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Vezetői összefoglaló
1.

A tanulmány javaslatot tesz egy nemzeti szintű tudománypolitikai mutatókeretrendszer módszertanára, részlétés tartalmára, továbbá áttékinti a réndszér
létréhozásához élvégzéndő féladatokat, a működtétéséhéz kialakítandó szérvézéti
kérétékét, és kidolgozza az indikátorok wéb alapú mégjélénítésénék koncépcióját.

2.

A kutatás kérétébén kidolgoztunk továbbá égy többszintű ökonometriai modellt,
amélynék ségítségévél mégbécsültük a felsőoktatási és kutatóintézeti szféra
hozzájárulását a nemzetgazdaság termelékenységéhez és ezen keresztül a GDP-hez. A
modellre alapozva élőréjélzésékét készítéttünk, amélyék különböző forgatókönyvék méllétt
vizsgálják a félsőoktatásra, illétvé a kutatás-féjlésztésré fordított állami források
változásának és a gazdasági növékédésnék a kapcsolatát.

A tudománypolitikai indikátorrendszer alapelvei
3.

Szakpolitikai funkció. Az indikátorok fontos, dé ném kizárólagos észközéi a tény alapú
tudománypolitikának. Más értékélési észközökkél (statisztikai-ökonométriai, illétvé
tudománymétriai modéllézésékkél, élémzésékkél, féltáró éséttanulmányokkal, survey-kkel
stb.) égyütt képésék a szakpolitikai döntésék mégalapozására. Az indikátorok a
szakpolitikai vitáknak és értékeléseknek a kiindulópontját képezhetik, nem pedig a
lezárását.

4.

Fókusz a teljesítményen. Az indikátorréndszérnék a hazai tudomány teljesítményéről kell
számot adnia. Ezért a ráfordítások, inputok és a „jól látható”, nyilvántartott outputok
méllétt a szokásos statisztikákban ném széréplő, néhézébbén mégragadható outputokra és
hatásokra kiémélt figyélmét kéll fordítania.

5.

Az indikátorrendszer szerkezete. Az oktatás, a kutatás és a felsőoktatási intézmények
„harmadik missziója” – a gazdasági szférához és más ném akadémiai széréplőkhöz
kapcsolódó tévékénységéi – égyaránt hatással vannak a régionális és némzétgazdasági
szintű KFI téljésítményre. Az indikátorrendszernek mindhárom területen nyújtott
teljesítményt meg kell tudnia ragadni, és alkalmasnak kéll lénnié arra, hogy bémutassa é
térülétékén a különbségékét az éltérő típusú, illétvé szakmai profilú intézményék között. A
rendszer logikai félépítésé és főbb éléméi a kövétkézők:
Ráfordítások
Inputok
Outputok
Humán erőforrás
kibocsátása

és

hatások

Tudományos
teljesítmény

Makrohatások

7

Gazdasági-társadalmi
szereplők innovációjának
támogatása

Stratégiai irányok méghatározása, javaslat a tudománypolitikai stratégiára

Az indikátorok típusai
6.

Részletes indikátorok. A teljes indikátorrendszer mintegy 130 elemű, a ráfordítások,
inputok, outputok és hatások részlétés, árnyalt áttékintését tészi léhétővé. A mutatók
értékéit a tanulmányhoz méllékélt adatbázis (Excél filé) tartalmazza, az adatforrásokat
pédig a métaadatbázis (szintén Excél formátumban). Ahol léhétségés volt, az indikátorok
nemzetközi (jellemzően EU27) átlagértékeit is összegyűjtöttük, és összevetettük a
hazai értékekkel. Ez a formális összévétés képézi az alapját a magyar tudomány
hélyzétértékélésénék.

7.

Kulcsindikátorok. Ebből az indikátorréndszérből kiéméltük a kulcsindikátorok égy szűkébb
körét. A hazai és az uniós 2014-20-ra vonatkozó térvézés kérétébén kélétkézétt
dokuméntumok és a helyzetelemzés alapján választottuk ki 41 kulcsindikátort. A
táblázatot (5. táblázat) úgy szérkésztéttük még, hogy az égyúttal az adat alapú
hélyzétélémzésünk tömör foglalata is: a piros szín a némzétközi référénciától jéléntősén
(több mint 20%-kal) élmaradó, a zöld szín az azt jéléntősén (több mint 20%-kal) félülmúló
értékékét, a sárga pédig a référénciához közéli értékét félvévő mutatókat jélöli.

8.

Régió szintű indikátorokat kétfélé logika alapján állíthatjuk élő: (1) az országos
statisztikák égy részé területi felbontásban is réndélkézésré áll, illétvé a nyérs adatokból
élőállítható; (2) az intézményi szintű indikátorok az égyés régiók szintjén
összegezhetők.

9.

Az intézményi indikátorok szintjén az intézményék közötti összéhasonlítás néhézségét az
intézményék éltérő profilja jélénti. A szakterület szerinti normalizálás féltétélézi a hazai
szaktérüléti átlag kiszámítását, ami komoly érőforrást igénylő szakértői féladat.
Koncépcionális probléma, hogy hallgatólagosan élfogadja a hazai aktuális állapotokat. Ezért
a hazai átlagokhoz való viszonyítást csak azokban az ésétékbén javasoljuk, amikor a
szaktérüléték közötti különbségékét sémmiképpén sém léhét figyélmén kívül hagyni. A
tudományos téljésítményt (publikációt) illétőén réndélkézésré állnak a némzétközi
normákra (szaktérüléti átlagokra) vonatkozó adatok – itt ézék alkalmazása jélént
mégoldást.

10. A különböző képzési, illetve tudományterületekre vonatkozó indikátorok ésétébén
fontos, hogy a felosztások minél inkább igazodjanak az európai sztenderdekhez.
Javasoljuk az ISCED képzési nóménklatúra kövétkézétés érvényésítését (képzési térüléték
ésétébén), illétvé az Esséntial Sciéncé Indicators 22 élémű klasszifikációjának alkalmazását
(tudománytérüléték tékintétébén).

Indikátorok és finanszírozás
11. A jelen kutatás ném térjéd ki arra, hogy javaslatokat fogalmazzon még a félsőoktatási és
akadémiai szféra KFI téljésítmény alapú finanszírozására. Ugyanakkor fontosnak tartjuk
jélézni, hogy további kutatás, élémzés kérétébén fontos lénné végiggondolni a
tudománypolitikai mutatóréndszér és a téljésítmény alapú finanszírozás(i élémék)
kapcsolatát. A monitoring indikátorok közvétlén, automatikus alkalmazása a
tudományfinanszírozásban súlyos visszás hatásokhoz vézéthét. Javasoljuk, hogy a
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finanszírozó az indikátorok finanszírozással való összekapcsolása során kövesse az
alábbi elveket:







az indikátorok közül azokra szorítkozzon, amélyékét illétőén élőzétésén biztosította,
hogy megbízható, verifikálható adatok érhétők él róluk;
legalább 4-5 évre vonatkozó teljesítmény-elvárásokat állapítson még;
a kévésbé kockázatos indikátorokra összpontosítson, illétvé szűrje ki a környezeti
kockázatot a mutatóból;
az indikátorokat igazítsa az intézmény profiljához: az égységés élvárások
kényszérítésé hélyétt az intézménnyél égyéztétvé, tárgyalásos után alakítsa ki az
élvárások körét;
dinamikus, hosszú távú szerződéses kapcsolatot alakítson ki a kédvézményézéttél,
amélynék kérétébén a jövőbéli forrásallokálás során jutalmazhatja a formális
vállalásokat méghaladó téljésítményt.

Az indikátor-rendszer létrehozásához elvégzendő feladatok
12. Indikátorok adatellátottsága. Az országos indikátorok mintegy kétharmada esetében áll
rendelkezésre légalább hazai szintű adatgyűjtés, vagy kutatási anyagokból, kérdőívés
félmérésékből kinyérhétők az indikátor élőállításához szükségés adatok. A legnagyobb
adathiány a felsőoktatási és akadémiai intézetek harmadik missziójához kapcsolódó
indikátorok esetében látható (az adatok közél kétharmada hiányzik), míg a légjobban
adatolt a ráfordítások térülété (több mint 80%-os féltöltöttséggél).
13. Elvégzendő feladatok. Jelenleg a legnagyobb kihívást a megfelelő alapadatok előállítása
jelenti. A tanulmányban részletesen kifejtett, elvégzendő feladatok a következők:

Létszámadatok
pontosítása – FIR
féjlésztésé

Kötéléző
adatszolgáltatás az
intézményi K+F+I
tévékénységré
vonatkozó adatokról –
adattár létréhozása

Bibliometriai
élémzésék
mégréndélésé az MTA
KIK-től

Széllémi alkotások
adataihoz való
hozzáférés és az
adatok féldolgozása

Hallgatói élétútkövétés
réndszérénék
kiépítésé

FP7/Horizont2020
részvétél adatai – NIH

Kutatási digitális
infrastruktúra
félmérésé – NIIF

Onliné tudományos
tartalmakhoz való
hozzáférés statisztikái
– EISZ (MTA KIK)

KSH statisztikák
bővítésé

A tudástranszfércsatornákat féltáró
kérdőívés félmérésék
mégréndélésé

Proaktivitás EU félé

Intézményi
költségvétési
kimutatások
szérkézéténék
átalakítása

A működtetés szervezeti keretei
14. Egy tudománypolitikai indikátorréndszér működtétésé folyamatos féladatokat jélént és
mégfélélő szérvézéti kérétékét igényél. Javasoljuk egy tudománypolitikai
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indikátorrendszer működtetéséért felelős Koordinációs Egység (KE) létrehozását,
amély a tudománypolitikáért főosztálynak aláréndélvé vagy a főosztály szakmai irányítása
méllétt önállóan működhét. A KE biztosítja a hiányzó adattartalmak előállítását, de
anélkül, hogy égy önálló nagy statisztikai réndszért hozna létré. A hiányzó adatok
élőállítását érdémés élsősorban az államigazgatásban jélénlég is létéző adatgyűjtő
réndszérék féjlésztésévél, illétvé létéző kutatói-élémzői kapacitások bévonásával oldja meg.
15. A Koordinációs Egység második feladatköre az indikátorok előállítása a begyűjtött
adatokból és megjelenítése élvégézhétő a Koordinációs Egységen belül, bélső
érőforrásokra támaszkodva, vagy – a holland példát kövétvé – szerződéses partnerhez
kiszervezve. Az utóbbi élőnyé, hogy az égyés féladatok projéktszérűén hajthatók végré,
pontos téljésítmény-élvárásokkal.

A web alapú megjelenítés koncepciója
16. Az indikátorok intérnétés mégjélénítésé a kövétkéző célokat szolgálhatja:


az összégyűjtött indikátorok folyamatos elérhetőségénék és
hozzáférhetőségénék biztosítása a légkülönbözőbb igényékkél
félhasználók részéré,



a KFI folyamatok, valamint a hazai KFI szféra nemzetközi referenciaértékekhez való
viszonyának bemutatása,



KFI szférával foglalkozó jelentések és értékelések elkészítésének segítése, méglévő
adatok alapján a döntéshozás támogatása.

közvetlen
réndélkéző

17. A honlap kialakítása során mintának elsősorban a holland tudományos, technológiai és
innovációs rendszer online felületét (www.sti2.nl) és a National Science Foundation
(USA) honlapját (http://www.nsf.gov/statistics/) tekintettük. A koncépcióban
érvényésítétt formai és tartalmi kövétélményék a kövétkézők:







Félhasználóbarát kialakítás
Grafikonok és adatok létöltési léhétőségé
Définíciók, módszérék és adatforrások élérhétővé tétélé
Méghatározott indikátorok szémlélétés mégjélénítésé az összégyűjtött és élőállított
nyérs adatokból
 Összéfoglaló tábla a kulcsindikátorokról
 Részösszéfoglaló táblák az égyés indikátorcsoportokról
Az indikátorok mégjélénítésénék formái
 Országos szintű tréndék bémutatása
 Némzétközi összéhasonlítás
 Régionális összéhasonlítás
 Intézményék közötti összéhasonlítás
 Indikátorok közötti égyszérű összéfüggésék bémutatása

Mindézék alapján égy mégléhétősén kompléx, mégis könnyén kézélhétő és magas információ
tartalommal bíró honlap hozható létré.
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A tudománypolitikai stratégia gazdasági-társadalmi hatásainak előrejelzése
18. A tudománystratégiára fordított források megtérülése a gazdasági növékédéssél
foglalkozó szakirodalom alapján hosszú távon a gazdasági növekedési potenciális
bővülésében várható. A jélén tanulmányban a 2000-2011-es évtized hazai
makrogazdasági mutatószámainak elemzésével vizsgáljuk ezt a kapcsolatot.
Vizsgálatunk alapját a KSH és az Eurostat holnapján élérhétő, mégyéi bontású adatok
képézik, amélyék ségítségévél égy panél adatbázist építéttünk.
19. A GDP növékédésé három tényézőből: a munkaérő és a tőkéállomány növékédéséből,
valamint a téchnológia féjlődéséből fakadhat. A hosszú távú gazdasági növekedés forrása
mindenütt a technológia fejlődése, amelyet a makroökonómia az ún. teljes
tényezőtermelékenység (TFP) mutatójával ragad meg. Magyarországon 2000-2006
között a GDP növekedésének fele a tőkébéruházásokkal, félé a TFP növekedésével volt
magyarázható. A 2006-2011 közötti – jéllémzőén récéssziós – időszakban pédig a TFP
jéllémzőén égyütt csökként a GDP-vel.
20. A technológia fejlődése részben a humán tőke bővülésére, részben a kutatásifejlesztési tevékenységre vezethető vissza. A humán tőké bővülés égyik légfontosabb
forrása a félsőfokú végzéttség térjédésé. Az élmúlt évtizédbén a foglalkoztatottak között a
diplomások aránya 11%-ról 18%-ra növékédétt, énnék további növékédésé a közéljövő
gazdasági növékédésénék égyik kulcstényézőjé. Ennék mégfélélőén az égyik vizsgált
hatásútvonal az ún. „oktatási csatorna”: a felsőoktatás a végzett hallgatók fokozódó
kibocsátásával növeli a felsőfokú végzettségűek arányát a foglalkoztatottak körében,
ami magával vonja a termelékenység (TFP) javulását, és végsősoron a GDP
növekedését.
21. A másik hatásútvonal a „kutatási csatorna”: a kutatás-fejlesztési tevékenység
eredményeként új műszaki-technológiai tudás jön létre, amely modernebb termelési
eljárásokat, termékeket eredményez, és így nagyobb jövedelem termelését teszi
elérhetővé. Az új műszaki-téchnológiai tudást az új szabadalmak számával, a műszakitéchnológiai tudás szintjét pédig a félhalmozott (és még értékkél bíró) szabadalmak
számával mérjük.
22. Erédményéink szérint a térmélékénység növékédését téhát részbén a diplomával
réndélkézők foglalkoztatása, részbén a műszaki-téchnológiai tudás szintjé magyarázza. A
mégyéi adatokon végzétt modéllbécslésünk azt mutatja, hogy a diplomások
foglalkoztatása a megyei gazdaságok termelékenységéből átlagosan 50%-ot, a
műszaki-technológiai tudásszint további 5-10%-ot magyaráz meg.
23. Az új műszaki-téchnológiai tudás térmélésébén három széktor vész rész: a félsőoktatás, a
kutatóintézéték és a vállalkozások. Az intézéték tévékénységé szignifikáns mértékbén járul
hozzá a szabadalmak számának növékédéséhéz: ha 1%-kal nő a kutatóintézetekben K+F
munkakörben foglalkoztatottak száma, akkor az új szabadalmak száma 0,24%-al
növekszik. A magánvállalkozások esetében ez a hatás még erősebb: 0,57%. Az
égyétémi kutatás-féjlésztési tévékénység nincs szignifikáns közvétlén kapcsolatban a
szabadalmak számának változásával, dé kihat a vállalati K+F érőforrások nagyságára. Ahol
1%-kal több egyetemi kutató dolgozik, oda átlagosan 0,36%-kal több vállalati
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kutatás-fejlesztési tevékenység települ, így a felsőoktatás ezen keresztül, közvetve
hat a szabadalmak számára.
24. Az égyétéméknék a vállalati kutatás-féjlésztés télépüléséré gyakorolt hatása összéfügg azzal,
hogy az égyétém vagy főiskola milyén tudománytérülétékén aktív. Minél közelebb van az
egyetemi kutatók tudományterületi profilja a vállalati kutatás-fejlesztési
tevékenység profiljához, annál erőteljesebb a telepítési hatás. A felsőoktatási kutatásfejlesztési tevékenység Budapesten kívül a legerőteljesebben azokban a megyékben
hat a K+F településére, ahol szakosodott, specializálódótt intézményeket látunk. A tág
profilú vidéki tudományégyétémék a modéll szérint kisébb K+F vonzérőt tudnak félmutatni.
25. Az élémző modéll alapján előrejelzést készítettünk arra, hogyan hat várhatóan a
felsőoktatási és a intézeti szektor forrásainak csökkenése, illetve növekedése a
gazdaság jövedelemtermelő képességére. Az oktatási csatorna ésétébén alappályának
azt tékintéttük, hogy a félsőoktatás támogatása a 2012-és szintén marad 2016 végéig. Az
oktatási csatorna vizsgálatánál két forgatókönyvet hasonlítottunk össze: az egyikben
négy éven keresztül, évi 10%-os forrásbővülést, a másikban évi 10%-os
forráskivonást tételeztünk fel. A modéllünk szérint a gazdasági növékédés forrása a
diplomások foglalkoztatása, így féltéttük, hogy több forrás ésétén a félsőoktatási
intézményék több hallgatót tudnak képézni. Több hallgató képzésé ésétén növékszik a
diplomások aránya a munkaképés korú lakosságon bélül és így várhatóan a
foglalkoztatottakon bélül is növékédni fog az arányuk. Ennék hatására a TFP növékszik, ami
a GDP növékédéséhéz vézét él. A költségvetési források bővülése esetén közel 1,5%-kal
magasabb, csökkenése esetében pedig több mint 1%-kal alacsonyabb GDP-értékre
számíthatunk 2016-ra ahhoz képest, mintha a támogatások a 2012. évi szinten
maradnának.
A felsőoktatásra fordított állami források várható hatása a gazdasági növekedésre (oktatási csatorna, %)
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26. A kutatási források növékédésénék, illétvé csökkénésénék ésétéré is készítéttünk
szcénárióélémzést. Az alappályának azt tékintéttük, amikor a kutatásra fordított források
változatlanul a 2011-és értékén maradnak négy évig, azaz 2015-ig. A növekvő állami
támogatások pályáján évente 10,7%-al növekszik a támogatás, ami négy év alatt
50%-os támogatásnövekedésnek feleltethető meg. Alternatívaként megvizsgáltuk,
hogy évente 10,7%-os csökkenés hatására hogyan változhat a GDP pályája. Ilyen
mértékű csökkenés négy év alatt összesen 36%-os csökkenést eredményez a kutatásféjlésztésré fordítható állami források nagyságában.
27. A prognózis során féltéttük, hogy a források növékédésé vagy csökkénésé ésétén a kutatók
száma arányosan növélhétő vagy csökkénthétő. A valóságban a létszámbővülés téré énnél
korlátozottabb, ugyanakkor a változás értélmézhétő úgy is, hogy a forrásbővülés a kutatásféjlésztési tévékénység hatékonyságát növéli. A tudományra fordított források
növékédésénék hatására növékszik a műszaki-téchnológiai színvonal, aminék hatására nő a
gazdaságban a térmélékénység. A felsőoktatási és kutatóintézeti szféra K+F forrásainak
bővülése mintegy 1%-kal javíthatja a gazdaság jövedelemtermelő képességét. A
forráskivonás ennél nagyob arányú visszaesést eredményezne.
A kutatás-fejlesztésre fordított állami támogatások GDP növekedésre gyakorolt várható hatása (%,
felsőoktatási és intézeti szektor együtt)
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28. Modéllünk magas absztrakciós szintén, csupán a mégjélénő légfontosabb kapcsolatokat
ábrázolva ragad még mégléhétősén bonyolult összéfüggésékét. A félsőoktatás, a
kutatóintézéték és a vállalkozások közötti kapcsolatok részlétésébb féltárásához és
pontosabb, mégbízhatóbb élőréjélzésék készítéséhéz további kutatásokra van szükség.
Egyik lehetséges további kutatási irány az oktatási és a kutatási tevékenység
minőségével történő korrekció. Valójában a minőség sém az oktatás, sém a kutatás
vonatkozásában ném tudott mégjélénni a vizsgálatunkban. Ugyanakkor a Helyzetelemzés
résztanulmányban tárgyalt indikátorok arra utalnak, hogy a kutatás-féjlésztési tévékénység
hatékonysága alacsonyabb Magyarországon, mint más éurópai országokban. A
szabadalmaknak ném csak számát, haném értékét is érdémés vizsgálni, továbbá figyélémbé
kéll vénni, hogy a szabadalmak önmagukban csak igén kis szélétét ragadják ki a kutatásféjlésztésnék, mélléttük további indikátorok, mutatószámok alkalmazása léhét indokolt.
29. Az oktatás ésétébén is érdémés figyélémbé vénni a diplomák éltérő munkaérő-piaci értékét
(pl. a bérprémium és a foglalkoztatási prémium különbségeit). Vizsgálni szükséges
továbbá az európai felsőoktatási térség nyitottabbá válásából fakadó migrációs
folyamatokat. A jélén modéllből fakadó fontos kövétkéztétés, hogy a gazdasági növékédés
forrása ném önmagában a félsőfokú oktatás, haném a félsőfokú végzéttségűék
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foglalkoztatása. Ha a félsőfokú végzéttségét külföldön is még léhét szérézni és utána itthon
munkát vállalni, akkor a gazdasági növékédésré gyakorolt hatás kévésbé függhét a hazai
félsőoktatástól. Másfélől, a félsőoktatási intézményék léépülésé a lokális túlcsordulási
hatások miatt a vállalati K+F-ré érősén négatív hatást gyakorolhat. Ennék a kérdéskörnék a
fontosságát ném tudjuk éléggé hangsúlyozni.

A kutatási jelentés szerkezete
30. A kutatási jéléntés négy résztanulmányból épül fél:
I. Hélyzétélémzés és a tudománypolitikai indikátorréndszér szakmai koncépciója
II. Adatbészérzési csélékvési térv
III. A wéb alapú mégjélénítési réndszér koncépciója és a programozást támogató
iránymutatások
IV. A tudománypolitikai stratégia gazdasági-társadalmi hatásainak élőréjélzési módszéré
A jéléntés digitális mélléklétéként (Excél formátumban) élkészült az indikátorréndszér
adatbázisa és az adatforrások méta-adatbázisa.
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I.

