlen kapcsolatba csak a 2005-ös hírközlési tör-
vény módosítása, és a médiatörvény-koncepció hozható, egyébként sehol, egyik jelentõ-
sebb dokumentumban sem fordul elõ az említése. A Magyar Információs Társadalom
Stratégiája minõsíthetõ csak témánk szempontjából relevánsnak, és szemléletében kor-
szerûnek azzal, hogy az emberre, a társadalom tagjaira, és a tartalomra koncentrál. Az in-
formációs társadalom definíciójaként is megállja a helyét az a megállapítás, hogy „akkor
lesz információs társadalom, ha a társadalom mindennapjaiba beépül az információ, és a
társadalmi kommunikáció nagy része digitálisan zajlik”. A digitális literacy és az infor-
mációs literacy szükségességét mint életminõség javításának feltételét konceptualizálják.
A fõ feladatok között a tartalomszolgáltatás fejlesztését említik, és ez a stratégia tárgyal-
ja a kulturális tudományos és közéleti tartalmak digitalizálását ellátó és koordináló intéz-
mények létrehozásának szükségességét – így a Nemzeti Audiovizuális Archívum, a Kor-
társ Képzõmûvészeti Akadémia létrehozását, a kulturális örökség digitalizálásának, az
országos közös katalógusok, a digitalizálás szabványai kialakításának feladatait. 

Az elektronikus hírközlési törvény digitális mûsorterjesztéssel összefüggõ módosí-
tásairól és a digitális átalakulás átmeneti szabályairól szóló törvénytervezet tartalmaz-
za explicit módon a kormány szándékait, céljait és eszközeit a kívánatos digitális mû-
sorszolgáltatási célok elérésére.

A digitális mûsorterjesztésre való átállás nem lehetõség, hanem szükségszerûség és
kötelezettség Magyarország számára, elsõsorban a digitális átállás európai szintû har-
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monizálása, a frekvenciahasználat nemzetközi szabályozása, valamint a konvergencia
követelményei miatt. Kérdéses csak a „mikor” és „hogyan” lehet, de az is szûk korlá-
tok között, mivel a megvalósításnak tekintettel kell lenni az európai célkitûzésekre –
így a 2012-es teljes átállási határidõre, valamint az eurokomform, vagy piackomform
megvalósításra. A törvény – és az átállási koncepció – értékelését megnehezíti, hogy
a rádiós és televíziós mûsorszolgáltatásra vonatkozó médiatörvénynek a digitális átál-
lással kapcsolatos módosítására még nem került sor. 

Bár a kormány a törvényjavaslatban 2012. december 31-ét jelölte meg a teljes átállás
határidejeként (az EU 2010. január 1-jét várná el), az indoklásban maga is megkérdõje-
lezte ennek teljesíthetõségét, jóllehet egyetlen jelentõs okként csak a kereskedelmi jel-
legû földfelszíni mûsorszolgáltatás hiányát jelölte meg. Az európai tapasztalatok (de az
amerikaiak is) bár elismerik a digitális átállás résztvevõinek, a folyamatban érintettek
viselkedésének kölcsönös összefüggését, általában a tömeges és szétszórt, nem megszer-
vezett közönség, fogyasztók viselkedését, tehetetlenségi nyomatékát emelik ki mint az
átállás szûk keresztmetszetét jelentõ tényezõt. Így a digitális készülékek – a digitális te-
levízió és a set-top-boxok – elterjedésének kérdésével nem foglalkoznak, valamint a fo-
gyasztóvédelem más kérdéseivel. Ugyanakkor érdekes, hogy a kiskorúak érdekeinek vé-
delmét szabályozási kompetenciájukba tartozónak érzik. 