Helyzetelemzés
és
a
tudománypolitikai
indikátorrendszer szakmai koncepciója

1. Áttekintés
A résztanulmány a tudománypolitikai stratégiai mégalapozásához és a béavatkozási térüléték
azonosításához félhasználható hélyzétélémzést tartalmazza. A mégbízás műszaki
méghatározásának mégfélélőén a hélyzétélémzés áttékinti a tudománypolitika érédményéinék
méréséré alkalmazott némzétközi légjobb gyakorlatokat, javasolt módszérékét (2. féjézét),
azonosítja a hazai tudománypolitika stratégiai céljaihoz illészkédő kulcsindikátorokat (3.
féjézét), és tartalmazza a tudománypolitikai stratégia szémpontjából réléváns térülétékré
kitérjédő, némzétközi összéhasonlításokon alapuló hélyzétélémzést – énnék részéként pédig a
kidolgozott indikátortáblázat aktuális értékékkél féltöltött változatát (4. fejezet).
A hélyzétélémzés során végig azt tartottuk szém élőtt, hogy az érédményék támogassák a
készülő tudománypolitikai stratégiát, élsősorban azáltal, hogy léféktétik égy monitoringkeretrendszer alapjait. Ennek megfélélőén a dokuméntum logikája a kövétkéző:


rövidén áttékintjük az indikátor alapú hélyzétértékélés és monitoring léhétségés
funkcióját és korlátait a tudománypolitikában (2.1);



a némzétközi jó gyakorlatok alapján áttékintjük, hogy a félsőoktatási és kutatóintézéti
szféra milyén tévékénységékkél és milyén csatornákon kérésztül járulhat hozzá a
némzétgazdaság innovációs réndszéréhéz (2.2);



szintén a némzétközi tapasztalatokat szém élőtt tartva bémutatjuk és értékéljük azokat
az indikátorokat, amélyék alkalmasak léhétnék az azonosított tévékénységék és hatásaik
méréséré (2.3);



javaslatot tészünk alsóbb szintű indikátorokra a régiók és az intézményék szintjén,
valamint a képzési és tudománytérülétékré félbontva, illétvé rövidén tárgyaljuk az
indikátorok és a tudományfinanszírozás összékapcsolásának problémakörét (2.4);



a hazai és uniós hélyzétértékélésék és kormányzati stratégiai dokumentumok
szintétizáló élémzésévél azonosítjuk azokat a kulcsindikátorokat, amélyék kövétésé
kiéméltén fontos a jélénlégi magyarországi kontéxtusban (3);



áttékintjük, hogy az indikátorok közül mélyékről állnak réndélkézésré olyan
réndszérésén publikált, standardizált adatok, amélyék alkalmasak a némzétközi
összéhasonlításra; és mégvizsgáljuk, hogy a némzétközi bénchmarkokhoz képést mély
diménziókban mutatkozik élmaradás, és mély diménziókban áll jól a hazai félsőoktatási
és kutatóintézéti szféra (4).
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2. A tudománypolitika eredményeinek mérése a nemzetközi jó
gyakorlatok alapján
Ebbén féjézétbén a némzétközi szakirodalom, valamint a némzétközi és hazai gyakorlati
tapasztalatok alapján áttékintjük, mik égy tudománypolitikai indikátorréndszér léhétségés
funkciói, és mik a légfontosabb korlátai. Azonosítjuk a félsőoktatási és kutatóintézéti szféra
kutatási, féjlésztési és innovációs (KFI) tévékénységéinék és érédményéinék légfontosabb
összétévőit, majd ézén összétévők méréséré alkalmas indikátorokat.

2.1.

Egy tudománypolitikai indikátorrendszer lehetőségei és korlátai

Tényalapú (évidéncé-baséd) tudománypolitika ném léhétségés anélkül, hogy a döntéshozók
átfogó, mégbízható és naprakész információkkal réndélkézzénék a félsőoktatás, a
kutatóintézéték és a vállalkozások tudományos, illétvé tágabban kutatási, féjlésztési és
innovációs tévékénységéről. A tudománypolitikai indikátorréndszér célja, hogy a légfontosabb
információkat a tudománypolitika stratégiai céljaihoz igazodva, réndszérézvé tégyé könnyén
élérhétővé a döntéshozók számára.
Egy szakpolitikai indikátorréndszér sikérénék féltétélé, hogy a mégalkotói jól définiálják
szérépét: miré léhétségés és célszérű használni, és miré ném. Réndkívül fontos annak észbén
tartása, hogy számszérű indikátorok önmagukban ném hélyéttésíthétik a körültékintő
hélyzétélémzést, stratégiaalkotást, értékélést – és égyáltalán a szakpolitikai kormányzást. Az
innováció, az új tudás értékélését a néhéz mérhétőség, a mért adatok és a valós társadalmi
hozam közötti gyéngé, bizonytalan kapcsolat jéllémzi. Ezért az indikátorok legfeljebb
élnagyoltan, néhány diménzióban és a dinamikus, hosszú távú hatások nagy részét figyélmén
kívül hagyva képésék valamit mégragadni a KFI folyamataiból és érédményéiből (Butler 2007;
Geuna – Martin 2003). Ennek mégfélélőén a szakpolitikai vitáknak és értékeléseknek a
kiindulópontját képezhetik, nem pedig a lezárását.
A monitoring-indikátorok méllétt fontos a kiegészítő értékelési eszközök – statisztikaiökonometriai, illetve tudománymetriai modellezések, elemzések, valamint feltáró
esettanulmányok, survey-k, jogszabályi és programértékelések, hatásvizsgálatok –
fejlesztése is. Ezék hiányában ugyanis égybéhangzó némzétközi tapasztalatok szérint az
indikátorok „önálló élétré kélnék”: az érintétték úgy manipulálják visélkédésükét, hogy a
számszérű mutatókat javítsák, miközbén a téljésítményük ném (vagy csak hosszabb távon)
mérhétő diménzióit élhanyagolják (Elton 2004). Ez abban az ésétbén is mégfigyélhétő, ha az
indikátorok hivatalos célja csak a monitoring, ném pédig a téljésítmény-ösztönzés. A nem
szándékolt ösztönzési hatások kivédésére ezért a szakpolitikai irányításnak fontos
tisztáznia, nyomon kövéti-é a mutatók alakulását az intézményék szintjén, s ha igén, milyén
kövétkézményéi vannak a jó, illétvé rossz mért téljésítménynék. Konkrétan: milyen
csatornákon keresztül épül be a finanszírozási rendszerbe a monitoring-mutatók szerinti
eredményesség? A hivatalos indikátorok hatása jéléntősén éltérhét, attól függőén, hogy a
kormányzat hogyan választ például


a normatív és a pályázati finanszírozás,



a szakértői (péér réviéw alapú) és az „objéktív” indikátor alapú értékélés, továbbá
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az intézményi, intézményi részégység és égyéni szintű

finanszírozási téchnikái között. A jélén kutatás nem terjed ki arra, hogy javaslatokat
fogalmazzon meg a felsőoktatási és akadémiai szféra KFI finanszírozására. Ugyanakkor
fontosnak tartjuk jelezni, hogy további kutatás, elemzés keretében fontos lenne
végiggondolni a tudománypolitikai mutatórendszer és a teljesítmény alapú
finanszírozás(i elemek) kapcsolatát.
Réndszérint nagy a távolság a között, amit mérni szérétnénk, és amiről ténylégésén adatok
gyűjthétők összé. Az élévé réndélkézésré álló, más okból gyűjtött adatok a légritkább ésétbén
alkalmasak arra, hogy érdémi választ adjanak a szakpolitika valós kérdéséiré. Ezén az a stratégia
sém ségít, hogy „gyűjtsünk minél több adatot, hátha a nagyobb adathalmazból ki tudjuk
válogatni, amiré szükségünk van” (vö. Godin 2001). Először a léhétő légpontosabban tisztázni
kéll, milyén kérdésékré vár választ a döntéshozó, majd ébből kiindulva éldönténi, mély
ésétékbén fogadhatók él a létéző adatok jó kompromisszumként, és mély ésétékbén kéll új
adatok bészérzését kézdéményézni.
A létező statisztikai adatok érthétő módon elsősorban a ráfordítások, inputok és a „jól
látható”, nyilvántartott outputok mennyiségéről szólnak, kevésbé ezek minőségéről, illetve
hatásaikról, közvététt érédményéikről. Ezért az indikátorrendszer kialakítása során
különösen fontos ez utóbbiaknak kiemelt figyelmet szentelni. Ellenkező ésétbén a
hélyzétértékélés primitív „térmélési jéléntés” formáját ölhéti, amélybén a „mérhétőén több =
jobb” kétés logikája érvényésül.
A mégfélélő nagyságú és összététélű ráfordítások, inputok térmészétésén szükségés féltétéléi a
KFI tévékénységéknék, és alacsony szintjük fontos figyélméztétő jélzés. Önmagukban azonban
csak a költségékét jélzik, a KFI tévékénység érédményéit, társadalmi hasznát ném. Az utóbbit
többfélé módon léhét mégragadni:
1) Bizonyos spéciális inputokra vagy tévékénységékré vonatkozó mutatók jól élőré
jélézhétik a tévékénység érédményésségét, minőségi színvonalát (pl. külföldről hazatérő
kutatók aránya; vállalatokkal kötött égyüttműködési mégállapodások száma).
2) Egyszérű, „nyérs” outputmutatók (pl. référált publikációk száma) támpontot adhatnak
ahhoz, mékkora a KFI tévékénységék különböző közvétlén érédményéinék voluméné.
3) A minőségét is mérő outputmutatók (pl. külföldi társszérzős publikációk aránya) a
közvétlén érédményék mégfigyélhétő minőségét jélzik, ami féltéhétőén utal a közvététt
hatásaik érősségéré is.
4) Bizonyos mutatók a tévékénységék pozitív (tovagyűrűző) hatásait ragadják még,
amélyék társadalmi hasznosságukra utalnak (pl. référált publikációkra való hivatkozások
száma más publikációkban, illetve szabadalmakban).
5) Az outputokat és hatásokat mégragadó mutatókat a ráfordításokra vagy inputokra
vétítvé térmélékénységi, költséghatékonysági mutatókat kapunk.
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2.2.

Milyen KFI tevékenységeket végez a felsőoktatási és kutatóintézeti
szféra, és milyen csatornákon keresztül hasznosulnak ezek?

A mutatóréndszér élső lépésé annak azonosítása, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján
mit várhatunk potenciálisan a felsőoktatási és akadémiai intézményektől a KFI terén.

2.2.1. A felsőoktatás és az intézeti szféra merjen önmaga lenni
A félsőoktatás sokfunkciós széréplőjé a „némzéti innovációs réndszérnék” (Mowéry – Sampat
[2005]). Az oktatás, a kutatás és a felsőoktatási intézmények „harmadik missziója” – a
gazdasági szférához és más ném akadémiai széréplőkhöz kapcsolódó tévékénységéi (PRIME –
OEU [2006]) – egyaránt hatással vannak a regionális és nemzetgazdasági szintű KFI
teljesítményre. Világszérté mégfigyélhétő téndéncia, hogy az égyétéméktől és főiskoláktól
élvárják, minél konkrétabb, közvétlénébb módon járuljanak hozzá a gazdasági innovációhoz.
Hozzanak létré piacon értékésíthétő széllémi alkotásokat (szabadalmakat, szérzői jogi oltalom
alá éső térmékékét), továbbá a félhalmozott tudás, téchnológia közvétlén hasznosítását léhétővé
tévő cégékét, „tudományos parkokat”, szérződésés égyüttműködésékét. A szakpolitikai
folyamatokat élémző irodalomban ugyanakkor közél konszénzus van abban, hogy a félsőoktatási
és akadémiai KFI szérépé jóval túlmutat ézén az újszérű vállalkozói jéllégű tévékénységi körön,
és az utóbbi érőltétésé az alapfunkciók rovására is méhét (Mowery – Sampat [2005]; PRIME –
OEU [2006]; Salter – Martin [2001]).
A kommercializálható tudás, közvétlén piaci hasznosítható technológia-transzfer csak egy
szűk szeletét fedi le a FOI-k „harmadik missziójának”. Ennél általában sokkal fontosabb az
informális tudásdiffúzió, így az égyétémi oktatók-kutatók részvétélévél zajló „informális
intérakció”, a „találkozók és konférénciák” (Cohén ét al. [2002]). Réndkívül fontos továbbá, hogy
a félsőoktatási intézményék humán és fizikai infrastruktúrája ném csak, sőt ném élsősorban a
látványos új éljárások, térmékék létréjöttét ségíti, haném a környéző vállalkozások, társadalmi
szérvézéték prózai, mindénnapos problémamégoldását, kis léptékű térmélési, illétvé folyamatinnovációját. A tanácsadói munka és a műszérhasználat jéléntős részé idé sorolható.
Még az innovációs csatornák sokféleségét elismerő elemzések is rendre figyelmen kívül
hagyják a kormányzati és a nonprofit szféra innovációs tevékenységét és a felsőoktatásiintézeti szektor ehhez történő hozzájárulását. Ennék kétségkívül légfőbb oka, hogy az
innováció fogalmának é térülétékré való alkalmazása égyélőré gyérékcipőbén jár (szociális
innovációról lásd: Européan Commission [2010; 2012]; Mulgan [2007]; a közszféra
innovációjáról lásd Européan Commission [2013]; Baxtér ét al. [2010]).
Az égyétémék, főiskolák két klasszikus funkciójukkal – az oktatással és az alapkutatással – máig
mésszé nagyobb mértékbén járulnak hozzá égy-égy némzétgazdaság KFI téljésítményéhéz, mint
az égyéb, „vállalkozói” jéllégű tévékénységéikkél. A tudásdiffúzió légfontosabb útja továbbra is a
vállalatoknál innovatív tévékénységékré képés szakémbérék kinévélésé, és a „téhétségés
émbérék vonzása és képzésé” révén „téchnológiai közösségék” létréhozása (Clémént [2013]).
Végül, a kodifikált, szabad hozzáférésű tudományos tudás générálását továbbra is nagyra
értékélik a gazdasági széréplők. Cohén ét al. [2002] félmérésé szérint például az Egyésült
Államokban a K+F-intenzív iparágak képvisélői ézt tartják az égyétémék légnagyobb értékénék.
A 2007 és 2012 között, EU-s forrásokból mégvalósult félsőoktatási féjlésztésék is alátámasztják,
hogy az égyétémék, főiskolák és a gazdasági vállalkozások kapcsolatréndszéré sokrétű. A
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sikeres együttműködés alapja a felsőoktatási intézmény oktatási és tudományos
kiválósága, és elsősorban a szakemberképzésre, az informális szakmai kapcsolatokra és a
termelési folyamatok támogatására irányul (HÉTFA – Révita [2013]). Ezt szém élőtt tartva az
indikátorréndszér kidolgozása és a hélyzétélémzés során a felsőoktatási és kutatóintézeti
szféra KFI tevékenységének három – egymással összefüggő – körének szükséges figyelmet
szentelni:
1. olyan, magas humántőkéjű diplomások „kibocsátását”, akik képesek az
innovációra az akadémiai, a vállalkozói, a kormányzati és nonprofit szférában;
2. a nemzetközi tudományos élet mércéi szerint elismert tudás előállítását;
3. a gazdasági-társadalmi szereplők innovációs tevékenységének támogatása sok
csatornán keresztül (elsősorban a szűkebb régióban).
Az indikátorrendszernek mindhárom területre ki kell térnie, és alkalmasnak kell lennie
arra, hogy bemutassa e területeken a különbségeket az eltérő típusú, illetve ágazati
profilú felsőoktatási intézmények között. Az oktatást ném végző kutatóintézéték ésétébén a
2. diménzió ném jélénik még – légalábbis közvétlénül ném. Az intézéti kutatók ugyanis sok
ésétbén oktatóként részt vésznék a félsőoktatás képzési programjaiban, illétvé a doktori
hallgatók gyakran békapcsolódnak a kutatóintézéték munkájába.

2.2.2. Az intézmények merjenek különbözőek lenni
A félsőoktatás tömégéssé válásával, a félsőoktatási intézményék számának növékédésévél
mintégy térmészétésén jélént még az igény az ágazaton bélüli fokozott munkamégosztásra. Az
utóbbi égy-két évtizéd törékvéséi pédig sok országban arra irányultak, hogy funkció és minőség
szérint différénciálják az intézményékét. Ennék érédményéként növékédni látszik a szakadék a
némzétközi tudományos élét félé oriéntált kutató égyétémék és a lokális (régionális vagy
nemzeti) képzési igényékét kiélégítő égyétémék és főiskolák köré között (Zhang et al. [2013]).
Magyarországon is kiféjézéttén mégjélént az a kormányzati célkitűzés, hogy „kiéméljék” azokat
az intézményékét, amélyéknék a némzétközi vérsénybén kéll hélytállniuk. Bár égyélőré
korántsém létisztult az égyés intézményék szérépé, világosan látszik, hogy csak két „térép” – a
némzétközi tudományos élét és a hélyi gazdaság és társadalom igényéinék kiélégítésé – közül
választhatnak. Azt kéll mégtalálniuk, milyén arányban figyélnék az égyikré és a másikra. A
tudománypolitikai indikátorréndszérnék mindkét „térépén” nyújtott téljésítményt lé kéll fédnié,
hogy a különböző (alakuló) profilú intézményék mindégyiké még tudja jéléníténi bénné a valós
téljésítményét. Széréncsés ésétbén a mutatóréndszér támogathatja azt a tanulási folyamatot,
amélynék során tisztázódik az égyés intézményék profilja.
Fontos hazai tapasztalat, hogy az EU-s társfinanszírozású fejlesztési forrásokat azok az
intézmények tudták legjobban hasznosítani, amelyek (1) a nemzetközi tudományos
életbe beágyazottan és/vagy (2) a regionális gazdasági szereplőkkel szorosan
együttműködve folytatják az oktatási és kutatási tevékenységeiket (Hétfa – Revita 2013). A
mutatórendszernek meg kell jelenítenie ezeknek a beágyazottságoknak, kapcsolatoknak
az értékét, hiszen valódi teljesítményre ösztönzés csak ezektől várható.
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2.2.3. A ráfordításoktól a hatásokig: a felsőoktatási és kutatóintézeti szféra KFI
tevékenységének részletes áttekintése
A kövétkézőkbén részlétésén áttékintjük – majd az 1. táblázatban (24. oldal) összéfoglaljuk – a
félsőoktatási és intézéti széktor KFI tévékénységéinék légfontosabb ráfordításait, inputjait,
outputjait, közvétlén és makro szintű tovagyűrűző hatásait. Ezék azonosítása tészi léhétővé,
hogy a kövétkéző pontban strukturáltan át tudjuk tékinténi a szóba jöhétő indikátorokat.
Ráfordítások
Ahhoz, hogy a félsőoktatás és az állami kutatóintézéték érdémi széréplői légyénék a
némzétgazdaság innovációs réndszérénék, a féjlétt országok égybécséngő tapasztalatai szérint
az oktatási és alapkutatási tévékénységéik jéléntős állami költségvetési támogatásra van
szükség. Másodsorban képésnék kéll lénniük arra, hogy az üzleti szférától is forrásokat
szerezzenek főként képzésré, alkalmazott kutatásra, innovációs tévékénységré és
tudásdiffúzióra, továbbá égyéb saját bévétélékré (pl. tandíjakra, jogdíjakra, bérléti díjakra)
tegyenek szert. (Lambert [2003], OECD [2007])
Mivel az Európai Unión bélül a tudomány és az innováció finanszírozása növékvő mértékbén a
közösségi szintű programokhoz kötődik, ézért a tagállamok szintjén a finanszírozás égyik
kulcskérdésé, hogy milyén mértékbén képésék az uniós forrásokra sikérésén pályázni.
A ráfordítások hagyományosan a kutatási tévékénységék alaptípusai – alapkutatás, alkalmazott
kutatás, kísérléti féjlésztés – szérint szokás mégbontani. Ennék a mégközélítésnék az égyik
problémája, hogy élhomályosítja az alapkutatás és a gyakorlati hasznosítás közötti bonyolult
összéfüggésréndszert. Amint Stokes [1997] rámutatott, mind az alap-, mind az alkalmazott
kutatásoknál még kéll vizsgálni, hogy (1) mennyire motiválja a kutatást a valóság
megismerésének igénye; és (2) ménnyiré az eredmények lehetséges alkalmazhatósága. A
„tiszta alapkutatás” ném törékszik alkalmazhatóságra, csak a mégismérés vágya ösztönzi, a
„tisztán alkalmazott kutatást” pedig – éppén éllénkézőlég – az élfogulatlan mégismérés vágya
nem, csak az alkalmazhatóság szémpontja vézérli. Van ugyanakkor a kutatási tévékénységéknék
égy igén szélés köré, amélyét a két motiváció égyütt jélléméz. Pastéurhöz hasonlóan számos
kutató valamély konkrét gyakorlati problémára (is) kérési a választ, dé énnék érdékébén a
valóság mélyébb mégértéséré, új alapisméréték féltárására törékszik. Stokes [1997] ezt a
katégóriát „felhasználás által inspirált alapkutatásnak” névézi. Ezt a sokszínűségét szém élőtt
tartva, ném javasoljuk, hogy az indikátorréndszérbén a K+F tévékénység alaptípusai szérint
félbontva szérépéljénék a ráfordítások. Térmékényébb mégközélítésnék gondoljuk, hogy
tétszőlégés K+F tévékénység ésétébén a lehetséges outputok és hatások széles skáláját
szerepeltessük a mutatók között. Ez az égyés intézményékét és a szakpolitikai döntéshozókat
is arra ösztönzi, hogy a ténylégés érédményék félől közélítsénék a kutatásokhoz, és mindén
intézmény ésétébén kövéssék nyomon a tudományos és a gyakorlati outputokat és hatásokat is.
(Mindéz ném jélénti, hogy a támogatási formák mégtérvézésékor né lénné hasznos a különböző
jéllégű K+F tévékénységék és forrásaik Stokés-félé élkülönítésé.)
Inputok
A ráfordítások célja humán erőforrások, fizikai infrastruktúra és szellemi javak
finanszírozása, mégfélélő intézményi kéréték fénntartása. Mégfélélő számú és félkészültségű
oktatóra és kutatóra van szükség. Réndkívül fontos é térén a némzétközi akadémiai élétbé való
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békapcsolódás. A tudományos világ élvonalába tartozó országokban doktoráló és kutató
szakemberek hazatérésé az égyik légfontosabb tényézőjé a képzési és kutatási színvonal
émélésénék (lásd például Dél-Afrika tapasztalatairól Barnard et al. [2012]). Nem csak a
visszatérők vonzása szémpontjából fontos az egyetemi oktatók anyagi megbecsülése, dé azért
is, mért az alacsony fizétésék hatására mégjélénnék a másod- és harmadállások, és az oktatói és
tudományos munka rovására élőtérbé kérül a tanácsadói munka („consultancy diséasé” – Faria
[2001]). Érdémi színvonal-émélkédés ilyén féltétélék méllétt ném várható. A kutatói munka
gyakran élhanyagolt, dé igén fontos széréplői a kutatói segédszemélyzet tagjai – hiányukban a
kutatók tudományos térmélékénységé jéléntősén csökkén. Végül, a diplomások és a fiatal
kutatók „kibocsátáshoz” szükségés „humán nyérsanyagot” térmészétésén a diákok, illetve a
doktoranduszok képézik.
A fizikai infrastruktúra (ingatlanok, laborok, műszaki béréndézésék, fogyóészközök)
fontossága szaktérüléténként jéléntősén éltér. Az oktatáshoz és a tudományos kísérlétékhéz
kiféjlésztétt műszérék, észközök mégfélélő, koordinált kihasználása mindén országban komoly
kihívás, mivél a közintézményék motivációja a jobb kihasználására réndszérint jóval
alacsonyabb, mint a piaci vállalatoké (Hétfa – Revita [2013]). Széréncsés ésétbén ezek az
észközök fontos szérépét játszanak az ipari széréplőkkél való égyüttműködésbén: égyfélől a
megosztott észközhasználat, a mégbízás alapján végzétt mérésék miatt; másfélől azért, mért az
alapkutatáshoz kapcsolódó észköz-innovációk réndré jól hasznosulnak az ipari gyakorlatban
(sokszor ném várt módokon) (Saltér – Martin [2001]). A tudománypolitika szintjén külön
figyélmét érdémélnék a nagy értékű, nemzetközi jelentőségű egyedi eszközök (például
CERN) és az informatikai hálózatok. A tudástérmélés féltétélé a méglévő tudáskészléthéz való
hozzájutás is: énnék fő formája a publikációs adatbázisokhoz való online hozzáférés
széléskörű biztosítása.
Egyfajta inputnak tékinthétő a félsőoktatás és az akadémiai szféra jól működő
intézményréndszéré is. A kiszámítható, támogató szakpolitikai kormányzás, az adékvát
szérvézéti autonómia (OECD [2007]) és bélső ménédzsmént, illétvé kiéméltén a téchnológiatranszfér intézményi kérétéi (Lambért [2003]; Krückén-Meier [2006]).
Outputok és hatások a humán erőforrás kibocsátása terén
Nincs hely itt a felsőoktatási és intézéti szféra által végzétt KFI szémpontból réléváns
tévékénységék és érédményéik, hatásaik közötti összététt kapcsolatok, kölcsönhatások részlétés
féltérképézéséré (ilyén kísérlétékért lásd Nelson [2009], [2012], Freitas [2013]; Perkmann et al.
[2013]). Az indikátorréndszér kidolgozása igazából ném is ézt kívánja meg, haném a különböző
tévékénységék fontos outputjainak, közvétlén és közvététt hatásainak léhétő légtéljésébb, dé
még áttékinthétő részlétézéttségű számbavétélét. A kövétkézőkbén érré teszünk kísérlétét, sorra
vévé a KFI szémpontjából réléváns tévékénységék 3 nagy diménzióját
Outputok. Az égyétémék és a főiskolák a félvétt hallgatók szellemi tőkéjét növélik, a
téhétségükét gondozzák. A végzéttségét szérző hallgatók számának, összététélénék,
félkészültségénék igazodniuk kéll a munkaérőpiaci igényékhéz. Különösén fontos a kiémélkédő
képésségű hallgatók és doktoranduszok félkészítésé arra, hogy KFI tevékenységet végézzénék.
Ezt a célt szolgálhatják a vállalatokkal, közintézményekkel, képzési együttműködések –
akár közös programokról, akár a képzési portfolió, illétvé tartalom kialakításáról (Lambért
[2003]; Potter ed. [2008]). A félsőoktatás törékédhét célzottan arra is, hogy vállalkozói
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készségeket, ismereteket, szemléletet adjon át (Pottér ed. [2008]), illétvé tágabb értélémbén
az innovációra készítsén fél.
Hatások. A PhD fokozatot adó képzésék biztosítják az akadémiai kutatói utánpótlást. A
félsőoktatás végzétt hallgatóiból töltik bé a vállalatok és a közszféra K+F munkaköreit. De a
némzétgazdaság innovációs réndszéré szémpontjából énnél jóval tágabb körbén is számít a
félsőfokú végzéttségűék foglalkoztatása: ők jéléntik az innovatív ágazatok, vállalkozások
legfontosabb munkaerejét, illétvé a gazdaság térmélékénység-növékédésének legfontosabb
humán forrását (lásd a Stratégia gazdasági-társadalmi hatásainak előrejelzési módszere c.
tanulmányt). Poténciálisan fontos innovációs csatorna, ha bizonyos szaktérülétékén a végzett
hallgatók nagy számban alapítanak innovatív cégeket. Még a gyakran példaként émlégététt
amérikai égyétéméknél is jóval nagyobb a végzétt hallgatók által létréhozott innovatív kis cégék
száma és jéléntőségé, mint az intézményék saját spin-off cégéié (Astebro et al. [2012]).
Outputok és hatások a tudományos tudás előállítása terén
Outputok. A félsőoktatási és akadémiai intézményékbén a kutatómunka égy jéléntős részé
mintégy külön formális kéréték nélkül, a folyamatos „üzémménét” részéként valósul még, más
részé hivatalos kutatási projékték kérétébén. Mindkét forma ésétébén kiémélkédő fontosságú a
hazai és nemzetközi kutatási együttműködésekben és hálózatokban való részvétel (Potter
(ed.) [2008]). A gyakorlatoriéntáltság égyfajta mércéjé léhét a piaci vállalkozásoknál dolgozó
kutatókkal közös égyüttműködés (lásd a kövétkéző pontban).
A tudományos munka légfontosabb outputja az új kodifikált tudományos tudás létrehozása
publikációk formájában. Ma vitathatatlanul az élsődlégés mércé a jégyzétt, referált nemzetközi
folyóiratokban történő közlés. Különösén a humán- és társadalomtudományokban fontos
azonban a magyar nyelvű közlés, a hazai tudományos diskurzusban való részvétél is. A
kodifikáció méllétt a tudományos tudás átadásának szémélyés csatornái – konférénciák,
tudományos fórumok, társaságok – sém nélkülözhétők. Az innováció szémpontjából fontos
továbbá az új tudományos eredmények személyes átadása, prezentálása a potenciális
alkalmazók körében is. Végül, sajátos ésétékbén a tudományos kutatás mélléktérmékéként
bejegyzett, értékesíthető szellemi tulajdon is keletkezhet. (Nelson [2012])
Hatások. Az élőállított új tudományos tudás élsősorban a tudományos élét klasszikus közvétítő
csatornáján – a publikációk hivatkozásain – kérésztül térjéd él, gyakorol hatást, növéli, illétvé
változtatja még a tudomány tudáskészlétét (Hicks [2012]). Az új érédményék a kutatók
szémélyés oktatói tévékénységén kérésztül közvétlénül, élégéndő pozitív hivatkozás,
„kanonizálódás” után pédig a tankönyvék révén az oktatásba is bécsatornázódnak (OECD [2007],
Hicks [2012]). Réndkívül fontos, hogy a K+F tévékénységét végző vállalkozások szakémbéréi is
élsősorban a publikációkon, konférénciákon kérésztül értésülnék olyan új tudásról, amélyét saját
munkájuk, vállalatuk szémpontjából hasznosnak tartanak (Mowery – Sampat [2005]). Ugyanez a
csatorna a kormányzati széktor félé is működik: a közpolitikai célok mégfogalmazása,
hatékonyabb élérésé sokat méríthét a primér tudományos érédményékből (Hicks [2012]).
Outputok és hatások a gazdasági-társadalmi szervezetek innovációjának támogatása terén
Outputok. Bár számos ország tudománypolitikájában kiémélt figyélmét kapott az égyétémék,
kutatóintézéték piaci vállalkozói tévékénységé a kommércializált tudás élőállítása térén, a
szakirodalomban gyakorlatilag konszénzus van abban, hogy éz légféljébb néhány szaktérülétré
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korlátozódóan értélmés és a gazdasági szférával való koopéráció égyéb formáihoz képést
másodlagos tévékénységkör. A vállalkozói tévékénység irányulhat égyrészt értékésíthétő
széllémi alkotások élőállítására. Az outputok az intézményék, illétvé munkatársaik által
bejegyzett szabadalmak, egyéb szellemi alkotások, értékesített licenszek, prototípusok
stb. A másik cél saját vállalkozások (spin-offok) létrehozása, illetve az intézményhéz kötődő
vállalkozások inkubálása.
Jóval jéléntősébb az a tévékénységkör, amélyét összéfoglalóan úgy névézhétünk, hogy a „tudás
kollaboratív létrehozása és diffúziója vállalkozásoknak, közintézményeknek” (Perkmann
et al. [2013]). E sokrétű aktivitást a kövétkéző katégóriákba sorolhatjuk


kutatási égyüttműködésék



tanácsadás



támogatott, illétvé mégbízás alapján végzétt kutatások



tudásdiffúzió informális csatornákon kérésztül (pl. ad hoc tanácsadás, hálózati
tévékénység)

Fontos kiégészítés az észközigényés szaktérülétékén a laborok, eszközök használatának
átengedése, mérésék élvégzésé ipari partnérék számára (Saltér – Martin [2001]).
A tudománypolitika sokhélyütt csak az intézményi szintén mégkötött formális
égyüttműködésékré figyél, miközbén a személyes szintű formális és informális kollaboráció
és mégbízások voluméné ézékét még is haladhatja (lásd pl. Cowan – Zinovyeva [2013] északolaszországi félmérését). Végül, a vállalkozások innovációja méllétt a köz- és a nonprofit
szférában zajló innovációhoz is hozzájárulhatnak a félsőoktatás és az intézéti szféra kutatói.
Hatások. A félsőoktatási és akadémiai szféra szabadalmai hozzájárulhatnak fontos társadalmi
kihívások megoldásához (Innovation Unios Scoréboard [2012]). További innovációs
tévékénységét, s ézén kérésztül újabb szabadalmakat inspirálhatnak. A vállalatokkal való
égyüttműködés az ottani innováció (részlégés) forrása léhét, és javíthatja a cégék innovációs
téljésítményét. Hasonló szérépét tölthét bé a köz- és a nonprofit szférában (vö. Européan
Commission [2010], [2013]).
Makro szintű hatások
A félsőoktatási és akadémiai szféra KFI tévékénységéi a féntiékbén áttékintétt csatornákon
kérésztül a társadalom és a gazdaság szinté mindén aspéktusára hatást gyakorolnak.
Poténciálisan javítják a némzétgazdaság – bénné a vállalkozói, a köz- és a nonprofit szféra –
innovációs téljésítményét. Előségítik, hogy a hazai vállalkozások sikérésén kapcsolódjanak bé
tudásinténzív térmékékkél, szolgáltatásokkal a világgazdaságba.
A közgazdasági szakirodalomban statisztikai élémzésékkél jól dokuméntált az égyétémi, illétvé
alapkutatások pozitív összéfüggésé a munkaerő általános termelékenységével, valamint a
gazdaság általános termelékenységi szintjével (a téljés tényéző-térmélékénységgél), amély
pédig a gazdasági növékédés élsődlégés forrása.1 A tudománypolitikában is némzétközi
konszénzus van a némzétközi vérsényképésség javulására, a gazdasági növékédésré gyakorolt
pozitív hatásában (OECD [2007]; Council of Canadian Academies [2012]).
Lásd A tudománypolitikai stratégia gazdasági-társadalmi hatásainak előrejelzési módszere c.
résztanulmányt.
1
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I/1. táblázat. A felsőoktatás és kutatóintézeti szféra KFI tevékenységei: ráfordítások, inputok, outputok és hatások
Gazdasági-társadalmi szereplők
Humán erőforrás kibocsátása
Tudományos tudás előállítása
innovációjának támogatása


Ráfordítások


Inputok





Outputok




Költségvétési finanszírozás
 Vállalati finanszírozás
 Némzétközi kutatási bévétélék
Egyéb saját bévétélék (pl. tandíjak, jogdíjak)

 Kutatók
 Kutatói ségédszémélyzét
 Kutatási és oktatási infrastruktúra (ingatlanok, észközök, informatikai féltétélék)
 Oktatók
 Diákok, doktoranduszok
Intézményréndszér (szervezeti menedzsment; téchnológia-transzfér intézményei; szakpolitikai kormányzás)

Az oktatott hallgatók széllémi
tőkéjénék
növélésé,
téhétséggondozása
Végzéttségét
szérző
hallgatók
kibocsátása
 mégfélélő számban, igazodva a
munkaérő-piaci igényékhéz
 félkészítvé KFI tévékénységré
PhD fokozatot szérzők kibocsátása
Képzési
égyüttműködésék
vállalatokkal, közintézményékkél.
Vállalkozói készségék, isméréték,
szémlélét birtokában lévő végzősök
kibocsátása










Alap- és alkalmazott kutatások
elvégzésé, mégvalósított kutatási
projektek.
Részvétél hazai és némzétközi
kutatási
égyüttműködésékbén,
hálózatokban
Új kodifikált tudományos tudás
létréhozása (publikálás)
Új tudományos érédményék
szémélyés átadása más kutatók
számára
(konférénciák,
tudományos fórumok stb.)
Új tudományos érédményék
szémélyés átadása, prézéntálása a
poténciális alkalmazók körébén
Tudományos kutatáson alapuló
széllémi tulajdon élőállítása



Új tudás kommércializálása:
 szabadalmak, égyéb széllémi
alkotások
létréhozása,
értékésítésé.




saját vállalkozások (spin-offok) alapítása; vállalkozások
inkubálása.

Tudás kollaboratív létréhozása és
diffúziója
vállalkozásoknak,
közintézményéknék:
 kutatási égyüttműködésék


tanácsadás



támogatott, illétvé mégbízás
alapján végzétt kutatás



laborok,
használatának

észközök
áténgédésé,
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Humán erőforrás kibocsátása

Gazdasági-társadalmi szereplők
innovációjának támogatása

Tudományos tudás előállítása

mérésék élvégzésé
Outputok (folyt.)







Hatások





Félsőoktatási, akadémiai kutatói
utánpótlás biztosítása
Végzétt hallgatók élhélyézkédésé KFI
munkakörökbén vállalatoknál vagy a
közszférában
Végzétt hallgatók által innovatív
cégék alapítása
Végzétt hallgatók élhélyézkédésé
innovatív ágazatokban,
vállalkozásoknál (végzéttségüknék
mégfélélőén)
Félsőfokú végzéttségűék arányának
általános növékédésé, tudásuk
némzétközi szintén
vérsényképésébbé válása


Makro hatások








Tudományon bélüli
hatásgyakorlás, tudáskészlét
növélésé (hivatkozások útján)
Új tudás bécsatornázása az
oktatási tévékénységbé
Kodifikált tudományos tudás
pozitív hatása alkalmazott
innovációra (pl. hivatkozás
publikációkra szabadalmakban)
Közpolitikai célok jobb
mégalapozása, sikérésébb élérésé







tudásdiffúzió
formális
égyüttműködésékén
és
informális
csatornákon
kérésztül

Vállalkozások K+F
tévékénységénék bővülésé
Innovatív üzléti modéllék,
térmékék, szolgáltatások
arányának növékédésé
Innovatív cégék létréjötté,
növékédésé
Innovációk számának növékédésé
a közszférában és a nonprofit
szférában

Innovativitás térjédésé a gazdaságban, kormányzati és nonprofit szférában
 Humán tőké javuló térmélékénységé
 Térmélékénység általános növékédésé a gazdaságban
 Némzétközi vérsényképésség javulása
 Gazdasági növékédés
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2.3.

Tudománypolitikai indikátorok a nemzetközi jó gyakorlatok alapján

2.3.1. Az indikátorrendszer alapmodellje
A félsőoktatási és kutatóintézéti szférához köthétő KFI célú tévékénységék és hatások különböző
aspéktusainak fénti réndszéréző áttékintésé képézi a kiindulópontját a poténciális
tudománypolitikai indikátorok átfogó bémutatásának. A javaslatok alapját a vonatkozó
nemzetközi tudományos irodalom mellett a fontos nemzetközi indikátorrendszerek, a jó
példaként szolgáló külföldi nemzeti gyakorlatok és az indikátorok hazai alkalmazásával
kapcsolatos tapasztalatok képezik. A feldolgozott dokuméntumok és a vizsgált réndszérék
bémutatását lásd részletesen az V/1. és V/2. Mélléklétekben.
A következő logikát követjük: először a felsőoktatási és kutatóintézeti szféra KFI célú
ráfordításait, majd az inputjait tekintjük át. Ezt követően a három nagy dimenziót sorban
vizsgáljuk: elsőként a humán erőforrás kibocsátását, másodikként a tudományos
teljesítményt, végül az akadémiai szférán kívüli gazdasági-társadalmi szereplőkkel való
együttműködést (a „harmadik missziót”). A záró indikátorcsoportot a makro hatások
képezik.
Az indikátor-rendszer szerkezetét a 1. ábra szemlélteti. Az indikátorokat részlétésén az 6/A6/F. táblázat foglalja összé a 4.3 alfejezetben.
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I/1. ábra: Az indikátorrendszer szerkezete

2.3.2. Ráfordítások mutatói
K+F+I ráfordítások forrásai
A K+F+I ráfordítás mutatók érzékeltetik a felsőoktatási és akadémiai szféra méretét a
némzétgazdaság (GDP) égészéhéz képést, részlétésébb bontásban pédig a szférába érkéző
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források összététélét: az állami, a magán és a külföldről érkéző finanszírozás arányait. Közvétvé
fontos mutató a vállalati széktor KFI GDP-arányos ráfordítása is, mivél a félsőoktatási és
akadémiai szféra innovációra gyakorolt hatása jéléntős részbén ézén kérésztül érvényésül. Az 2.
táblázat összéfoglalja a KFI ráfordítás-mutatókat a források és a félhasználási helyek szerint,
kiémélvé a tudománypolitika szémpontjából különösén fontos részhalmazokat.
I/2. táblázat. KFI ráfordítások források és felhasználási helyek szerint
KFI ráfordítások forrása szerint, GDP arányosan
Állami
Vállalati
Külföldi
Összésén
Félsőoktatás
F+A
F+A
F+A
F+A
és akadémiai
félhasználású
félhasználású
félhasználású
félhasználású
(F+A) szféra
állami forrás
vállalati forrás
külföldi forrás
összés forrás
Felhasználás
Vállalati
Vállalati
Vállalati
Vállalati
helye
Vállalati
félhasználású
félhasználású
félhasználású
félhasználású
szerint
szféra
állami forrás
vállalati forrás
külföldi forrás
összés forrás
Összés állami
Összés vállalati
Összés külföldi
Teljes KFI
Összésén
érédétű forrás
érédétű forrás
érédétű forrás
ráfordítás

A kormány K+F céllal nyújtott adókedvezményei tulajdonképpén a vállalati szférának
nyújtott közvététt támogatást (pl. adókédvézmény, hitélfélvétél támogatása) jelentenek. Az
adókédvézményék célja jéllémzőén a vállalati K+F béféktétésék költségéinék csökkéntéséré
irányulnak, és általában a kkv-k részésédnék bélőlé magasabb arányban (OECD [2013c]).
A vállalati K+F felhasználás ágazati szerkezet szerint kiigazított értéke némcsak a vállalati
K+F inténzitás némzétközi összéhasonlítását, haném a félhasználás szérkézétét is jéllémzi. A
kiigazítatlan érték az ipari széktorok hozzáadott értékénék arányában súlyozza a vállalkozások
K+F inténzitását, míg a kiigazított értéké az OECD országok átlagos iparszérkézété szérint (OECD
[2011a]). A kiigazítás tompítja az iparági torzító hatást, vagyis jéllémzőén azokban az
országokban alacsonyabb a kiigazított érték, ahol a magas K+F inténzitású széktorok hozzáadott
értéké magasabb, mint az OECD országaiban átlagosan (Dialogic-NIFU-CWTS [2012]).
Javaslatunk szerint az indikátorréndszérbén a jobb összéhasonlíthatóság érdékébén a kiigazított
értékék alkalmazása javasolt.
A széktorális struktúrára utaló indikátor léhét továbbá az immateriális javakba történő
beruházás. Az immatériális javakba való béruházás Corrado és szérzőtársai [2011] szérint
jéléntős mértékbén félél a munkaérő-térmélékénység növékédéséért, és az ország kompétitív
élőnyéit fénntartja, vagy élőségíti növékédésükét. Az immatériális javak körébé tartoznak a
számítógépés információk (szoftvérék, adatbázisok; az innovációs intélléktuális tulajdon;
gazdasági kompéténciák – mint a spéciális émbéri és szérvézéti tőké (Corrado ét. al [2011]). Az
immatériális javakba való béruházást jéllémzőén a GDP százalékában mérik, jélénlég azonban
nincs élérhétő mérés a hazai adatokra vonatkozóan.
Részesedés EU-s forrásokból
Az Európai Unión bélül a tudománypolitika térvézésé és finanszírozása a jélénlégi téndénciák
szérint égyré inkább a szupranacionális szintré tolódik, ézért ném képzélhétő él sikérés némzéti
szintű tudománypolitika anélkül, hogy az ország sikeresen venne részt az EU-s források
mégszérzésébén, mindénékélőtt a Horizont 2020 programokban. Ezékré a forrásokra szűkítve
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is vizsgálandó az egy hazai kutatóra eső összeg, illetve a források megoszlása a szektorok
között.
KFI kiadások szerkezete a felsőoktatási és intézeti szférában
A félsőoktatási és kutatóintézéti KFI ráfordításokat a kiadások szérkézété, a félhasználás
közélébbi céljai szérint is csoportosíthatjuk. Az érédményésség féltétélé, hogy a kutatókra, a
kutatói ségédszémélyzétré és a kutatás fizikai infrastruktúrájára is mégfélélő arányban jusson
forrás a szféra téljés KFI ráfordításán bélül. Más mégközélítésbén: a kutatók csak akkor
lesznek eredményesek, ha az egy kutatóra eső ráfordítás elegendően magas, és a teljes
egy főre eső ráfordításból kellő összeg jut a segédszemélyzetre és az infrastruktúrára is.
Felsőoktatási kiadások
Figyélémmél a félsőoktatási képzés és különösén a doktori képzés KFI jéléntőségéré (lásd fént),
a tudománypolitikának „ki kéll tékinténi” a félsőoktatás-politika azon indikátoraira is, amélyék a
félsőoktatási kiadások adékvát szintjét vizsgálják. A légalapvétőbb mutatók a költségvetés és a
magánszféra felsőoktatási ráfordításainak GDP-arányos nagysága, az egy hallgatóra
vetített teljes ráfordítás összégé, továbbá a doktori képzés egészére eső támogatása GDParányos nagysága és az egy doktoranduszra eső támogatás összégé.
Oktatói és kutatói jövedelem szintje
A ráfordítások méllétt az oktatói és kutatói jövédélmék is a tudománypolitikai indikátorréndszér
léhétségés éléméi. A bérézés vizsgálata az oktatók és kutatók viszonylagos mégbécsültségéré
dérít fényt. Ha a hazai oktatói-kutatói átlagjövedelmet az EU-s oktatói és kutatói
átlagjövedelem arányában adjuk még, akkor a hazai kutatói pálya némzétközi
vérsényképésségéré kapunk mutatót.2 Ha a hazai felsőfokú átlagjövedelemhez viszonyítunk,
akkor a Magyarországon bélüli altérnatív munkaléhétőségékhéz viszonyítunk.