A törvényjavaslat – ami a digitális mûsorszórás megvalósítási koncepciójaként is felfog-
ható – az állam szerepét elsõsorban a folyamat szabályozására és koordinálására szûkíti.
Ugyanakkor a célok kijelölésénél bizonyos prioritásokat is érvényesít. Így a digitális mû-
sorszórásra való átállás alapvetõen piaci jellegû, az álamnak csak marginális kiegészítõ
szerepet szánnak. Bár hangsúlyozzák a szabályozás technikasemlegességét, implicit prio-
ritást a digitális földfelszíni mûsorszolgáltatás, majd a digitális kábeles mûsorszolgáltatás
fejlesztése kap, a mûholdas és a mobilszolgáltatás fejlesztése a célok második körébe tar-
tozik, illetve az állam felelõssége itt, úgy tûnik, kevésbé érvényesül. Az „átállás költsége-
inek fedezésére” létrehozni szándékozott Digitális Átállás Közalapítvány nagysága, mû-
ködési mechanizmusa, támogatási lehetõségei még nem eléggé ismertek, ugyanakkor fel-
tételezhetõen módosító és nem stratégiai szerep lesz az átállásban.

Bár a digitális mûsorszolgáltatások elindításának csak bejelentési kötelezettségei
vannak – az arányosság és átláthatóság feltétele mellett –, továbbítási kötelezettség-
igény a következõ indokok esetében kérhetõ a mûsorterjesztõtõl:
a) a nemzeti, illetve etnikai kisebbségi kultúra megõrzése, védelme, illetve továbbfej-
lesztése;
b) a nemzeti, illetve etnikai kisebbségi nyelv ápolása;
c) a vételkörzetben élõ állampolgárok tájékozódási szükségleteinek kielégítése, a de-
mokratikus közéletben való részvételük elõsegítése;
d) a helyi közéletben való részvétel elõsegítése, 
e) a helyi önkormányzati, állami közszolgáltatásokról való tájékoztatás elõsegítése.

A digitális földfelszíni mûsorsugárzás esetében – elsõsorban az egyelõre szûk továb-
bítási kapacitás és jelenlegi analóg módon sugárzott mûsorok védelme érdekében to-
vábbítási kötelezettséget ír elõ törvény, mely szerint a digitális földfelszíni mûsorszó-
rásra a rendelkezésre álló digitális televízió mûsorszolgáltatási jogosultságok közül
legalább hármat, legfeljebb ötöt közszolgálati mûsorszolgáltatásra, legalább hármat,
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legfeljebb négyet nem szakosított digitális mûsorszolgáltatásra kell fenntartani. A
fennmaradó kapacitások letöltésénél pedig az ingyenes mûsorok vannak elõnyben.

A törvényjavaslatból az tûnik ki, hogy a kormány ambivalens a digitális mûsorterjesztés
bevezetésének kérdését illetõen. Egyrészt piaci alapokra kívánja helyezni a folyamatot,
hogy a lehetõ legkisebbre csökkentse anyagi felelõsségvállalását, másrészt a közszolgálati
célkitûzések érvényesítése prioritást kap. Az átállás támogatásának ún. piackonform esz-
közei a 2010-es átállási határidõhöz közeledve az analóg terjesztés büntetõ, és a digitá-
lis terjesztés ösztönzõ frekvenciadíjainak megállapítására szorítkozik. 

A törvényjavaslatban foglalt kormányzati szerepvállalás és fejlesztési stratégia alap-
ján a digitális mûsorterjesztés keretein belül az évtized végéig a földfelszíni mûsorszó-
rás területén nagy változások nem várhatók, különösen, ha a médiatörvény szükséges
módosítására nem kerül a közeljövõben sor, amire kevés esély van. Esetleg némi lö-
kést adhatna a folyamatnak, ha más kormányzati aktorok fantáziát látnának pl. az e-
kormányzás, kormányzati tartalomszolgáltatás lehetõségeinek a digitális földi terjesz-
tés eszközei igénybevételével való kiterjesztésére. Ez egyidejûleg a digitális átállást is
segítené, az e-kormányzás terén kialakult lemaradásból is behozna, valamint építhet-
né a kormányzatba vetett bizalmat. 