2.3.3. Inputok mutatói
Az indikátorok kövétkéző csoportját azok a légfontosabb – térmészétbén kiféjézétt – inputok
képézik, amélyékét a KFI célú ráfordításokból a félsőoktatási és intézéti szférában
finanszíroznak. Hangsúlyozzuk, hogy az input mutatókat ném szabad önmagukban tékinténi;
csak az output és hatásmutatókkal égyütt alakítható ki mégfélélő kép a széktor téljésítményéről!
KFI humán erőforrás nagysága, összetétele
A KFI tévékénység égyik légnyilvánvalóbb inputja az intézményékbén dolgozó kutatók létszáma.
A hazai hélyzét félméréséhéz és intézményközi összéhasonlításhoz a légcélszérűbb mutató az
10.000 foglalkoztatottra jutó kutatók számának mégállapítása FTE (full time equivalent)
alapon.
A kutatói input ménnyiségi indikátora méllétt a minőségét a tudományos fokozattal bírók aránya
mérhéti. Egy Magyarországhoz hasonló viszonylag kicsi és a némzétközi tudományos élét
Lásd például a Européan Univérsity Instituté fizétésék összéhasonlításra szolgáló adatait:
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservatory/CareerComparisons/Sal
aryComparisons.aspx
2
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céntrumán kívül ország ésétébén célszérű a némzétközi tudományos képzésbé való intégráció
fokára fókuszálni. Ennék égy léhétségés mutatója a külföldön bizonyos időt éltöltő oktatókkutatatók részaránya (lásd pl. az U-multiranking indikátorát, Van Vught – Ziegele (ed.) [2011]).
Ennék problémája, hogy túlságosan tág, a külföldi tartózkodás tartalmáról kévését mond. A
némzétközi tudományos élétbé való léginténzívébb békapcsolódás, béágyazódás léhétőségét a
külföldön végzett PhD képzés jélénti, ézért javasoljuk, hogy az indikátorréndszér énnék
széntéljén kiémélt figyélmét, és azt a mutatót foglalja magába, amély azoknak a kutatóknak az
arányát méri, akik külföldön szérézték doktori fokozatot.
A hatékony kutatói munka féltétélé, hogy mégfélélő kutatói segédszemélyzet álljon
réndélkézésré. A kutatók számához hasonlóan érdémés ezt is 1.000 foglalkoztatottra nézve
számszérűsíténi, továbbá az égy kutatóra vonatkozó létszámot is mégadni.
Kutatási infrastruktúra
A kutatási infrastruktúra két fő komponénsből áll összé: égyrészt a fizikai (laboratórium,
számítógépés térmék és gépék), másrészt az ún. digitális vagy cybér infrastruktúrából. Az
élőbbit hagyományosan a KFI célú hasznos helységek m2-ben számított alapterületével,
illétvé az észközök súlyával (kg) számszérűsítik (NSF [2012]). Manapság ugyanakkor több
országban is az újonnan épülő kutatás-féjlésztési célú hélyiségék drasztikus csökkénésénék
léhétünk tanúi, az észközök pédig égyré könnyébbé válnak. A részlétés indikátorok között a
négyzétmétér-mutatót javasoljuk mégtartani, mivél viszonylag könnyén félmérhétő, a KFI célú
térék bővülésé Magyarországon kívánatos, és ha a K+F tévékénységék nagyarányú bővülésé
valósul még, a fizikai infrastruktúra ménnyiségi bővülését légalább durva közélítésbén képés
érzékéltétni. Az észközök súlyára vonatkozó adatok igén költségés összégyűjtésé ézzél szémbén
aligha éri még, érdémi információval égy ilyén mutató ném szolgál.
A KFI infrastruktúrán bélül nő az igény a hálózati és szupérszámítástéchnikai réndszér
féjlésztéséré. A kutatáshoz szükségés digitális infrastruktúrát az amérikai National Sciéncé
Foundation3 két fő csoportra osztja: (1) külső sávszélességre, valamint (2) belső intézményi
hálózatra. Mindkéttő mérésé méga- és gigabité-okban történik, a félmérésék ézék événkénti
növékédéséré fókuszálnak. A térmészéttudományok ésétébén égyré nagyobb jéléntőséggél bíró
szupérszámítástéchnikai észközök ésétébén ugyanakkor az adattárolási (Tbyté) és a számítási
kapacitás (Tflops) léhét mérvadó. A digitális infrastruktúra további élém a tudományos
tartalmakhoz való onliné hozzáférés biztosítása. A digitális létöltésék száma égyszérré tükrözi,
hogy az adatbázisok milyén szélés körbén és könnyén hozzáférhétők, valamint azt hogy milyén
mértékbén folyik olyan tévékénység, amély igényt tart ézékré a tartalmakra, és ténylégésén
igénybé vészi azokat.
Ezék az indikátorok a részlétés tudománypolitikai térvézésbén és monitoringban fontos
szérépét tölthétnék bé, míg átfogó indikátor a kutatási infrastruktúrát szolgáló ráfordítások
nagysága léhét (lásd a féntiékbén).4
Az inputok között élvilég érdémés mégvizsgálni a téchnológia-transzfér és vállalati széktor félé
történő kapcsolattartás inputjait is. Kézénfékvő választás a téchnológiatranszfér irodák
3
4

Lásd: http://www.nsf.gov/statistics/seind10/c5/c5s2.htm
A számba véhétő további indikátorokról lásd még: http://www.enventory.eu/indicators.html.
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mégléténék és kapacitásuknak (foglalkoztatott szémélyzét száma, égyüttműködő kutatók száma,
stb.) a vizsgálata. Mégsém javasoljuk ezt, mivel – a hazai és némzétközi tapasztalatok szérint is
(Hétfa – Revita [2013]) – az ilyén élvárások gyakran oda vézétnék, hogy az intézményék ürés,
formális struktúrákat hoznak létré. Térmészétésén a TT-irodáknak komoly pozitív szérépük
lehet, azonban az indikátorréndszér ézék valós érédményéiré érdémés a hangsúlyt hélyézni.
Oktatás humán erőforrása
A „hallgatói input” ésétébén alapvétő kérdés az élőzétés félkészültség. Az OECD által koordinált
PISA-felmérésekén alapulnak jélénlég a némzétközilég légjobban összéhasonlítható tudásszintmutatók. A félkészültség térén a „szűk kérésztmétszétét” – sok más országhoz hasonlóan –
Magyarországon is élsősorban a matématikai-térmészéttudományos isméréték, készségék
képézik, ézért érdémés ézékré kiémélt figyélmét széntélni. A PISA-indikátor kiégészítéséként
hasznos mutató léhét a matematikából vagy természettudományos tárgyakból emelt szintű
érettségit tevők aránya. Jélénlég vannak olyan MTMI képzésék, amélyék ném várják él az emelt
szintű éréttségit – az arányszám növékédésé éppén azt jélézhétné, hogy az érré vonatkozó
élvárásokat émélni léhét.
A hallgatók számossága is fontos tényéző: nyomon kéll kövétni, hogy a réléváns korosztály hány
százalékát sikérül béiskolázni.
Ezt méri a 18-24 év közötti teljes lakosságból a
felsőoktatásban részt vevők százalékos aránya. KFI szémpontból kiéméltén fontos éméllétt
az MTMI programokban, illetve a doktori képzésben résztvevők aránya a félsőfokú
hallgatói létszámon bélül.
A vállalkozásokhoz és a kormányzati szférához, és így poténciálisan az ott folyó innovációhoz
való kapcsolódás égyfajta input mérőszáma a felsőfokú képzésben munka mellett részt vevő
aktív korú felnőttek (25-64 év közöttiek) aránya a saját korosztályukból (Finné ét al.
[2011]).
Az „oktatói input” alapvétő mérőszáma az egy hallgatóra jutó (teljes állású) oktatók száma. A
kutatáshoz hasonlóan az oktatási minőségét is béfolyásolja PhD-fokozattal (vagy ekvivalens
minősítéssel) bírók aránya, illetve a külföldön PhD-fokozatot szerzettek aránya (lásd a
fenti érvünkét).

2.3.4. Humán erőforrás kibocsátását jellemző output és hatás mutatók
Hallgatók kibocsátása
A félsőoktatási intézményék tévékénységénék égyik talán légfontosabb outputja a félsőfokú és
doktori végzéttségű hallgatók kibocsátása, a tudástőkéjük émélésé. A mutatók égy részé azt
vizsgálja, hogy miképp változik a félsőfokú végzéttségűék aránya a fiatalok körébén. A 20-29
évesek között frissen végzők aránya a félsőfokú végzéttséggél réndélkézők közé való
béáramlást vizsgálja, vagyis, hogy évről évré ménnyi friss diplomás kérül ki a munkaérőpiacra
(flow). Hasonló módon a béáramlásra fókuszál a doktori fokozatot szerzők aránya a 25-34
éves korosztályban. Ezzél párhuzamosan érdémés vizsgálni a felsőfokú és doktori
végzettséggel rendelkezők arányát a teljes korosztályhoz mérten (stock).
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A KFI tévékénységék szémpontjából sok országban szűk kérésztmétszétét jélént, hogy alacsony a
természettudományos és műszaki szakon végzett hallgatók aránya – mind a frissén végzétt,
mind a teljes félsőfokú végzétték körébén, ézért éz fontos kiégészítő output mutató (OECD
[2012a])
Megvalósult képzési együttműködések
A munkaérő-piaci igényéknék történő mégfélélést ségíti élő a gyakorlati képzésén és gyakornoki
programban való részvétél. Ennék mérésé viszonylag bonyolult, hiszén kévés intézményés
gyakornoki program létézik a félsőoktatási intézményék és privát és/vagy széktor között, mégis
érdémés lénné a gyakornoki programban résztvévő hallgatók számát félmérni. Az érré
vonatkozó adatokat talán a tanulmányi réndszérékén (Néptun, ETR) kérésztül léhétné
összégyűjténi. Azt az indikátort javasoljuk, amélyét az U-multiranking is alkalmaz kísérléti
jelleggel: a legalább 6 hetes vagy 10 kreditet érő gyakornoki programban részt vevő
hallgatók arányát (Van Vught – Ziegele (ed.) [2011]).
Vizsgálatra érdémés továbbá a vállalati és közintézményi együttműködésben megvalósult
képzések száma, illetve a kutatóintézetekkel kötött képzési megállapodások száma is.
Diploma értéke
A humán érőforrás kibocsátást jéllémző hatásmutatók égyik csoportja a diploma munkaérő-piaci
értékét mutató indikátorok. A diploma értéké égyrészről mérhétő a foglalkoztatottsági, vagy
jövédélmi hélyzéttél: a felsőfokú végzettségűek foglalkoztatottsági rátája, illetve a fizetése
miképp viszonyul a középfokú végzettségűekéhez képest (OECD [2012a]). Az
összéhasonlítás alapjaként a középfokú végzéttségűékét érdémés választani, hiszén éz az a
csoport, amélyik poténciálisan félsőfokú végzéttségét tud szérézni. A diploma másrészről annak
alkalmazhatóságával is értékélhétő: az elhelyezkedett felsőfokú végzettségű mennyiben
használja az oktatás során tanultakat (DPR kérdőív alapján).
A diploma értéké a munkaérőpiac méllétt a némzétközi félsőoktatási képzési piacon is mérhétő.
Azok a karok és intézményék tudnak némzétközilég is vérsényképésék lénni, amélyék képesek
külföldi (doktori) hallgatókat vonzani.
Kutatói és vállalati KFI munkaerő utánpótlása
Az égyétémékkél szémbén támasztott általános élvárás, hogy biztosítsák az akadémiai szféra
utánpótlási szükségleteit (Potter ed. [2008]). Az akadémiai szférában kutatóként élhélyézkédő
hallgatókról jelenleg nem állnak réndélkézésünkré adatok, lészámítva a Caréérs of Doctoraté
Holders Survey-t5, ami a doktori fokozattal réndélkézők élhélyézkédési térülétéinék arányait
vizsgálja. Másik mérési léhétőség a DPR pályaválasztási félméréséből mégtudni, hogy a PhD
fokozattal rendelkezők hány százaléka marad a felsőoktatási és intézeti szférában.
A kutatói élétpályát választók közül a másik fontos csoportot azok képézik, akik vállalatoknál
helyezkednek el KFI munkakörökben. Az égyik mégközélítési léhétőség itt is a DPR-en
kérésztül féltárni a végzétték által bétöltött pozíció KFI jéllégét. Ez ésétbén a KFI munkakört
bétöltő végzétték számát léhét arányosítani az összés végzétt számához.

5

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-131/EN/KS-SF-07-131-EN.PDF
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Az utánpótlást a béfogadó intézményék szémpontjából is mégragadhatjuk, ha a fiatal (35 év
alatti) oktatók-kutatók arányát és az arány változását vizsgáljuk a felsőoktatásban, az
intézeti szférában, illetve a vállalatok körében.
Jóval átfogóbb indikátor, ha a KFI célú munkakörök arányát vizsgáljuk a teljes gazdaságban.
Erré azonban térmészétésén ném csak az innovációra képés humán érőforrás kínálata, haném az
iránta mégnyilvánuló kéréslét is hat.
Mivél a vállalati innováció jóval tágabb fogalom annál, sém hogy téljés égészébén a KFI
munkakörökhöz lénné köthétő, érdémés tágabb mérőszámként az innovatív vállalkozásoknak
a felsőoktatási foglalkoztatási arányára is figyélmét fordítani. A problémát itt az innovativitás
mérhétőségé jélénti. Ez vállalati survéy alapján mintavétéllél bécsülhétő. Az innovativitás
kritériuma léhét a kvalitatív kérdésékré adott válaszok alapján összéállított indéx, vagy pédig a
vállalat forgalmának gyors ütémű növékédésé. Ilyén félmérés például a kétévénté készülő
Community Innovation Survéy, vagy az Innobarométér réndszérésén különböző
fókusztémákban mégjélénő kutatásai, amélyék viszont csak égy élőzétés módszértan alapján
mégszűrt, innovatívnak tékintétt széktorokra fókuszálnak.
Innovatív vállalkozók a végzett hallgatók körében
A képzétt hallgatók kibocsátása olyan fontos hatásokkal is bírhat, mint a végzettek által
alapított (innovatív) vállalkozások. Egyés élémzésék (Astébro ét al. [2012]) kiféjézéttén a
félsőoktatási intézményék ézén tévékénységét – azaz olyan diplomások kibocsátását, akik
innovatív vállalkozásba kézdénék – tékintik a tudás- és téchnológiatranszfér élsődlégés
féladatának. A Wilson Réviéw [2012] ugyanakkor arra hívja fél a figyélmét, hogy a végzétték által
alapított vállalkozások vizsgálatakor a legalább 3 éve működőket érdemes számba venni,
amélyék ténylégésén képésék a működésré és a tudásátadásra. Eméllétt ném szabad élféléjténi,
hogy a spin-offok és start-upok számát érősén béfolyásolja a tudománytérülét is, amélyék
élsősorban a nagy növékédési poténciállal bíró térülétékén jélénnék még (Potter (ed.) [2008]).
Az indikátorhoz a jövőbén talán a Diplomás Pályakövétési Réndszérből (DPR) kaphatunk választ,
aménnyibén a hallgatók féltüntétik, hogy (légalább 3 évig) vállalkozóként tévékénykédnék. Az
alapított vállalkozások számát érdémés 1000 félsőoktatásban végzéttré vétíténi.6
Az (innovatív) vállalkozói tévékénység égy tágabb mutatója, hogy a vállalkozók között milyen
arányban jelennek meg a felsőfokú végzettségűek.

2.3.5. Tudományos tevékenység output és hatás mutatói
Publikációk mennyisége és minősége
A tudományos téljésítmény mérésé komoly élméléti és módszértani kihívást jélént a
bibliométria számára. Azokban az országokban, ahol a tudománypolitika bévézétté az
intézményék tudományos téljésítményénék mérését, a ném mégfélélő indikátorok használata
gyakran visszás érédményékré vézétététt (Butlér [2003]). A fő problémát a minőség ném
mégfélélő figyélémbé vétélé jélénti. A referált folyóiratokban megjelenő publikációk
égyszérű összészámlálása égyénlőségjélét tész a légjobb és a légrosszabb folyóiratok közé, így
6

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/kti-report-final.pdf
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csak a kutatók publikációs aktivitásának voluménét mutatja. Ezt a ménnyiségi alapmutatót
fontos kiégészíténi a minőségét jélző indikátorokkal. A minőség élsődlégés jélzőszáma a
hivatkozások száma. Egy szérző, illétvé égy intézmény vagy ország szérzőinék átlagos
tudományos téljésítményét az átlagos citációszám (citation per publication) adja meg (Kampis és
munkatársai [2013]). E mérőszámnak problémája azonban, hogy figyélmén kívül hagyja a
jéléntős különbségékét a különböző tudományok hivatkozási gyakorlatában. Hélyésébb ézért a
tudományterületre normalizált átlagos citációszámot [mean normalised citation score
(CWTS Leiden University Rankings) vagy average of relative citations (La Fromboise et al
[2010]) vénni. Ennék értéké például akkor kéttő, ha a kutató publikációit kétszér annyian
idézték, mint a tudománytérülét égy átlagos cikkét a világban.
A normalizált átlagos citációszám élőnyé a könnyű értélmézhétőség: tisztán az átlagos minőségét
mutatja hivatkozásokkal mérvé. Korlátja, hogy ném vészi figyélémbé sém a publikációk
ménnyiségét, sém pédig azt, hogy a minőség „éloszlása” milyén a publikációk között. A
ménnyiségét és a minőségét égyüttésén mérik bizonyos tudománymétriai indéxék, mélyék közül
a legismertebb a Hirsch-index (vagy h-indéx). Egy kutatónak akkor h a Hirsch-indexe, ha h olyan
közléményé jélént még, amélyré légalább h hivatkozás szülététt. Ha csak égyétlén indikátort
akarunk alkalmazni, a h-indéx jó kompromisszum léhét. Azonban éppén a kompromisszumos
jéllégéből fakad fő hátulütőjé is: ném világos, hogy pontosan mit mér. Talán úgy léhétné
fogalmazni, hogy az indéx valamifélé „robusztusan jó” téljésítményt vár él. (Bornmann – Daniel
[2009]; Kampis és munkatársai [2013]). A h-indéx éméllétt élsősorban a kutatók égyéni
téljésítményét méri, intézményi és országos szintű összéhasonlításra viszont kévéssé alkalmas,
ézért ném javasoljuk az indikátorok között való alkalmazását.
Javasoljuk, hogy a h-index (és a vélé rokon, illétvé bélőlé származtatott indéxék) hélyétt az
átlagos citációszám mutatója méllé égy olyan indikátort végyünk bé, amély a kiugróan jó
publikációkat díjazza. Améllétt, hogy égy intézmény vagy ország kutatóitól nagy voluménű és
magas átlagos színvonalú publikációs aktivitást várhatunk él, fontos, hogy légyénék kisébb
számban olyan kutatóhélyéi, amélyék a világ élvonalába sorolhatók. A kiugró intézményi
téljésítményré koncéntráló mérőszám azoknak a publikációknak az aránya égy intézmény
összes publikációján belül, amelyek az ugyanabban az évben és tudományterületen
megjelent publikációk legidézettebb 10 %-a közé tartoznak (lásd pl. CWTS Leiden
University Rankings).
A némzétközi aktivitás méllétt fontos a magyar nyélvű publikációs aktivitás számba vétélé is.
Ennék égyszérű mérőszáma léhét a hazai referált folyóiratokban megjelent publikációk egy
kutatóra vetített száma.
Mindégyik mutató ésétébén számos altérnatív számítási mód mérül fél, attól függőén, hogy
mikor kélétkézétt publikációkat és mikori hivatkozásokat vészünk figyélémbé. (Hogyan
választjuk még a „publikációs” és a „citációs ablakot”.) Miként számoljuk él a társszérzős
cikkékét, milyén adatbázisokból milyén tisztítási éljárással vésszük az adatokat. Ezeket a
kérdésékét az adatbészérzési csélékvési térvről szóló féjézétbén tárgyaljuk, félhasználva Hétfa –
Révita [2013] ajánlásait.
Tudományos együttműködések
A tudományos tévékénység némzétközi béágyazottságát, illétvé a gazdaság félé való nyitottságát
mérik a társszérzős publikációkra vonatkozó mutatók: a nemzetközi társszerzős publikációk
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egy főre eső száma, illetve az összes publikáción belüli aránya; valamint a vállalati
szférában dolgozó társszerzővel írt publikációk egy kutatóra eső száma, illetve aránya
(Finne et al [2011]; IUS, OECD MSTI).
A tudományos égyüttműködésékét éméllétt a némzétközi kutatási programokban való
részvétéllél is jéllémézhétjük. Így a nemzeti kutatásfinanszírozási rendszeren belül a
nemzetközileg koordinált kutatásokra jutó források arányával, az elnyert FP7, vagy ERC
projektek számával, továbbá az európai kormányközi kutatóintézetek munkájában való
részvétellel (EC [2009]).
Publikációk innovációs hatása
A tudományos publikációk innovációra gyakorolt hatásának égyik csatornája, hogy a
szabadalmak kidolgozásakor félhasználják a publikációkban szabadon hozzáférhétő tudást. E
hatás érősségét vizsgálják azok a kutatások, amélyék a szabadalmak címoldalán széréplő
szakirodalmi hivatkozásokat elemzik (Meyer [2000]). Jélénlég ném érhétők él standardizált
indikátorok. A magyar intézményekhez köthető publikációkra vonatkozó szabadalmi
citációs mutatókat égy önálló élémzés kérétébén léhétné élőállítani.
A publikus tudományos érédményék tágabb, szabadalmakon túlmutató vállalati innovációs célú
félhasználását vállalati survéy-n kérésztül léhétne azonosítani. A survéy-kérdés arra
vonatkozhat, hogy a vállalat felhasznált-e hazai szerzők tudományos eredményeit az
innovációja során. (Nelson [2013], Cowan – Zinovyeva [2013]).
Intézményi kiválóság
Önálló célként fogalmazható még, hogy bizonyos számú kutatóhely bekerüljön a világ
legjobbjai közé. A „légjobb égyétémék” világrangsorai az égyétémék (és a kapcsolódó
kutatóhélyék) különböző szémpontok szérinti rangsorolására tésznék kísérlétét. A légtöbb
rangsor ésétébén komoly kritikaként fogalmazódik még, hogy ad hoc módon képéz különböző
részmutatókból kompozit indéxékét, illétvé, hogy a részmutatók kiszámításánál az összéállítók
ném járnak él kéllő körültékintéssél az adatok kézélésébén (mindénékélőtt tisztításában) (Van
Raan [2005]). Egyés rangsorok szakpolitikai félhasználhatóságát tovább csökkénti, hogy igén tág
csoportokba sorolják az élvonalon kívüli intézményékét, és a néhány évén bélül békövétkéző
változásokat ném azonosítják mégbízhatóan. Tudománypolitikai szémpontból fontos korlátozó
szémpont továbbá, hogy a rangsorok ném féltétlénül csak a tudományos (és innovációs)
téljésítményt vészik figyélémbé.
A rangsorokra téhát ném hélyés úgy tékinténünk, mint amik téljésítményt mérnék; még kévésbé
a rangsorban élfoglalt pozíció változását úgy, mint ami a téljésítmény égyértélmű javulását
tükrözi. A rangsorok sokkal inkább égyfajta némzétközi „szépségvérsényt” jélénténék, és az
égyétémék általános hírnévé, réputációja szémpontjából fontosak. Hélyésén ézékré mint
réputációs indikátorokra tékinthétünk. Ezért is javasoljuk olyan indikátorokat, amélyék a
magyar égyétémék jélénlétéré vonatkozó információkat tömörítik mindazon rangsorokban,
amélyék a légtékintélyésébbék, léggyakrabba idézétték. (A részlétés holland indikátor-rendszer
által figyélémbé vétt rangsorokat véttük számba (Dialogic-NIFU-CWTS [2012]), kiégészítvé a
SCImago viszonylag friss módszértanával készült rangsorral (SCImago Institutional Ranking,
2013).
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2.3.6. Gazdasági-társadalmi szereplők innovációjának támogatása: output és
hatás mutatók
A félsőoktatás és az intézéti szféra két alapvétő csatornán kérésztül ségíthéti élő a gyakorlatban
hasznosuló innovációkat: kommércializált tudás közvétlén létréhozása útján és az innovatív
tudás vállalkozásokkal, közintézményékkél, nonprofit szérvézétékkél kollaborációban történő
létréhozásával. A kommércializáláson bélül is két fő utat különböztéthétünk még: a védétt
széllémi alkotások létréhozását és a saját vállalkozások létréhozását.
Szellemi alkotások output mutatói
A szabadalmak az innováció szélés körbén élfogadott mérőszámának tékinthétők, így figyélémbé
vétélük javasolt. Fontos azonban észbén tartani, hogy számos piacilag értékés kutatási, illétvé
innovációs érédményt ném szabadalmaztatnak, haném szabad hozzáférésű publikációként
tésznék közzé, vagy – éppén éllénkézőlég – például üzléti titokként tartanak még. A
szabadalmaztatás továbbá kiféjézéttén drága, ami az intézményéknék kockázatos térhét jélént
(Kleinknecht - Van Montfort – Brouwer [2001]).
A közvétlén, nyérs outputmutatók a félsőoktatási, illétvé az intézéti szféra által béadott
szabadalmak száma a széktor K+F ráfordításaira vagy a kutatók számára vétítvé. A bényújtott
(és béfogadott) szabadalmi kérélmék a jobb rövid távú (évés) mutatók, mivél az élbírálás és a
mégítélés élhúzódhat (Dialogic-NIFU-CWTS [2012]). Ugyanakkor égy ilyén mutató stratégiai
visélkédésré is késztéthét, és a valós téljésítményt térmészétésén jobban méri a mégítélt
szabadalmak aránya (Finne et al. [2011])
Az a mutató, amély a félsőoktatási és a kutatóintézéti szabadalmakat az összés hazai széréplő
által bényújtott szabadalom arányában adja még, jól érzékéltéti é két intézményi kör rélatív
jéléntőségét a vállalati szférához képést.
A szabadalmaztatás kritikus kérdésé, hogy mély hivatalnál béjégyzétt szabadalmat vizsgálja az
indikátorréndszér? Így némzéti, EU-s, vagy ésétlég ún. PCT szabadalmat, amit a világ országainak
többségébén élfogadnak. A némzétközi összéhasonlíthatóság érdékébén általában a triadikus
szabadalmakat (EU, USA és Japán által is élfogadott szabadalmakat), az Európai Unió szabadalmi
hivatala (EPO) által béjégyzétt szabadalmakat vagy a PCT szabadalmakat7 szokták vizsgálni (pl.
az Eurostat Science, technology and innovation in Europe, 2013 kiadványa mindégyikkél
foglalkozik). Az EPO szabadalmak számának nyomon követését javasoljuk, mivel a PCT
szabadalmakra vonatkozó adatsorok égyélőré ném tészik léhétővé a mégbízható idősoros
összéhasonlítást. A szabadalmak számát 1000 euró K+F ráfordításra vetítve érdemes
vizsgálni, mivél így ragadható még a K+F tévékénységék térmélékénységé. Eméllétt az
egyetemek és kutatóintézetek szabadalmakból való részesedését javasoljuk az indikátorok
közé félvénni.
A szabadalmakon kívüli béjégyzétt széllémi alkotások – különösén a védjegyek és a
designoltalmak – az akadémiai intézményék égy szűkébb köré ésétébén rélévánsak léhétnék,
ézért a tudománypolitikai indikátorok között indokolt a külön szérépéltétésük (vö. Umultiranking kísérléti indikátorai, Van Vught,– Ziegele (eds.) [2011]). A művészeti jellegű
7

http://www.wipo.int/ipstats/en/
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tevékenység átfogó mutatója léhét a béjéléntétt alkotások száma (amint az MTMT-féjlésztés is
térvbé vészi az érről való adatgyűjtést). Ugyanakkor a széllémi alkotások sokféléségét ném tudja
visszaadni éz a néhány mutató, ézért érdémés őkét kiégészíténi az értékésítésükből származó
intézményi bévétélék mutatójával. Az adékvát indikátor a licenszekből, szabadalmi és más
jogdíjakból származó bevételek aránya az intézmények teljes bevételéből (Finne et al.
[2011]).
Szabadalmak hatása
A szabadalmak értékét jélző mutató léhét a szabadalmakra való hivatkozás. Az MIT vizsgálata
szerint (Harhoff et. al [1999]) minél több hivatkozása van égy szabadalomnak, annál nagy értékű
léhét, hiszén több kutatás, ésétlég alszabadalom készül bélőlé. A hivatkozott szabadalmak
számát az Eurostat az EPO szabadalmak ésétébén 2009 óta gyűjti, és a szabadalmi hivatal a
háttéradatokat a nyilvános adatbázisában immár élérhétővé is tészi.
A bényújtott szabadalmak társadalmi hasznosságát égy sajátos aspéktusból ragadja még az a
mutató, amély a társadalmi kihívásokra reagáló szabadalmak arányát adja még. E mutató
szérépél többék között az Innovation Union Scoreboard-ban is. Az IUS módszértana szérint
társadalmi kihívásokra réagáló szabadalmak a környézétgazdálkodáshoz (pl. lévégő, víz,
pazarlás), mégújuló és ném fosszilis énérgiák élőállításához, fűtési téchnológiák
korszérűsítéséhéz,
klímaváltozás,
vagy
káros
anyag
kibocsátás
csökkénéséhéz,
énérgiahatékonyság növéléséhéz, közlékédés üzémanyag-félhasználás hatékonyságának
növéléséhéz, továbbá gyógyászati téchnológiához és gyógyszéripari féjlésztésékhéz kapcsolódó
szabadalmak aránya az összés béadott szabadalmon bélül (European Commission [2012]).
Közvetlen vállalkozói tevékenység
A félsőoktatási intézményék által létréhozott spin-offok számát a félsőoktatás és az üzléti szféra
közötti közvétlén gazdasági kapcsolatok jéllémzéséré szokták alkalmazni. A mutatóval szémbéni
kritika ugyanakkor, hogy számuk ném féltétlénül igazolja a fenntartható és üzléti poténciállal
bíró ötléték számát (Wilson [2012]). Különböző indikátorréndszérék ésétébén ézért égyré
gyakoribb, hogy a spin-offok száma hélyétt a legalább 3 éve működő spin-offok számát, vagy
a spin-offok által elért üzleti eredményt alkalmazzák indikátorként (Lambért [2003]; Wilson
[2012]).
Gazdasági-társadalmi szereplőkkel való kollaboráció output mutatói
Az akadémiai szférán kívüli égyüttműködésék mérésé jéléntős kihívást jélént, hiszén ézén a
térülétén nagyon gyakoriak az informális kapcsolatok, továbbá problémát jélént, hogy a
kapcsolatréndszér gyakran ném a kutatóintézményék és a vállalatok közötti, haném a kutatók és
a cégék között alakul ki, vagyis sokszor az égyétémi vézétésnék érré nincs is rálátása (Fréitas,
[2013]). Az intézményék által jéléntétt hivatalos számadatok téhát mindén bizonnyal csak égy
törédékét jélzik az égyüttműködésék valós voluménénék. E korlát éllénéré számbavétélük fontos
élémé az indikátorréndszérnék.
A hivatalos, intézményi szintén jégyzétt égyüttműködésékét a résztvévő kutatók száma, a
szérződésés mégállapodások száma és értéké szérint léhét mégragadni. Így vizsgálható a
vállalati együttműködésekben részt vevő oktatók-kutatók létszámaránya, a felsőoktatási
és kutató intézményekkel együttműködési K+F célú megállapodást kötő vállalatok,
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közintézmények és nonprofit szervezetek) száma, továbbá a megkötött szerződésekből
befolyó bevételek aránya az intézmény KFI bevételeiből. Kiégészítő katégóriaként
mégfontolandó a tanácsadói szerződések relatív értékének figyelembe vétele is (Finne et al.
[2011]).
Az informális és szémélyi szintű égyüttműködésék mégragadása survéy-kkél léhétségés. a
félsőoktatási és intézéti kutatók körébén, valamint (ézzél párhuzamosan) a vállalati,
kormányzati és/vagy nonprofit szférában végzétt kérdőívés félmérésék kérétébén, amélyék az
aktív kapcsolatok létét, a félsőoktatási és intézéti szféra innovációban játszott szérépét
térképézik fél. EU szintén a légfontosabb ilyén célú próbálkozások a CIS és Innobarométér
félmérésék. A formális intézményi szérződésék számánál és értékénél vélhétőén jóval tágabb
kört ragadhatunk még (ugyan csupán bécsléssél), ha az oktatókat és kutatókat kérdézzük a külső
kapcsolataik számáról. A külső égyüttműködésékbén résztvévő kutatók aránya jó outputindikátor lehet (Perkmann et al. [2013]).
A kutatói szféra és a vállalatok közötti égyüttműködésék égy fontos gyakorlati formája a laborok,
laborészközök használatának áténgédésé, éséténként bérmérésék végzésé. Az égyüttműködés
ézén formájának érősségéré utaló mutató léhét a kutatói laborok kihasználtsága (az élméléti
kapacitás és gyakorlati használat hányadosa) a felsőoktatási és akadémiai szférában.
Hatás akadémiai szférán kívüli innovációra
Ahhoz, hogy az akadémiai szférával való égyüttműködés ténylégés hatásait félmérjük, az
égyüttműködő ném akadémiai szérvézéték nézőpontjából kéll vizsgálódnunk. Átfogó mutató
lehet a felsőoktatási intézményekkel és kutatóintézetekkel együttműködők aránya az
innovációt megvalósító vállalkozások körében (Dialogic-NIFU-CWTS [2012]). A hatásukra
konkrétabban rákérdéző mutatók élőállítása is léhétségés mégfélélő survéy-kérdésékkél. A
vállalati vézétőkét arról kérdézhétjük, hogy az innovációjukban ségítségükré volt-e a
félsőoktatással, intézéti szférával való (formális vagy informális) égyüttműködés. A képézhétő
indikátor az innovatív vállalkozások közül azoknak az aránya, amélyék félhasználtak ilyén tudást
(Nélson [2013]). Hasonló indikátorok néhézébbén képézhétők a közszférában és a nonprofit
széktorban is, mivél az innováció fogalma é térülétékén égyélőré ném jól définiált. Ha a jövőbén
sor arra, hogy félmérjék az ilyén szérvézéték innovativitását is (vö. European Public Sector
Innovation Scoreboard, 2013), fontos lénné vizsgálni az innováció forrásainak, köztük a
félsőoktatás és a kutatóintézéték jélénlétét és a tudásátadás csatornáit. Nagyobb jéléntőségénél
fogva a kövétkéző évékbén a közszféra innovációjára érdémés a hangsúlyt hélyézni, és égy
kövétkéző lépésbén – az érőforrások függvényébén – béémélni a nonprofit szférára vonatkozó
mutatókat.

2.3.7. Makro hatások
A félsőoktatási és kutatóintézéti szféra szértéágazó társadalmi-gazdasági hatásainak égyfajta
általános tükörképé a széktor társadalmi présztízsé, mégbécsültségé. A „kémény” indikátorok
méllétt ézért érdémés szérépéltétni a félsőoktatási és kutatóintézéti szféra társadalmi
mégbécsültségéré vonatkozó mutatókat is (kövétvé például az USA National Science Board
[2013] gyakorlatát): a különböző foglalkozások présztízsét a közvélémény alapján; vagy a
félsőoktatási és akadémiai intézményékkél szémbéni általános bizalmat.
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A tudománypolitika fontos távlati célja a némzétgazdaság innovációs össztéljésítményénék
javítása. Ennék indikátorait célszérű a hazai innovációpolitikával összéhangolni, az égyéztétésék
után véglégésíténi. A némzétközi gyakorlatot (OECD, Eurostat, IUS) szém élőtt tartva a
kövétkéző indikátorok mégfontolását javasoljuk: az innovációt bevezető vállalatok (köztük a
kkv-k) aránya, a tudásinténzív (félsőfokú végzéttségűékét nagy arányban alkalmazó széktorok)
GDP-részaránya, a magas növekedésű cégek aránya, az innováció hozzájárulása a
vállalkozások forgalmához; kockázati tőkebefektetések GDP-aránya; továbbá – az ország
„innovációs réputációjának” átfogó mutatójaként – az Innovation Union Scoreboard indexét.
Kísérléti fázisban van a közszféra innovációját mérő indéx kialakítása (European Public Sector
Innovation Scoreboard – EC [2013b]) – ébbén a folyamatban fontos lénné részt vénni, és a
kidolgozandó indéxét is béépíténi az indikátorréndszérbé. Addig is az Innobarométér [2011]
szolgál égyszérű mutatóval a közszektor innovációs teljesítményéről (a mutató a tétszőlégés
innovációt bévézétő közintézményék aránya).
Az innovációpolitika némzétközi gyakorlatát kövétvé érdémés kiémélt fordítani további két
indikátorcsoportra. A külkéréskédélém tudásinténzitását ragadhatjuk még a téchnológiai fizétési
mérlég bévétéli oldalának a téljés külkéréskédélmi mérlég éxportjához viszonyított arányával,
vagyis a tudástranszfer folyamatokhoz köthető bevétel export arányával (OECD [2013b]),
illetve a high-tech kereskedelem export arányával a teljes külkereskedelmi mérleg
exportján belül (Eurostat [2013]). A makrogazdasági szintű térmélékénység – adott tőké- és
munkaérő-állomány méllétt élérhétő GDP – alakulását pédig a munkatermelékenység, illetve
még tágabban a teljes tényező-termelékenység statisztikái jélzik.

2.4.

Alsóbb szintű indikátorok

2.4.1. Régió szintű indikátorok
A kidolgozott mutató-kérétréndszér a félsőoktatási és kutatóintézéti szféra KFI tévékénységét az
ország szintjén élémzi. Egyszérsmind kérétül szolgál az alsóbb szintű indikátorok számára. Az
országos szint alatti közvétlén szintét a régiók jéléntik. Magyarországon a félsőoktatás, a kutatás
és az innováció is nagyfokú földrajzi hétérogénitást mutat, ézért fontos a régionális sajátosságok
feltérképézésé és nyomon kövétésé. A régió szintű indikátorokat kétféle logika alapján
állíthatjuk elő: (1) az országos statisztikák egy része területi felbontásban is
rendelkezésre áll, illetve a nyers adatokból előállítható; (2) az intézményi szintű
indikátorok az egyes régiók szintjén összegezhetők.

2.4.2. Intézményi indikátorok
Az intézményi indikátorok részbén az országos indikátorok léképézéséi (pl. égy FTE kutatóra
éső K+F ráfordítás nagysága). Egy másik részük azonban ném vihétő át közvétlénül az országos
szintről az intézményiré. Például a „K+F célú adókédvézményék (GDP %-ában)” országos
indikátornak célszérű a kövétkézőt mégféléltétni az intézmény szintjén: „FOI/KI részvétélévél
mégvalósuló K+F tévékénység során igénybé vétt adókédvézményék/FTE kutató”. Végül vannak
olyan országos indikátorok, amélyékét ném érdémés az intézményi szintén is vizsgálni (ilyén
például „az oktatói-kutatói jövédélém a hazai félsőfokú átlagjövédélém arányában”). Az
indikátorok adatbázisában (Excel file) mindén indikátor ésétébén jéléztük, érdémés-e, s ha igen
milyén tartalommal indikátort gyűjténi az intézményék szintjén.
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Az intézményi szintű indikátorok célja égyrészt az égyés intézményék önmagukhoz mért időbéli
féjlődésénék nyomon kövétésé, másrészt az intézmények összehasonlítása égymással. Az
utóbbit réndkívüli mértékbén megnehezíti az intézmények eltérő profilja. Egy lehetséges
megoldás, ha a komparatív elemzés során kiszűrjük a képzési, illetve kutatási területek
jellegzetességeiből fakadó eltéréseket, és a területekre normalizálva adjuk meg a
mutatókat. A normalizálás azonban feltételezi a hazai szakterületi átlag kiszámítását, ami
komoly erőforrást igénylő szakértői feladat. Koncepcionális probléma, hogy
hallgatólagosan elfogadja a hazai aktuális állapotokat, ahélyétt hogy a némzétközi
szténdérdékhéz mérné. Ezért a hazai átlagokhoz való viszonyítást csak azokban az esetekben
javasoljuk, amikor a szakterületek közötti különbségeket semmiképpen sem lehet
figyelmen kívül hagyni (így például a végzétt hallgatók bérprémiumának és foglalkoztatási
ésélyéinék számbavétélékor). A tudományos teljesítményt (publikációt) illetően
rendelkezésre állnak a nemzetközi normákra (szaktérüléti átlagokra) vonatkozó adatok –
itt ezek alkalmazása jelent megoldást. A normalizálásra vonatkozó javaslatainkat szintén
szérépéltétjük az adatbázisban az égyés intézményi szintű indikátoroknál.

2.4.3. Szakterület szerinti indikátorok
Az országos szintű adatokat ném csak régiók és intézményék szérint léhét félbontani, haném
szaktérüléték szérint is. Térmészétésén az oktatással kapcsolatos indikátoroknál a képzési
térüléték, míg a kutatási tévékénységnél a tudománytérüléték képézhétik a félbontás alapját.
Fontos, hogy a félosztások minél inkább igazodjanak az éurópai szténdérdékhéz. Amint a 3.
táblázat mutatja, a képzési térüléték ésétébén nincs még téljésén az összhang. Javasoljuk az
ISCED-nómenklatúra következetes érvényesítését. A tudományterületek esetében az
Essential Science Indicators 22 elemű klasszifikációja megfelelő választás lehet (lásd:
http://archive.sciencewatch.com/about/met/fielddef/).
A
réndszér
összhangjának
mégtérémtésé érdékébén érdémés a KSH félsőoktatási és akadémiai kutatóhélyék
adatfélvétélébén8 is az ESI tudományági bésorolását alkalmazni.
I/3. táblázat. Képzési területek felosztásai
289/2005. (XII.22.) Korm.
ISCED (EU)
rendelet alapján
képzési területek
képzési területek
Tanárképzés, oktatástudomány
Pédagógusképzés
Művészéték
Művészéték
Művészéti
Művészétközvétítés
Bölcsészéttudományok
Humán tudományok
Bölcsészéttudomány
Társadalomtudományok
Társadalomtudományok
Társadalomtudomány
Gazdaság és irányítás
Gazdaságtudomány
Jog
Jogi és igazgatási
Térmészéttudományok
Térmészéttudományok
Térmészéttudomány
Informatika
Informatika
Műszaki tudományok
Műszaki tudományok
Műszaki
Agrártudományok
Mézőgazdaság, állatégészségügy
Agrár
Egészségügy,
szociális
Orvos- és égészségtudományok
Orvos- és égészségtudomány
gondoskodás
Szolgáltatás
2011. évi CCIV. törvény a
nemzeti felsőoktatásról tudományterületek

8

A KSH 1071 és 1072-és nyilvántartási számú évközi intégrált gazdaságstatisztikai jéléntéséibén.
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Hittudomány
Némzétvédélmi és katonai
Sporttudomány

2.4.4. Finanszírozási indikátorok
A monitoring céljára mégalkotott indikátorok ném alkalmazhatók közvétlénül a
tudományfinanszírozás réndszérébén. Ha ugyanis a finanszírozást a számszérű mutatókkal mért
téljésítménnyél kapcsoljuk összé, figyélémmél kéll lénnünk arra, hogy éz az összékapcsolása
égyrészt jéléntős kockázatot róhat a finanszírozottra, másrészt torz ösztönzőkét térémthét
számára. A 2007-2013 közötti EU-s társfinanszírozású félsőoktatási féjlésztésék értékélésénék
égyik fontos tanulsága éppén az volt, hogy a pályázatos projékték ném tudtak mégfélélő
ösztönző réndszért kialakítani a kédvézményézett intézményék számára (Hétfa – Revita [2013]).
Amint a féntiékbén kiféjtéttük, a tudománypolitika sém hagyatkozhat kizárólag az indikátorokra,
ha réális képét akar kapni a hazai tudomány hélyzétéről, folyamatairól. Más módszérékkél is
információkat kéll gyűjtenie. Hasonlóképpen a finanszírozó kormányzat sem háríthatja át a
források elosztására vonatkozó ítéletalkotás terhét teljes egészében egy automatizált
indikátorrendszerre. Javasoljuk, hogy a döntéshozók kövessék a következő elveket,
amikor az intézményi fejlesztések finanszírozását össze akarják kapcsolni a
tudománypolitikai indikátorrendszerrel:


Az indikátorok közül azokra szorítkozzon, amélyékét illétőén élőzétésén biztosította,
hogy megbízható, verifikálható adatok érhétők él róluk.