Másik lehetõség és szükségszerûség a fogyasztók védelme és támogatása. A kor-
mánynak például el kell döntenie, hogy támogatja-e a set-top-boxok vásárlását. Ha
igen, akkor viszont az állami támogatásnak technikasemlegesnek kell lennie.

b) A magyar médiapiac jelenlegi sajátosságai és tendenciái14

Napjainkban, úgy tûnik, Magyarországon a kormányzaton, az ORTT-n, és az Antenna
Hungárián kívül szinte senkinek nem érdeke a digitális televíziózás bevezetése. Ma a la-
kosság kb. 35%-a nem fér hozzá a sokcsatornás (kábeles) mûsorterjesztéshez – igaz, so-
kak szerint nincs is igényük rá. Probléma a közszolgálati médiumok alacsony nézettsége
és instabil szakmai és politikai helyzete – nehezen képzelhetõ el, hogy a jelenlegi intéz-
ményi felállásban húzóágazatok lennének. A sokcsatornás mûsorterjesztés digitális kiter-
jesztésében pedig ellenérdekeltek is – alacsony nézettségük jó része is ugyanis minden va-
lószínûség szerint azokról a területekrõl származik, ahol kevés az alternatíva. Az országos
kereskedelmi televíziók helyzete is versenytársak híján kényelmes a kábeles terjesztéssel
el nem ért területeken. Igaz, e területek reklámértéke feltehetõleg nem túl nagy. A mû-
sorszolgáltatási koncesszióik 2010-ig való érvényessége azonban döntéskényszerítõ erõvel
hathat. Ha a digitális televíziózással a csatornák száma megnõ, és csatornák intenzív ver-
senyhelyzetbe kerülhetnek. Ez felboríthatja a két országos kereskedelmi csatorna és az
egy közszolgálati tévé versenyére épülõ jelenlegi médiapiacot.

A régiók és a civil társadalom fejletlensége nem kínál sok esélyt a sokszínûségnek,
regionális, kisebbségi, civil tartalmaknak. A regionális tévék üzleti alapon nem mû-
ködnek, állami támogatást igényelnek. Az internet terjedésének megtorpanása arra
enged következtetni, hogy az individuális interaktív szolgáltatások igénylõinek köre
– a jelenlegi körülmények között – korlátozott lehet. Igaz, ez ellentmondásos hatással
lehet a digitális mûsor- és tartalomterjesztésére – az „ismerõs” televízió képernyõjén
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megjelenõ „lebutított” internet esetleg sokakat rávezethetne az individuális interaktív
média használatához vezetõ útra. 

A digitális televíziózás elindulása ugyanakkor nem feltétlenül, és nem azonnal jelen-
ti az interaktív szolgáltatások megjelenését. A digitalizáció a mûholdas platformokon
már megkezdõdött. És a kábeltelevíziós szolgáltatók, valamint a vezetékes távközlõk
is készülõdnek. Az Antenna Hungária például a távoktatási szolgáltatások kifejleszté-
sébe kapcsolódott be. A mobiltelefon-szolgáltatók már ma nyújtanak ügyfeleiknek au-
diovizuális tartalmakat. Elképzelhetetlen, hogy az elektronikus könyvtárban, vagy az
audiovizuális archívumban felgyülemlett anyagokat az üzemeltetõk ne kívánnák ily
módon is hasznosítani. Lehetséges, hogy ha a jelenlegi mûsorszolgáltatók nem lépnek,
a konvergáló infokommunikációs szektor más szereplõinek nyújtanak lehetõséget a di-
gitális platformok tartalomszolgáltatási lehetõségének kihasználására.

Az emberek tájékozottságáról: 2000-ben 55% mondta, hogy nem értik a körülöt-
tük lévõ világot, 45% azt, hogy kezdik megérteni. 2000-ben a Visitor Lifestyle
Reserch szerint e megkérdezettek 5%-a mondta, hogy heti rendszerességgel inter-
netezik. 90% az e-mailt használja, 87% internetes magazinokat olvas, 80% informá-
ciókat. A chatelés fõleg a 30 év alattiakat jellemzi. Zenét a fiatalok, tõzsdei és banki
infókat az idõsebbek keresnek. Szoftvereket a férfiak fele töltött már le. Az aktív inter-
netezõk „fiatalosan merész” és a „széles látókörûen” kiegyensúlyozottak közzé tartoz-
tak. Minõség- és márkaorientáltak, kockázatvállalók, élvezik a kihívásokat és általá-
ban az életet, igényesek, szeretnek kitûnni a környezetükbõl, saját elképzeléseik sze-
rint akarnak élni. A másik csoport fogyasztásában nyitott az újra, egészség- és kör-
nyezettudatos, fontos számukra a hivatás és munka, egyetértenek a hagyományos
polgári értékekkel. A lakosságból ez a két csoport 13, illetve 11%-ot tett ki.15
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