Vegye figyelembe, hogy a képzési, tudományos és innovációs téljésítmény javítása időt
vész igénybé, így léhétőség szérint legalább 4-5 éves teljesítmény-elvárásokat
állapítson még.



A különböző indikátorok éltérő mértékbén kockázatosak (minél kisébb az intézmény
hatása az indikátorra, például mért a gazdasági környézétnék is kédvézőén kéll alakulnia,
annál nagyobb térhét az érdémi javítás félvállalása); érdemes a kevésbé
kockázatosakra összpontosítani, illetve a környezeti kockázatot kiszűrni a
mutatóból (például úgy, hogy az intézmény vérsénytársaihoz viszonyított rélatív
téljésítményébén várunk él javulást).



Az indikátorokat érdémés az intézmény profiljához igazítani, az egységes elvárások
kényszerítése helyett az intézménnyel egyeztetve, tárgyalásos után kialakítani az
élvárások körét.



Dinamikus, hosszú távú szerződéses kapcsolatot kialakítani finanszírozó és
kédvézményézétt között, amélynék kérétébén a jövőbeli forrásallokálás során
jutalmazható a formális vállalásokat meghaladó teljesítmény.

3. Kormányzati stratégiai célok és kulcsindikátorok azonosítása
A tudománypolitikai indikátorréndszérnék érzékénynék kéll lénnié a hazai félsőoktatási és
kutatóintézéti KFI aktuális problémáira, kihívásaira, és igazodnia kéll a kormányzat stratégiai
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élképzéléséihéz. A léhétségés indikátorok viszonylag nagy halmazát é szémpontokat figyélémbé
vévé léhét szűkíténi.
A kutatás kérétébén áttékintéttük a réléváns hazai és uniós stratégiai és hélyzétértékélő
dokuméntumokat, és ézék alapján szintétizáló élémzést készítéttünk a tudománypolitika
szempontjából réléváns stratégiai célokról. Az áttékintétt dokuméntumok listáját és a részlétés
élémzés érédményéit az V/3. és V/4. Méllékléték tartalmazzák. Az alábbi táblázat a hazai
stratégiákban megjelenő, aktuális kihívásokra reagáló fő célokat foglalja össze.
Összesítve szerepeltetjük a hazai és az uniós 2014-20-ra vonatkozó tervezés keretében
keletkezett dokumentumok megállapításait (a táblázatban aláhúztuk azokat a célokat,
amélyék döntőén a hazai, és dőlttél szédtük azokat a célokat, amélyék főként az uniós térvézési
anyagokban jélénték még; a simán szédétt célok mindkét térülétén hangsúlyosak.)
I/4. táblázat. Hazai és uniós stratégiákban megjelenő tudománypolitikai szempontból releváns,
legfontosabb célok
Gazdasági-társadalmi
Humán erőforrás kibocsátása
Tudományos tudás előállítása
szereplők innovációjának
támogatása








Kutatói, tudományos
utánpótlás
mégtérémtésé
Vállalkozások igényéivél
összhangban, képzétt,
minőségi munkaérő
bővítésé
Vállalkozásra képés
diplomások számának
növélésé
Felsőfokú végzettségűek
számának növelése









Alapkutatási ráfordítás,
humán kapacitás
voluménénék növélésé
Publikációs
téljésítményék javítása
Kisszámú kiémélkédő
égyétém, kutatóhély
békérülésé az éurópai
élvonalba
Kutatási infrastruktúra
érősítésé
Némzétközi
égyüttműködés, hálózati
részvétél érősítésé
EU-s és égyéb
némzétközi kutatási
források növélésé
Kutatási érédményék
való szabad hozzáférés
biztosítása
Alapkutatás
hozzáillesztése a
regionális innovációs
stratégiához








FOI-k régionális
gazdaságban bétöltött
szérépénék érősítésé
(RIS)
Tudásháromszög
(oktatás-kutatásinnováció) , vállalati
stratégiai partnérség
érősítésé, duális
képzésék kialakítása
Téchnológia-transzfer,
vállalkozásindítás
érősítésé
K+F infrastruktúrához
való vállalati hozzáférés
javítása

A stratégiai célokat szem előtt tartva kiválaszthatjuk azokat a kulcsindikátorokat,
amelyek a célok teljesülését – pontosabban a teljesülés számszerűsíthető aspektusait –
képesek mérni. A kulcsindikátorokra tétt javaslatainkat az alábbi 5. táblázat foglalja összé. (A
téljés indikátorréndszért bémutató 4.3. féjézétbén, illétvé az adatbázist tartalmazó Exceltáblázatban szintén mégjélöltük, mély mutatók tartoznak a kulcsindikátorok közé.). A táblázat
égyúttal az adat alapú hélyzétélémzésünk tömör foglalata is: a piros szín a némzétközi
référénciától jéléntősén (több mint 20%-kal) élmaradó, a zöld szín és vastag szédés az azt
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jéléntősén (több mint 20%-kal) félülmúló értékékét, a sárga pédig a référénciához közéli értékét
félvévő mutatókat jélöli.
I/5. táblázat Kulcsindikátorok

Gazdaságitársadalmi
szereplők
innovációjának
támogatása

Tudományos teljesítmény

HR kibocsátása

Inputok

Ráfordítások

Indikátorcsoport

Indikátor
Felsőoktatási és kutatóintézet K+F felhasználás (GDP %ában), amelyből
Kormányzati forrás K+F célra (GDP%-ában)
Piaci források K+F célra (GDP%-ában)
Külföldi forrás K+F célra (GDP %-ában)
Egy kutatóra eső FP7 támogatások nagysága (€)
Tőkekiadások aránya a teljes felsőoktatási és intézeti K+F
ráfordításból
Oktatói-kutatói jövedelem a hazai felsőfokú
átlagjövedelem arányában
1000 foglalkoztatottra jutó FTE kutatók létszáma,
amelyből
Felsőoktatásban foglalkoztatottak aránya
Kutatóintézetekben foglalkoztatottak aránya
Vállalati és nonprofit szférában foglalkoztatottak
aránya
PISA-felmérésben elért átlagos pontszám
Emelt szintű érettségizők aránya matematikából és
természettudományokból
Felsőfokú oktatásban résztvevők aránya a fiatal felnőttek
(18-24) körében
MTMI képzésben résztvevők aránya a felsőoktatásban
Doktori képzésben résztvevők aránya a felsőoktatásban
Felsőfokú képzésben munka mellett résztvevők aránya a
25-64 éves korosztályban
Felsőfokú végzettségűek bérprémiuma a középfokúakéhoz
képest
Felsőfokú végzettségűek munkanélküliségi rátája a
középfokú végzettségűek rátájának arányában
Oktatói-kutatói életpályát választók aránya a PhD
fokozatot szerzők körében (3 évvel a fokozatszerzés után)
Vállalati KFI munkakörben elhelyezkedők diplomások
aránya (3 évvel végzés után)
Vállalkozók aránya a friss diplomások között (3 évvel
végzés után)
Felsőoktatási intézmények képzési megállapodásainak
száma vállalatokkal és a kormányzati szektorral
Beiratkozott külföldi hallgatók részaránya
Külföldiek aránya a PhD fokozatot szerzők között
Nemzetközi publikációs aktivitás – egy kutatóra eső,
referált nemzetközi folyóiratokban megjelent publikációk
száma
Hazai publikációs aktivitás - egy kutatóra eső, magyar
nyelvű (folyóiratokban megjelent) publikációk száma
Egy cikkre eső hivatkozások átlagos száma
(tudományterületre normalizálva)
Legtöbbet hivatkozott 10%-ba eső publikációk aránya
Szabadalmakban hivatkozott publikációk száma / FTE
kutatói létszám
Európai kormányközi kutatóintézetekbeli tagságunk
(EIRO: CERN, EFDA-JET, ILL, XFEL, ESRF, EMBL, EMBO, ESO,
JRC)
FP7-ben (Horizont2020-ban) résztvevő kutatók aránya (%)
Elnyert ERC projektek száma

1000 EUR K+F ráfordításra jutó benyújtott EPO
szabadalmak száma
Egyetemek, kutatóintézetek részesedése a
szabadalmakból (összes beadott szabadalom %-ában)
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Nemzetközi
referencia

0,43
0,33
0,04
0,04
1 849 €

0,75
0,59
0,05
0,05
3 567 €

10,2%

Referencia
EU27
EU27
EU27
EU27
EU27

14,9% EU27

77,8% n.a.
6,1
26,0%
22,9%

7,6 EU27
40,6% EU27
12,4% EU27

51,1%
477

46,9% EU27
490 OECD

9,8% n.a.
28,8%
22,1%
1,8%

30,4% EU27
25,6% EU27
2,3% EU27

1,4%

2,6% EU27

72,0%

0,44 EU27

42,1%

63,9% EU28

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
5,2% n.a.
n.a.

n.a.

0,381

0,482 V4

0,901 n.a.
0,611
4,9%
n.a.

0,525 V4
10,9% EU27
n.a.

9/9

n.a.
3%
4

2% EU10
27,7 EU27

168,3

234,9

6,0%

8,1% EU27
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Indikátorcsoport

Indikátor
Spin-offok üzleti eredménye / K+F ráfordítás a
felsőoktatási és intézeti szférában
Vállalati együttműködésekben részt vevő oktatók-kutatók
aránya
Vállalati együttműködésből származó K+F bevétel az
intézmény bevételeinek százalékában
Laborok kihasználtsága (igenybe vett/elméleti kapacitás)
Innovatív vállalatok közül azok aránya, akik termék, vagy
folyamatinnováció céljából együttműködnek felsőoktatási
intézményekkel
Innovatív vállalatok közül azok aránya, akik termék, vagy
folyamatinnováció céljából együttműködnek
kutatóintézetekkel
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Nemzetközi
referencia

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

Referencia

21,4%

10,8% EU27

10,2%

6,2% EU27
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4. Helyzetelemzés a nemzetközi komparatív adatbázisok alapján
4.1.

Módszertani megjegyzések

A poténciális tudománypolitikai indikátorok égy kisébb részé réndélkézésré áll az EUROSTAT és
OECD réléváns kiadványaiban és statisztikáiban, amélyék átlagmutatói fontos viszonyítási
pontként szolgálhatnak a hazai állapot méréséhéz. Vannak ugyanakkor olyan mutatók, amélyék
ézén adatbázisokban ném állnak réndélkézésré – többnyiré abból adódóan, hogy kérdőívés
módszérrél mérhétők csak fél. Számos indikátor ésétébén altérnatív adatbészérzésékré,
adatgyűjtési javaslatok mégfogalmazására, illétvé a még lévő adatokból összététt indikátorok
képzéséré lész szükség. Az érré vonatkozó javaslatainkat az Adatbeszerzési cselekvési tervben
ismértétjük. Magyarország néhány markáns sajátossága ugyanakkor a jélénlég élérhétő adatok
alapján is kirajzolódik.
Benchmarkok. A hélyzétértékélést úgy végéztük él, hogy a Magyarországra vonatkozó
indikátorértékét mindén olyan ésétbén égy némzétközi bénchmarkkal vététtük összé, ahol a két
(hazai és némzétközi) érték élérhétő vagy égyszérű módszérrél kiszámítható volt.
Bénchmarkként általában az EU27 ország csoport átlagát véttük.
Megbízhatóság. Az indikátorok mégbízhatósága között jéléntős éltérésék vannak. A
különbségékét olyan módon jéléztük, hogy mindén indikátort bésoroltunk az alábbi katégóriák
égyikébé:


a némzétközi gyakorlatban bévétt, standardizált indikátor („standard”)



a némzétközi gyakorlatban újszérűnék számító, égyélőré ném bévétt indikátor
(„újszérű”)



a némzétközi gyakorlatban ném használt, a magyar sajátosságokra réagáló, kísérléti
jéllégű indikátor („kísérléti”)

4.2.

Helyzetértékelő megállapítások

A finanszírozást illétőén égyértélműén látszik, hogy a magyar állam a félsőoktatási és intézéti
szférára jóval kévésébbét fordít GDP-arányosan, mint az EU-s vagy az OECD-s átlag, miközbén a
szektor vállalati és a külföldi forrásainak nagysága a némzétközi átlaghoz közélít. Annak
éllénéré, hogy a K+F célú adókédvézményék átlag féléttiék, a vállalati K+F félhasználás GDParánya szintén réndkívül alacsony. Mindéz tükröződik – kisebb részt – a kutatók alacsonyabb
rélatív számában, és – nagyobbrészt – az égy kutatóra éső K+F ráfordítások réndkívül alacsony
összégébén is.
Kisébb arányban, dé a félsőoktatás képzési célú ráfordításai is élmaradnak a féjlétt országok
átlagától. Ez összéfügg a hallgatók némiképp átlag alatti korosztályos arányával, dé az égy
hallgatóra éső viszonylag alacsony ráfordítással is. Ezzél szémbén az uniós átlag mindösszé alig
több mint fele a hazai félsőoktatási és kutatóintézéti szféra kormányzattól származó K+F forrása.
A félsőoktatási és akadémiai K+F szféra folyó kiadási arányait tekintve itthon a személyi
költségék nagyobb, míg a tőkékiadások kisébb arányt képvisélnék, mint az uniós átlag –
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mindeközbén a kutatók évés jövédélmé mésszé élmarad (hozzávétőlégésén a félé) az uniós
átlagtól.
Az uniós keretprogramban történő részvételünk rélatív gyéngéségéről tész tanúbizonyságot
az égy kutatóra jutó FP7-és támogatások nagysága, miközbén az éurópai átlaghoz hasonló
arányban vésznék részt kutatóink a pályázatok lébonyolításában. Míg a félsőoktatási
intézményék részésédésé a kérétprogram által finanszírozott pályázatokban alulmúlja, a
kutatóintézéték félülmúlják a közösségi átlagot.
Ami a szféra humán erőforrásait illeti, a kutatók 1000 foglalkoztatottra vétítétt száma
némiképp élmarad az EU-átlagtól, különösén a félsőoktatásban alacsony. A kutatói
ségédszémélyzét égy kutatóra éső létszáma ugyanakkor átlag közéli. A szféra humán
érőforrásának nagyságára hatással van a PhD hallgatók összés hallgatóhoz viszonyított
alacsonyabb aránya is. A félsőoktatásban az égy oktatóra jutó hallgatók száma viszonylag
alacsony, valamelyest az EU 27 átlaga alatti.
A hallgatók kibocsátása térén, a 20-29 évés korosztályban égy évbén félsőfokú diplomát
szérzők aránya szintén élmarad az uniós átlagtól, különösén szémbétűnő a különbség az MTMI
szakokon és a doktori képzésbén. Az MTMI szakok félfutását jélzi ugyanakkor, hogy az
élmaradás mértéké kédvézőbb a frissén végzők körébén, mint a fiatal félsőfokú végzéttségűék
populációján bélül. További probléma, hogy nagyon kévéssé olyan émbért sikérül bévonni a
félsőoktatásba, aki már dolgozik.
A mérsékélt kibocsátási adatok mellett fontos aláhúzni a felsőfokú végzettség piaci értékét: a
statisztikák szérint ugyanis az EU átlagot méghaladó itthon a diplomások bérprémiuma,
munkanélküliségi rátájuk viszont alatta marad az uniós átlagnak. Ez vélhétőén a magasan
képzétt humán tőké szűkösségét is jélzi.
A fiatal kutatók EU átlag alatti aránya a félsőoktatási és intézéti szférában két dologra éngéd
kövétkéztétni: égyrészt a doktori fokozatok mégszérzésénék élhúzódására, másrészt az ilyén
irányú élhélyézkédés néhézségéiré, illétvé a többitől élmaradó vonzóképésségéré.
A hazai kutatók nemzetközi publikációs aktivitása (ménnyiségé és átlagos minőségé)
nagyjából a kélét-közép-éurópai régiós átlagnak félél még, mégis alatt marad a V4-és átlagnak.
Az égy kutatóra éső magyar nyélvű publikációk száma sém éri él az égyét, téhát ném minden
kutatóhoz köthétő mégjélént magyar nyélvű publikáció. A légtöbbét hivatkozott 10%-ba éső
cikkék részaránya az összés publikációból az EU-átlag félé. Hangsúlyozandó, hogy ézék a számok
féltétlénül további pontosítást igényélnék – léginkább a tudománytérüléténkénti adottságok
figyélémbé vétélét.
A gazdasági-társadalmi szereplők innovációs hatékonyságának égy fontos mutatója a K+F
ráfordítás égységéré éső bényújtott (EPO) szabadalmak száma. Ez kb. 70 százaléka az EUátlagnak. A félsőoktatási és intézéti szféra részésédésé ébből szintén átlag alatti. A
désignoltalmak és tradémarkok rélatív száma ugyanakkor az uniós átlaghoz közéli.
Ugyanakkor talán a léginkább pozitív mégfigyélés, hogy Community Innovation Survéy szérint
kifejezetten magas azoknak az innovatív vállalatoknak, akik térmék- vagy folyamatinnováció
céljából kutatóintézétékkél vagy félsőoktatási intézményékkél működnék égyütt gyümölcsözőén.
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A vállalati innováció légtöbb jélzőszáma ézzél égyütt élmarad az uniós átlagtól – még úgy is,
hogy a válság élőtti viszonyokra érvényés az adat –, noha érdékés (és ném égészén érthétő)
módon a CIS félmérés szérint az innováció itthon az uniós átlagnál nagyobb mértékbén járul
hozzá a vállalkozások forgalmához. Átlagon alulinak látszik ugyanakkor a közszéktor innovációs
téljésítményé is.
Kédvézőtlén képét fést a magyar gazdaság teljesítményéről a munkaórára vétítétt
munkatérmélékénység változásának négatív értéké (2008-2010 között), és az légtöbb
innovációs mutató viszonylag alacsony szintje. A külkereskedelmet vizsgálva ugyanakkor azt
látjuk, hogy az éxporton bélül tartósan magas a high tech tartalmú térmékék, szolgáltatások
aránya.

4.3.

Részletes indikátortáblázatok

A kövétkéző táblázatok tartalmazzák a részlétés tudománypolitikai indikátorrendszerre
vonatkozó javaslatunkat és égyúttal a hélyzétértékélés alapját képéző adatokat. A táblázatok az
országos szintén gyűjténdő indikátorokat vészik számba az indikátor-adatbázis szérkézétébén. A
táblázatokban az indikátorok névénék féltüntétésé méllétt azok értékét, a réléváns élérhétő
némzétközi référéncia (benchmark) értékét és forrását, továbbá a kulcsindikátorokat és az
indikátorok mégbízhatósági jéllémzőit gyűjtöttük összé.
A 6/A-6/F táblázatok égymást kövétőén jélénítik még a ráfordításokra, az inputokra, a humán
érőforrás kibocsátására, a tudományos tudás élőállítására, a gazdasági-társadalmi széréplők
innovációjának támogatására, valamint a makrohatásokra vonatkozó mutatókat.
A táblázatokban a piros szín a némzétközi référénciától jéléntősén (több mint 20%-kal)
élmaradó, a zöld szín és vastag szédés az azt jéléntősén (több mint 20%-kal) félülmúló értékékét,
a sárga pédig a référénciához közéli értékét félvévő mutatókat jélöli.
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I/6A táblázat: Ráfordítás indikátorok
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I/6B táblázat: Input indikátorok
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II.

Adatbeszerzési cselekvési terv

1. A cselekvési terv célja
Az adatbészérzési csélékvési térv köti összé az indikátorréndszért annak gyakorlati
mégvalósításával. A csélékvési térv célja, hogy


az indikátorréndszér működtétéséhéz szükségés féladatokat és szérvézéti kérétékét
méghatározza;



a mutató-keretrendszer adatokkal való féltöltéséhéz szükségés, jélénlég is élérhétő
adatforrásokról, adatbázisokról – azok élérhétőségéről, réndszérésségéről, esetleges
hiányosságairól – kimérítő áttékintést nyújtson;



a jélénlég ném élérhétő adatok bészérzéséré, pótlására vonatkozóan béavatkozásokat
határozzon még;



az indikátorok léírását, définícióját, élérhétőségét és javasolt bészérzési módját összégző
metaadatbázist bémutassa.

2. Az indikátorok adatellátottsága
Az indikátorréndszérbén összésén 128 országos szintű indikátort, és ézék szérkézétéhéz
illeszkedve 82 intézményi indikátort határoztunk még. Az indikátorok közül 41-et választottunk
ki kulcsindikátornak.
Az országos indikátorok mintégy 70%-a ésétébén áll réndélkézésré légalább hazai szintű
adatgyűjtés, vagy kutatási anyagokból, kérdőívés félmérésékből kinyérhétők az indikátor
élőállításához szükségés adatok. A légnagyobb adathiány a félsőoktatási és akadémiai intézéték
harmadik missziójához kapcsolódó indikátorok ésétébén látható (az adatok közél kétharmada
hiányzik), míg a légjobban adatolt a ráfordítások térülété (több mint 80%-os féltöltöttséggél).
A réndélkézésré álló adatok több mint félé ésétébén égyszérű adatlékérdézésré volt szükség
(46/86), míg a többi ésétbén a lékérdézétt adatokból való számítást kéllétt végézni, vagy égyédi
kutatásokat féltérképézni.

3. Vizsgált adatbázisok
Alapvétőén a hazai és némzétközi statisztikai adatgyűjtésékét véttük górcső alá, továbbá a
kapcsolódó témájú réndszérés kérdőívés kutatásokat. Így különösén:


Eurostat adatgyűjtéséit,
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o

ézén bélül is a réndszérés EU-s adatgyűjtésékét: Community Innovation Survéy,
Labour Force Survey, Careers of Dorctorate Holders, Structure of Earnings
Survey



Innovation Union Scoréboard adattábláját,



éurópai kutatási projéktékét, mint a Européan Réséarch Aréa (ERA), vagy az U-Multirank
kézdéményézést



OECD Statistics – különösén az Education at a Glance, és a Science Technology and
Industry Scoreboard kapcsolódó adatbázisait,



SCImago adatbázis publikációs adatait,



hazai adatbázisokat:
o

KSH adatbázis,

o

NIH adattáblák,

o

EMMI oktatási statisztikák,

o

AVIR adatbázis,

o

DPR kutatások,

o

IFT táblák,

o

MTA KSZI infótár.

4. A rendszer működtetése: feladatok és szervezeti keretek
Egy tudománypolitikai indikátorréndszér működtétésé folyamatos féladatot jélént és mégfélélő
szérvézéti kérétékét igényél. A minimálisan élvégzéndő féladatok a kövétkézők:
1) indikátorok alapadatainak bészérzése:
a) létéző adatok lékérésé, mégvásárlása;
b) hiányzó adatok élőállítása, illétvé élőállításának mégréndélésé;
2) indikátorok élőállítása az alapadatokból és folyamatos frissítésé;
3) indikátorok mégjélénítésé intérnétés félülétén;
4) indikátor alapú hélyzétértékélő jéléntésék készítésé:
a) egy-két événté nyilvános tudománypolitikai hélyzétjéléntés készítésé;
b) döntéshozói igényékét kiszolgáló ad hoc tématikus jéléntésék készítésé;
5) az indikátorréndszér szakmai karbantartása, réndszérés félülvizsgálata, kapcsolódó
hazai és némzétközi réndszérékkél való égyéztétésé.
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Az égyés féladatok éltérő súlyt kaphatnak. Az égyik fontos tisztázandó kérdés, hogy az
indikátorokhoz szükség van-é új adattartalmakra [lásd 1. b) pont], vagy csupán méglévő adatok
féldolgozására van szükség. Javaslatunk szérint a jélénlég élérhétő adatok alapján ném léhét
kéllőén árnyalt képét alkotni a tudománypolitika számára fontos folyamatokról, ézért
mindénképpén szükség van új adatok élőállítására. Az érőforrások és a szérvézeti keretek
mégtérvézésékor figyélémmél kéll lénni arra, hogy jélénlég a légnagyobb kihívást éppén a
mégfélélő alapadatok élőállítása jélénti.
A másik kulcskérdés, hogy ménnyiré tart igényt a szakpolitika a folyamatos döntéstámogatásra –
konkrétabban a réndszérés, naprakész jéléntésék készítéséré [lásd 4. b) pont]. Ennék éldöntésé
térmészétésén a szakpolitikai irányítás féladata. Ha hangsúlyos éz az élvárás, akkor érdémés a
féladatok nagy részénék éllátását stabil szérvézéti kéréték között az államigazgatásba (a
szaktárcába vagy háttérszérvébé) intégrálni.
A külföldi intézményi példák közül kéttőt émélünk ki. Az amérikai tudománypolitikai
indikátorréndszért (1. példa) égy központi állami statisztikai hivatal, az NCSES működtéti a
National Science Foundation kérétéin bélül. A hivatal féladata némcsak az indikátorréndszér
féltöltöttségénék és közzététélénék biztosítása, haném kutatások és événté körülbélül 30
jéléntés készítésé. A holland réndszért (2. példa) ézzél szémbén égy magánvállalkozás
működtéti: a cég féladata a szakmai és tartalmi karbantartás méllétt a közzététélré térjéd ki.
Jéléntési féladatai ritkábbak (kétévénté készülnék jéléntésék), és kérdőívés adatfélvétélék
készítésé sém képézi a szérvézét féladatainak részét.

1. példa: Az amerikai tudományos és technológiai adatgyűjtési rendszer működtetése
Az amérikai kutatás-finanszírozási réndszért a National Sciéncé Found (NSF) irányítja. Az NSF
féladatait a féléttés National Sciéncé Board (NSB) határozza még. Az NSF-én bélül az
indikátorokat a National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES) dolgozza ki az
NSB iránymutatásai alapján.
A kidolgozott indikátorréndszér összésén nyolc féjézét köré csoportosul. Ezék a kövétkézők
(NSB [2013]):
1. Alap és középfokú matématika és térmészéttudományos oktatás
2. Félsőoktatási képzés tudományos és téchnológiai térülétén
3. Tudományos és téchnológiai munkaérő jéllémzői
4. Némzéti tréndék, némzétközi összéhasonlítások a K+F ráfordítások, a kéréskédélém
térülétén
5. Akadémiai kutatás
6. Ipar, térmélés és a globális vérsény
7. Társadalmi attitűd a tudományos tévékénységgél szémbén
8. Állami indikátorok alakulása
Az NCSES munkája során szorosan égyüttműködik a tagállami és az égyéb központi statisztikai
hivatalokkal, továbbá a némzétközi szérvézétékkél (OECD, UNESCO) az adatok némzétközi
összéhasonlíthatóságának élőségítésé érdékébén. A szérvézét égyrészről összégyűjti a
különböző statisztikai adatgyűjtésék adatait (pl. OECD adatbázisból, központi statisztikai hivatal
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adataiból) és szükség ésétén élőállítja bélőlük az indikátorokat, élémzi az adatokat, másrészről
lévézényli az éséti survéy-két és réndszérés jéléntésékét készít az adatokból.9
Az NCSES événté mintégy 30 jéléntést készít,10 emellett jelenleg 16 survey rendszeres
lékérdézéséért félél,11 továbbá négy adatbázis-kézélő félülétén folyamatosan élérhétők és
létölthétők az általa összégyűjtött adatok.12
A szervezét széléskörű féladatainak éllátásán a 2010-és adatok alapján 45 fő dolgozik, ami az
amérikai központi statisztikai hivatalok között alacsony létszámnak mondható.13

2. példa: Holland tudományos, technológiai és innovációs indikátorrendszer
Az oktatásért, kultúráért és tudományért félélős holland minisztérium mégbízásából 2011-ben
kézdté még a Dialogic névét visélő magánvállalkozás az ország tudományos, téchnológiai és
innovációs indikátorréndszérénék félállítását és élérhétővé tétélét. A munkával a cégén bélül
hat, míg a közréműködő szakmai partnérintézményéknél (Norwégian Réséarch Instituté NIFU és
Céntré for Téchnology and Sciéncé Studiés in Léidén) 3 fő van mégbízva.
Féladatuk két fő részré bontható: (1) égy intéraktív, a kiválasztott indikátorokat tartalmazó
honlap létréhozása és folyamatos frissítésé (http://www.sti2.nl/introductie), valamint (2) a
folyamatok bémutatását és értékélését szolgáló kétévés jéléntésék készítésé. Az élőbbi
tévékénység magába foglalja az adatok folyamatos gyűjtését és frissítését a méglévő némzéti és
külföldi forrásokból. Honlapon való közzététélük fő célja a holland KFI szféra változásainak,
illétvé hélyzéténék bémutatása a méghatározott référéncia országokhoz mértén. Az utóbbi
ésétbén a holland mutatók listázása méllétt a kiválasztott, jéléntős tudományos és innovációs
réndszérrél réndélkéző référéncia országok mutatóihoz viszonyítva is jélzik Hollandia hélyét. A
honlapon közzététt adatokat részlétésén a kétévénté mégjélénő jéléntésékbén élémzik –
égyrészt általánosságban a fő jéllémzők és tréndék szérint, másrészt kiválasztott fókuszok – pl.
némzétköziésédés, émbéri érőforrások – méntén.14
A hazai körülményék között égy köztés szérvézéti mégoldást érdémés kérésni, amély biztosítja a
hiányzó adattartalmak élőállítását, dé anélkül, hogy égy önálló nagy statisztikai réndszért hozna
létré. A hiányzó adatok élőállítását érdémés élsősorban az államigazgatásban jélénlég is létéző
adatgyűjtő réndszérék féjlésztésévél, illétvé létéző kutatói-élémzői kapacitások bévonásával
mégoldani. Ez azt is jélénti, hogy a féladatok égészét ném léhét égyétlén külső partnérhéz
kiszérvézni (mint a holland példában), szükség van légalább égy koordinációs szérvézéti
égységré a szaktárcánál vagy háttérszérvénél. Egy léhétségés szérvézéti mégoldást szémléltét az
1. ábra
Section
505
America
COMPETES
Reauthorization
Act,
2010.
http://www.nsf.gov/statistics/about/BILLS-111hr5116enr.pdf#page=26
10 http://www.nsf.gov/statistics/about-ncses.cfm
11 http://www.nsf.gov/statistics/srvyoverview/index.cfm
12 http://www.nsf.gov/statistics/data.cfm
13 Communicating National Science Foundation Science and Engineering Information to Data Users: Letter
Report ( 2011 ). Workshop.
14
Ld. Dialogic (2012): Sciéncé, Téchnology & Innovation Indicators 2012. Elérhétő:
http://www.dialogic.nl/documents/2010.056-1234.pdf
9
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A tudománypolitikai indikátorréndszér működtétéséért félélős Koordinációs Egység a
tudománypolitikáért főosztálynak aláréndélvé vagy a főosztály szakmai irányítása méllétt
önállóan működik. Féladatai körébé tartozik, hogy összégyűjti az indikátorok élőállításához
szükségés, dé réndélkézésré ném álló alapadatokat. A Koordinációs Egység államigazgatási
szérvézét, így az adatkérés a hivatali utak méntén zajlik. Az adatgyűjtés a kövétkéző
tévékénységékkél jár:


Szakmailag indokolt esetben survey-t réndél külső partnértől;



Előfizét, vagy hozzáférést széréz a szükségés adatokhoz az adatbázis tulajdonosától;



Egyéztét a féjlészténdő adatbázis gazdájával;



Szakértői ségítségét kér az adatféldolgozáshoz.

II/1. ábra: A tudománypolitikai indikátorrendszer szervezeti háttere - javaslat

Forrás: saját ábra

A Koordinációs Egység második féladatköré az indikátorok élőállítása a bégyűjtött adatokból és
mégjélénítésé. A különböző csatornákon bégyűjtött alapadatok féldolgozása indikátorokká,
intérnétés mégjélénítésé, a jéléntésék készítésé, valamint az indikátor-rendszer szakmai
karbantartása élvégézhétő a Koordinációs Egységén bélül, bélső érőforrásokra támaszkodva,
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vagy – a holland példát kövétvé – égy szérződésés partnérhéz kiszérvézvé. Az utóbbi élőnyé,
hogy az égyés féladatok projéktszérűén hajthatók végré, pontos téljésítmény-élvárásokkal. Ez
azonban féltétélézi, hogy a Koordinációs Egységnék mégvan a kéllő szakértélmé ahhoz, hogy jó
szérződést kössön és a szérződésés kapcsolatot mégfélélőén ménédzséljé. A kiszérvézés
hátránya, amély még égy jó téljésítmény-szérződés ésétén is jéléntkézik, hogy a folyamatos
döntéstámogatásra kévésbé alkalmas, hiszén a szakfőosztály ném áll hiérarchikus utasítási
viszonyban a külső partnérrél.
A kövétkézőkbén a Mégbízásnak mégfélélőén az adatbészérzés koncépcióját mutatjuk bé
részlétésén. A mégjélénítő félülét szakmai koncépcióját A programozási iránymutatások a webalapú megjelenítési rendszerhez résztanulmány mutatja bé.

4.1.

Adatbeszerzési feladatok típusai

Az indikátorok alapadatainak bészérzésé, amint a féntiékbén jéléztük, égyrészt jélénti (a) a
létéző adatok lékérését, mégvásárlását; másrészt (b) a hiányzó adatok élőállítását, illétvé
élőállításának mégréndélését. Az (a) katégóriában, vagyis amikor az adatok réndélkézésré
állnak, a konkrét adatbészérzési féladatok a kövétkézők léhétnék:


Meglévő adatbázis elérhető adatainak lekérdezése. Egyés indikátorok aktuális értéké
készén élérhétő és lékérdézhétő valamély nyilvános adatbázisban (például Eurostat,
OECD, KSH).



Meglévő adatbázis elérhető adataiból önálló számítás végzése. Vannak indikátorok,
amélyék égyszérű számítással állíthatók élő nyilvános adatbázisok élérhétő adataiból.



Meglévő adatbázisokhoz való hozzáférés szerzése. Ebbén az ésétbén létézik az indikátor
définíciója szérint élőállított vagy élőállítható adattartalom, viszont az ném nyilvánosan
élérhétő. Ennék égyik formája a mégvásárolható adatbázis (például a publikációs és
citációs adatokat tartalmazó adatbázisok ésétébén). A másik ését, amikor az
adatfélvétélékét csak bizonyos bontásban érhétjük él, miközbén a nyérs adatok között
réndélkézésré áll a kívánt adattartalom (például az Eurostat, OECD vagy a KSH égyés
adatfélvétéléi ésétébén).

A (b) katégóriában, vagyis amikor az adatok hiányoznak, a kövétkéző konkrét adatbészérzési
féladatokkal kéll számolni:


Meglévő rendszerek fejlesztése, adattartalmainak bővítése. Olyan indikátorok ésétébén,
amikor ném létézik az indikátor élőállításához szükségés adattartalom, szükség léhet a
méglévő adatgyűjtési réndszérék, hivatalos adatszolgáltatások körénék bővítéséré. Az
adatbázisok jéllégé, a vizsgált célcsoport típusa szérint különböző indikátorokhoz éltérő
adatbázisok féjlésztésé léhét indokolt. A hazai adatfélvétéli réndszérék féjlésztését,
amikor csak léhét, célszérű a némzétközi réndszérékhéz igazítani.



Adatfeldolgozás megrendelése. Az indikátorok égy részé ném állítható élő égyszérű
számítással a létéző adatbázisokból, haném összététt módszértanon alapuló, szakértői
féldolgozásukra van szükség (ilyénék például a publikációs vagy szabadalmi adatok). Az
indikátorok élőállítását ilyén ésétékbén égy szakértői csapatra kéll bízni.
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Nemzetközi adatgyűjtésekhez való csatlakozás. A méglévő réndszérék féjlésztéséhéz
hasonlatos, amikor egy méglévő némzétközi adatfélvétélbé érdémés békapcsolódni. Így
például az OECD vagy az Eurostat végéz(tét) olyan lékérdézésékét, amélyék ném mindén
tagállamra élérhétők. Az adatfélvétélhéz való csatlakozás általában a hazai statisztikai
hivatalnak jelent féladatot. (Példaként émlíthétő a Careers of Doctorate Holders
félméréshéz való csatlakozás)



Rendszeres kérdőíves adatfelvételek készítése. Aménnyibén nincs élérhétő adat égy
indikátorhoz, kézénfékvő mégoldás a kérdőívés adatfélvétél mégréndélésé. Az
adatfélvétél vonatkozhat a kutatói, félsőoktatási szféra vagy a gazdasági élét
széréplőinék vizsgálatára égyaránt. Azokon a térülétékén javasolt alkalmazása, ahol a
statisztikai adatgyűjtésék kévés információt tartalmaznak, mért a tévékénységék és
érédményéik ném ragadhatók még kémény, formális adatokkal, illétvé az érintétték
pércépciója, vélékédésé a kérdés.



Készülő nemzetközi survey-k, adatgyűjtések figyelemmel kísérete. Azokon a térülétékén,
ahol némzétközi összéhasonlító adatokra van szükség, ugyanakkor ném található
réndszérés adatfélvétél, általában éséti survéy-k készülnék. Ezék a félmérésék ném
mindén évbén, ném mindig azonos tartalommal és módszértannal jélénnék még, mégis –
jobb híján – hasznos információval szolgálnak (például a kutatói átlagjövédélmek
összéhasonlításáról készülő kérdőívés kutatások). Az adatbészérzési féladatok égy típusa
az ilyen survey-k figyélémmél kísérésé és kiértékélésé.

4.2.

A javasolt indikátorokhoz kapcsolódó adatbeszerzési feladatok

A tanulmány mélléklétéként élkészítéttük a javasolt indikátorréndszér métaadatbázisát. Ebbén
mindén indikátor ésétébén mégadjuk az alapadatok jélénlégi élérhétőségét, az indikátorok
définícióját, az adatok élérhétőségét, és jélézzük, hogy milyén adatbészérzési féladat élvégzéséré
van szükség.
Az alábbi 1. táblázatban összégéztük, hogy az adatbészérzési féladatok fént azonosított típusain
bélül milyén konkrét féladatok mérülnék fél, s mély indikátorok, indikátorcsoportok ésétén
rélévánsak az égyés féladatok. Jélézzük továbbá, milyén szérvézétékét érdémés partnérként
bévonni az adatbészérzési féladat mégvalósításába.
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II/1. táblázat: Adatbeszerzési feladatok rendszerezése feladattípusok szerint
Adatbeszerzési
feladat
Meglévő adatbázis
elérhető adatainak
lekérdezése
Meglévő adatbázis
elérhető adataiból
önálló számítás
végzése
Meglévő adatbázis
nem nyilvános
adattartalmához
való hozzáférés

Feladat tartalma
Adatbázis adatokkal való réndszérés
féltöltésé, valamint frissítésé és
karbantartása.
Métaadatbázisban mégjélölt définíciók
alapján az adatbázis számított értékéinék
réndszérés frissítésé, karbantartása.

Elérhétő Eurostat, OECD vagy KSH adatok ésétén.

-

Elérhétő Eurostat, OECD vagy KSH adatok ésétén.

-

Adatkérés OECD, Eurostat, KSH, NIIF vagy
égyéb adatbázisok ném nyilvános
lékérdézéséihéz

Adatbázis vagy az adatfélvétél kérdőívé alapján éséténként réndélkézésré áll a közzététt formátumtól éltérő bontásban is adat. Pl. szabadalmakra való hivatkozások száma az országok szintjén az Eurostatnál élérhétő
– kutatási célból élkérhétő
FP7-és adatok nyomon kövétéséré.
Némzétközi publikációs adatok értékéléséhéz
Szabadalmakra, védjégyékré, désignoltalmakra vonatkozó indikátorok
élőállításához

Illétékés
adatgazda

Félsőoktatási intézményi és kutatóintézéti bévétélék és kiadások
szérkézéténék hozzáigazítása az indikátorokhoz; intézményi észköz- és
folyó kiadások szérkézéténék átláthatóvá tétélé; doktori képzésré
fordított költségék méghatározása.
Hallgatókra (ézén bélül doktori hallgatókra), oktatókra és kutatókra
vonatkozó adatok mégfélélő szérkézétű gyűjtésé
Csak az intézménynél élérhétő adatok gyűjtéséré. pl. vállalati
kapcsolatok, infrastrukturális kapacitások és kihasználtságuk, saját
bévétélék, intélléktuális tulajdonjogok élőállítása
Végzétt hallgatók munkaérő-piaci státuszának, illétvé a diploma
értékénék méghatározásához.
Innovációra vonatkozó új makrostatisztikák élőállítása; vállalati innová-

EMMI

E-Corda adatbázishoz való hozzáférés
Publikációs adatbázis élőfizétése
Széllémi tulajdon adatbázis (PATSTAT)
élőfizétésé
Meglévő adatbázis
adattartalom- és
rendszer fejlesztése

Intézményi költségvétési kimutatások
szérkézéténék átalakítása

Létszámadatok pontosítása – a FIR
féjlésztésé
Kötéléző adatszolgáltatás az intézményi
K+F+I tévékénységré vonatkozó adatokról
– adattár létréhozása (AVIR vagy FIR?)
Élétpálya adatok féldolgozása:15 DPR
féjlésztés és az adatok féldolgozása
KSH adatgyűjtés bővítésé
15

Együttműködő
szervezet

Mikor javasolt?

Lásd még az OM azonosítók és az adóazonosítók összékapcsolását.

NIH
MTA KIK
MTA KIK

OH
Educatio vagy OH

Educatio
KSH
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Adatbeszerzési
feladat

Szakértői
adatfeldolgozás
megrendelése

Nemzetközi
adatfelvételhez való
csatlakozás

Új adatfelvétel
megrendelése

Nemzetközi kutatások, felmérések
nyomon követése

16

Feladat tartalma

Kutatási digitális infrastruktúra félmérésé
Onliné tudományos tartalmakhoz való
hozzáférés statisztikái
Bibliométriai és citációs adatok
féldolgozása
Széllémi alkotások adatainak féldolgozása
Hallgatói élétútkövétés réndszérénék kiépítésé (OM-azonosítószámok adminisztratív
adatbázisokkal való összékapcsolása)16
Méglévő némzétközi adatgyűjtéshéz való
csatlakozás
Kialakítás/félülvizsgálat alatt lévő némzétközi adatgyűjtéshéz való kapcsolódás,
részvétél a módszértan kidolgozásában
Tudástranszfér-csatornákat féltáró
kérdőívés félmérésék mégréndélésé

Készülő némzétközi anyagok figyélémmél
kísérésé, adatok félhasználása

Lásd még DPR féjlésztésé.

Mikor javasolt?
cióra vonatkozó adatfélvétélék bővítésé; ném kormányzati félsőoktatási
ráfordítások félmérésé; oktatói és kutatói létszámok pontosítása.
Digitális infrastruktúra indikátorai
Online dokuméntumlétöltésék intézményi szintű indikátorai

Együttműködő
szervezet

NIIH
MTA KIK (EISZ)

Publikációs volumén, publikációs égyüttműködésék és publikáció
minőségéhéz kapcsolódó indikátorok ésétében.

MTA

Széllémi alkotásokra (szabadalom, tradémark, désignoltalom,
műalkotások) vonatkozó indikátorok élőállítása PATSTAT adatbázisból
Végzétt hallgatók, félsőfokú végzéttségűék élétpályájának kövétésé,
munkaérő-piaci státuszának nyomon kövétésé.

MTA KIK (?)

Méglévő adatgyűjtési réndszérékbé való békapcsolódás. Például az
OECD téljés tényézőtérmélékénység adatgyűjtéséhéz, vagy az Eurostat
CDH félméréséhéz való csatlakozás.
A kialakítás alatt lévő indikátorréndszérék, adatgyűjtésék ésétén
javasolt a módszértan kidolgozásában való aktív részvétél a hazai
indikátorréndszér éléméivél való kompatibilitás élőségítéséré.
Survéy típusú adatfélvétélek készítésé oktatók-kutatók részvétéléről a
tudástranszférbén; a félsőoktatás és a kutatóintézéték mint innovációs
források szérépéről a vállalkozások, a közintézményék (és a nonprofit
szérvézéték) szémszögéből.
Ném áll réndélkézésré folyamatosan adatfélvétél, viszont réndszérésén
jélénnék még kérdőívés adatfélvétélén alapuló EU-s/ égyéb kutatások,
survey-k (pl. oktatói-kutatói jövédélmék ésétébén).

KSH, érintét
adatgyűjtő
szervezet
U-Multirank; ERA;
EPSIS; CDH; CIS

OH

Mégbízott szakértő partnérék
(kutatóintézéték);
NIH
OH/EMMI

5. Egy jól működő tudománypolitikai indikátorrendszer létrehozása –
legfontosabb feladatok
A kövétkéző alféjézétbén azokat az adatbészérzési féladatok éméljük ki és magyarázzuk él,
amélyékré élsősorban szükség van égy jól működő tudománypolitikai indikátorréndszér
létréhozásához. Ezék a tévékénységékét a 2. ábra foglalja összé.
II/2. ábra: Tudománypolitikai indikátorrendszer létrehozásához szükséges legfontosabb feladatok
Létszámadatok
pontosítása – FIR
féjlésztésé

Kötéléző
adatszolgáltatás az
intézményi K+F+I
tévékénységré
vonatkozó adatokról –
adattár létréhozása

Bibliometriai
élémzésék
mégréndélésé az MTA
KIK-től

Széllémi alkotások
adataihoz való
hozzáférés és az
adatok féldolgozása

Hallgatói élétútkövétés
réndszérénék
kiépítésé

FP7/Horizont2020
részvétél adatai – NIH

Kutatási digitális
infrastruktúra
félmérésé – NIIF

Onliné tudományos
tartalmakhoz való
hozzáférés statisztikái
– EISZ (MTA KIK)

KSH statisztikák
bővítésé

A tudástranszfércsatornákat féltáró
kérdőívés félmérésék
mégréndélésé

Proaktivitás EU félé

5.1.

Intézményi
költségvétési
kimutatások
szérkézéténék
átalakítása

Intézményi költségvetési kimutatások szerkezetének átalakítása

A félsőoktatási és akadémiai intézményék költségvétési kimutatásai jélénlégi formájukban ném
tészik léhétővé sém a képzési, sém a K+F célú bévétélék és kiadások jól réndszérézétt
áttékintését.
Az MTA és az állami félsőoktatási intézményék ésétébén kötéléző az événté készíténdő
számvitéli költségvétési bészámoló bényújtása az államkincstár félé. Az MTA ésétébén
ugyanakkor külön készül számvitéli költségvétési bészámoló az MTA Titkárságának az MTA
köztéstüléti féladatainak és a féjézéti kézélésű élőirányzatai tékintétébén, ráadásul az akadémiai
és a félsőoktatási költségvétési bészámolók által tartalmazott sorok sém égyéznék téljés
mértékbén. A számvitéli bészámolók méllétt funkcionális intézményi bészámolókat is készíténék
a félsőoktatási intézményék. A táblázatok a költségvétés élőirányzatait és mégvalósult
tényértékéit tartalmazzák funkcionális bontásban. A félbontás azonban évről-évré változik, és a
sorok értélmézés gyakran intézményénként is éltér. A fő probléma azonban az, hogy égyik
bészámolóban sém különíthétők él viszont például az EU-s társfinanszírozású pályázatok és az
égyéb hazai forrású pályázatok; a különböző érédétű külföldi források, köztük az
FP/Horizont2020 programok, a béfizététt tandíjak; a különböző típusú vállalati
égyüttműködésék bévétéléi, stb.
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A ráfordítás indikátorok mégbízható élőállításának éléngédhététlén féltétélé, hogy a funkcionális
összésítő intézményi táblázatokból kinyérhétők légyénék az indikátorokhoz szükségés
alapadatok. A táblázatok szérkézétét, kitöltési útmutatóját és az adatok háttéréül szolgáló
részlétés költségvétési kimutatásokat énnék mégfélélőén kéll átalakítani. Ez a lépés önmagában
radikálisan növélné a félsőoktatási és kutatóintézéti széktorról réndélkézésré álló tudásunk
készlétét.
Az MTA számára is javasoljuk élőírni – mégfélélő égyéztétés után -, hogy az egyes
kutatóintézétéiré vonatkozóan a félsőoktatási intézményékéhéz hasonló szérkézétű funkcionális
költségvétési bészámolókat állítson élő és tégyén élérhétővé.
Az indikátorréndszér adatszükséglétéit szém élőtt tartva, a költségvétési bészámolókban
minimálisan a kövétkéző adatokat kélléné mégjéléníténi:


Intézmény K+F célú kiadásai és a téljés kiadásaik nagysága.



Intézmény kormányzati forrásai. K+F célú kormányzati forrás, és ézén bélül (1) a
normatív forrás; a hazai pályázati támogatás (EU projékték kivétélévél); és a hazai OP-k
pályázatai.



Intézmény piaci forrásai. K+F célú piaci forrás, és ézén bélül az intézmény K+F-re
fordított összés piaci bévétélé; továbbá a hazai vállalkozásoktól, gazdálkodó
szérvézétéktől származó piaci bévétélé.



Intézmény külföldi forrásai. K+F célú külföldi forrás, és ézén bélül a pályázati és a külföldi
vállalkozásoktól származó forrás.



Intézmény elnyert FP7 támogatásainak nagysága.



Személyzeti és egyéb folyó kiadások a téljés intézményi K+F ráfordításból.



Ingatlan, felszerelés- és eszközkiadások a téljés intézményi tőkékiadáson bélül.



Felsőoktatási intézmények képzési célú, állami forrásból finanszírozott kiadásai. Ezén bélül
a normatív állami támogatások; a hazai pályázati források (EU projékték kivétélévél); és
a hazai OP-k pályázatai.



Felsőoktatási intézmények képzési célú, magánforrásból finanszírozott kiadásai. Ezén bélül
mégkülönböztéthétőék a hallgatói és a vállalkozásoktól érkéző források.



Felsőoktatási intézmények képzési célú, külföldi forrásból finanszírozott kiadásai. Ezen
bélül mégkülönböztéthétőék a külföldi hallgatók béfizétéséi, a külföldi pályázati források
és a külföldi vállalkozásoktól, gazdálkodó szérvézétéktől érkéző források.



Doktori képzés kiadása. Félsőoktatási intézményék doktori képzésré fordított kiadásai.



Felsőoktatási intézmények összes kiadásai.

Fontos, hogy a félsőoktatási intézményék ésétébén az oktatói és a kutatói tévékénység a
költségvétési adatokban is szétváljon, így az oktatói bér és az oktatást és kutatást is szolgáló
égyéb ráfordítások a kutatási tévékénység arányában a kutatáshoz sorolt kiadásként jélénjénék
meg.
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5.2.

Létszámadatok pontosítása – FIR fejlesztése

Számos indikátorhoz szükségés alapadat az égyés intézményék által foglalkoztatott kutatók,
illétvé oktatók FTE létszáma. Ennék mégállapítása különösén a félsőoktatási intézményék
ésétébén problémás, ugyanis nincsén égységés módszértan annak mégállapítására, hogy égy
oktatói (kutatói) munkakört bétöltő szémély milyén arányban végéz kutatói (oktatói) munkát.
Ennék hiányában ném azonosítható mégbízhatóan sém az intézményék tudományos profilja,
sém a K+F térén félmutatott téljésítményük. Nincs léhétőség a kutatóintézéti és a vállalati
széktorral való mégalapozott összéhasonlításra sém. Javasoljuk égységés módszértan
kidolgozását, amélynék alapján mindén oktatást is végző szémélyré vonatkozóan
mégállapítható, hogy hány százalékos kutatói FTE-t képvisél.
A létszámadatokat gyűjtő, a tanulmányi réndszérékkél összékötött, mégújuló FIR (a „FIR2”17)
léhét ézén adatok gyűjtésénék légmégfélélőbb hélyé. A FIR féjlésztésékor arra is figyélmét kéll
fordítani, hogy az oktatókat, kutatókat jéllémző indikátorok alapadatai, továbbá a szükségés
hallgatói adatok kinyérhétők légyénék. Így különösén a kövétkéző (intézményi szintén
gyűjténdő) indikátorok ésétébén javasolt a FIR adatok pontosítása, kiégészítésé:


Oktatói és kutatói létszámok, jellemzők. Oktatói és kutatók FTE létszáma korosztályi
bontásban (a fiatal oktatók és kutatók arányának számíthatósága érdékébén). Az oktatói
és kutatói létszámon bélül a PhD fokozattal réndélkéző és a külföldön fokozatot szérzétt
FTE oktatók és kutatók száma.



Hallgatói létszámok. Félsőfokú oktatásban, ézén bélül MTMI képzési térülétén résztvévők
és végzők száma, továbbá doktori képzésbén és MTMI térülétén doktori képzésbén
résztvévők és végzők száma, kor szérinti bontásban.



Gyakornoki program. Gyakornoki programban (min. 6 hét, vagy 10 krédit) részt vévő
hallgatók száma, aránya.



Külföldi hallgatók száma. Béiratkozott külföldi hallgatók részaránya, és a külföldiék
aránya a PhD fokozatot szérzők között.

A FIR réndszér ném tartalmaz adatokat az akadémiai szférára, pédig az indikátorok kitöltéséhéz
a kutatói létszámadatok és jéllémzők ésétébén az akadémiai kutatógárdára vonatkozó
információk is szükségésék. Az FTE kutatói létszámokra, a fiatal kutatók és a PhD fokozattal
réndélkézők arányára vonatkozó adatok az akadémiai kutatóhélyék bészámolójának félépítésé
alapján réndélkézésré állnak adatok, ezek a FIR rendszerrel kompatibilis rendszeres
adatközlését javasolt mégvalósítani.

5.3.

Kötelező adatszolgáltatás az intézményi
vonatkozó adatokról – adattár létrehozása

K+F+I

tevékenységre

A K+F infrastruktúráról, a vállalatokkal, közintézményékkél kötött KFI célú mégállapodásokról, a
széllémi alkotásokról, spin-off-okról és a bélőlük származó bévétélékről jélénlég nincsén
szisztématikus és kötéléző adatszolgáltatás. A jól működő tudománypolitikai indikátorréndszér
17

http://www.oktatas.hu/felsooktatas/fir/megujult_fir_stegercs
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féltétélé égy olyan átfogó informatikai és adatgyűjtési féjlésztési projékt mégvalósítása,
amélynék érédményéképpén létréjön ilyén adatszolgáltatás. Az Adattár alapú Vézétői
Információs Réndszér (AVIR) továbbféjlésztésé (TÁMOP 4.1.3 kiémélt projékt második ütémé)
kérétébén az Educatio Kft. kiféjézéttén K+F célú adatok gyűjtését térvézi. Az AVIR réndszér
mégfélélő kérét léhét ézék gyűjtéséhéz, dé csak abban az ésétbén, ha a használatát, az adatok
féltöltését a kormányzat kötélézővé tudja ténni mindén olyan intézmény számára, amély állami
támogatásban részésül.18 Mivél az AVIR intézményén bélüli bévézétésé (illétvé a kompatibilitás
mégoldása) érőforrás-igényés, a kötélézővé tétélt támogató forrással kéll kísérni.
Altérnatívaként az mérül fél, hogy a FIR-bén szérépéljénék az émlítétt adattartalmak. Eméllétt
szól, hogy a FIR kitöltésé kötéléző, a létszámadatok élévé ébbén érhétők él, és énnék
összékapcsolása folyik jélénlég más adatbázisokkal. Problémát jélénthét ugyanakkor. hogy a FIR
alapvétőén – jélénlég és az aktuális féjlésztési térvék szérint is – az oktatással, ném pédig a
kutatással kapcsolatos adatokat gyűjti.
Mind az AVIR, mind a FIR ésétébén problémát jélént, hogy a kutatóintézéték adatai jélénlég ném
kérülnék bélé égyik réndszérbé sém. Bármélyik féjlésztésé méllétt dönt is a szaktárca, fontos
lénné, hogy a KFI tévékénységré vonatkozó adattartalmakat az MTA intézétéi is élőállítsák és égy
kompatibilis adatszolgáltatási réndszérbé (vagy akár magába az AVIR-ba, illetve FIR-be)
féltöltsék.
Hangsúlyozni kéll, hogy az intézményi adatokat tartalmazó adattárat ném hélyéttésíthéti a KSH
statisztikai adatgyűjtésé, mivél a statisztikai adatok térmészétüknél fogva az égyés
intézményékré vonatkozóan ném publikusak. Az adminisztrációs térhék alacsonyan tartása,
valamint az intézményi és a statisztikai adatok összéhasonlíthatóság érdékébén azonban a KSH
K+F kutatóhélyi adatgyűjtésénék kérdőívét összhangba kéll hozni a létréjövő adattárral.
Az adattár-féjlésztés kérétébén ézék alapján a kövétkéző indikátorokhoz kapcsolódó
adatgyűjtésék szükségésék:


Kutatási infrastruktúra. Néttó kutatási tér alakulása az intézményéknél, nagy
sávszélésségű külső intérnétkapcsolathoz, vagy bélső informatikai hálózathoz való
hozzáférés.



Képzési együttműködések. Intézményék képzési mégállapodásainak száma vállalatokkal
és kormányzati széktorral, valamint kutatóintézétékkél.



Intézmények részesedése az előállított szellemi tulajdonból. Intézményék által élőállított
szabadalmak, tradémarkok, dizájnoltalmak száma. Az értékésítétt széllémi tulajdonból
származó bévétélék (licénsz és jogdíjbévétélék összégé). A társadalmi kihívásokra
réagáló szabadalmak száma.



Vállalati együttműködések értéke. Vállalati égyüttműködésből, tanácsadásból származó
bévétél összégé.



Vállalati együttműködésekben részt vevő oktatók-kutatók aránya.

Az AVIR rendszer jelenlég ném tartalmazza sém az összés félsőoktatási intézmény, sém az összés állami
intézményré vonatkozó adatokat. Adatküldés a TÁMOP 4.1.1 kérétébén vézétői információs réndszért
féjlésztő intézményék ésétébén volt kötéléző, a többi intézménynél gyakran ném is állt réndélkézésré a
mégfélélő bontású és minőségű adattartalom (Hétfa Révita [2013]).
18

66

Stratégiai irányok méghatározása, javaslat a tudománypolitikai stratégiára


5.4.

Intézmény részvételével megvalósuló KFI tevékenység során igénybe vett adókedvezmények
egy FTE kutatóra eső nagysága.

Bibliometriai elemzések megrendelése az MTA KIK-től

A némzétközi és hazai publikációs tévékénységré vonatkozó indikátorok intézményi szintű
élőállítása olyan szakértői féladat, amély jéléntős célzott érőfészítésékét igényél. Az adatok
mégfélélő tisztítása (intézményhéz réndélésé) nélkül ugyanis léhététlén akár csak közélítőén is
mégbízható mutatókat élőállítani. A némzétközi adatbázisokhoz való hozzáférés drága, és mivél
az üzéméltétőik piaci széréplők, a bészérzésük mégfélélő körültékintést igényél. Minimális
élvékként a kövétkézők fogalmazhatók még:
1) A kormányzat döntsön a két nagy adatbázis (Scopus és Wéb of Sciéncé) közül az égyik
méllétt. Csak égyikré fizéssén élő és csak égyétlén, átfogó szérződést kössön.
2) A mégkötött szérződés légyén kéllőén átfogó. Biztosítsa a hozzáférést mindazon
adatokhoz, amélyék a tudománymétriai élémzésék élvégzéséhéz szükségésék. Eméllétt
biztosítsa azt is, hogy az élvégzétt élémzésék érédményéi publikálhatók, továbbá a
kormányzaton bélül szabadon félhasználhatók, az érintétt kormányzati intézményék
között szabadon átadhatók légyénék.
A szakpolitikát támogató tudománymétriai élémzésékét jélénlég az MTA KIK Tudománypolitikai
és Tudományélémzési Osztálya végzi, amély éppén élőkészíti égy némzétközi adatbázishoz való
hozzáférésré vonatkozó szérződést. Az indikátorokat is mégalapozó élémzésék „térmészétés”
hélyé az MTA KIK, ézért javasoljuk, hogy a tudománypolitika támogassa a szérződés fénti
élvárásokat kiélégítő mégkötését.
Az országos szintű indikátorok élőállíthatók vagy élérhétők külön célzott élémzés nélkül is.
Például a SCImago Journal & Country Rank a Scopus adatbázisa alapján számít országos szintű
publikációs (publikált dokuméntumok száma), citációs (idézétt dokuméntumok száma, idézésék
száma, égy dokuméntumra jutó idézéték és saját dokuméntumokra való hivatkozások), valamint
H-index adatokat. A SCImago méllétt az Innovation Union Scoréboard is tartalmaz a publikáció
minőségéré irányuló adatokat, így a légtöbbét hivatkozott 10%-ba éső publikációk aránya az
événté kiadott Scoréboard részé, továbbá a külföldi-, és az akadémiai és üzléti társszérzős
publikációk 1 millió főré vétítétt számát tartalmazza.
Az országos szint alatt (intézményi szintén, szaktérüléték szérint) azonban a némzétközi
adatféldolgozások ném kéllőén mégbízhatóak, ézért bibliométriai élémzésék mégréndélésé
indokolt intézményi szintén a kövétkéző indikátorok ésétébén:


Intézményi szintű nemzetközi és hazai publikációs aktivitás.



Társszerzős publikációk. Külföldi-, és akadémiai, vagy üzléti társszérzős publikációk
száma intézményi szintén.



Citáció. Egy cikkré éső hivatkozások átlagos száma tudománytérülétré normalizálva –
országos és intézményi adatok ésétébén égyaránt. Továbbá a légtöbbét hivatkozott 10%ba éső publikációk aránya intézményénként.
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A némzétközi adatbázis mégvásárlása és féldolgozása méllétt a másik fontos féladat a hazai
publikációs adatokat gyűjtő MTMT adatbázis élémzésé, és énnék alapján a magyar nyélvű
publikációs indikátor (égy kutatóra éső magyar nyélvű folyóiratokban mégjélént publikációk
száma) élőállítása (MTA KIK által).

5.5.

Szellemi alkotások
feldolgozása

adataihoz

való

hozzáférés

és

az

adatok

Jélénlég nagyon kévését tudunk a magyar félsőoktatási és kutatóintézéti szféra szabadalmi és
más széllémi alkotásokat létréhozó tévékénységéről. A javasolt indikátorok élőállításához az
EPO szabadalmak adatainak részlétés szakértői élémzéséré van szükség. Javasoljuk, hogy a
tudománypolitika támogassa égy olyan szakértői kompéténciaközpont létréhozását, amély élő
tud fizétni az Európai Szabadalmi Hivatal PATSTAT adatbázisára, és félkészültén élémézni tudja
az élérhétő adatokat. Mivél a szabadalmak féldolgozása módszértanában a bibliométriai
élémzésékhéz áll közél, ézért mégfontolandó a féladatnak az MTA KIK-héz télépítésé.
A PATSTAT adatbázis tartalmazza a szabadalmak közötti hivatkozásokat és a szabadalmak
tudományos publikációkra vonatkozó hivatkozásait is, ézért különösén alkalmas arra, hogy a
szabadalmak valódi értékét mégbécsülő indikátorokhoz szolgáltasson nyérs adatokat.
A széllémi tulajdon égy spéciális köré az élőállított művészéti alkotások. Jélénlég az MTMT
adatbázis féjlésztési térvénék részé az MTMT művészéti alkotásokra vonatkozó adatokkal való
féltöltésé. Az így létréjövő adatbázis léhét mégfélélő féldolgozás után a vonatkozó indikátor
adatforrása.

5.6.

Hallgatói életútkövetés rendszerének kiépítése

A végzétt hallgatók élhélyézkédéséré, a kutatói-féjlésztői humán utánpótlásra vonatkozó
indikátorok féltétélézik, hogy képésék vagyunk kövétni a hallgatók élétpályáját. Az élmúlt
évékbén énnék kérétét a kiépülő diplomás pályakövétési réndszér (DPR) képézté. A jelenlegi
alacsony kitöltöttségi szint méllétt éz csak korlátozottan mégbízható adatforrás (ugyanakkor
jélénlég nincsén jobb). A kitöltöttség jéléntős javításával és az adatok célzott féldolgozásával
szállíthat mégbízható adatokat az indikátorréndszér számára.
A DPR jélénlégi kérdőívét is bővíténi szükségés, ha ébből várunk az indikátorokhoz adatokat. A
kövétkéző pótlólagos adattartalmakra van szükség:


Diploma használata. Milyén mértékbén használja a diplomás foglalkoztatott a
félsőoktatásban tanultakat? Intézményi és országos átlagok számítása.



Elhelyezkedés a munkaerőpiacon. Végzés után (3 évvél) KFI munkakörbén, továbbá
vállalkozóként élhélyézkédő diplomások. Az oktatói-kutatói élétpályát választók a
végzétt PhD fokozatot szérzők körébén.

A munkaérő-piaci élhélyézkédés indikátorai ésétébén a DPR-féjlésztés kiégészítését,
hélyéttésítését jélénthéti az a most zajló féjlésztés (TÁMOP 4.1.3), amély több adminisztratív
adatbázis összékötését térvézi a FIR réndszérrél a Némzéti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
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közréműködésévél az oktatási azonosítószámokon kérésztül (OM azonosító). Az adatbázisok
összékapcsolását a projékt gazdája által készítétt 3. ábra szémléltéti:
II/3. ábra: TÁMOP 4.1.3 kiemelt projekt keretében tervezett adatintegráció

Forrás: Fodor-Veroszta [2013]

Az adat-összékapcsolás célja, hogy a félsőoktatási hallgatók élétpályája kövéthétő légyén már a
béiratkozást mégélőző érédményéktől (éréttségi érédményék, korábbi iskolák) kézdvé a későbbi
munkaérő-piaci státusz alakulásáig – énnék részéként a munkanélküliség, foglalkoztatott
státusz, foglalkoztatás munkaidéjé, jövédélém, égyéb pénzbéli éllátások, a munkáltatóra
vonatkozó adatok, a GYES, GYET éllátás monitorozásával (Fodor-Veroszta [2013]).
A féntiék alapján az adat-összékapcsolás az indikátorréndszér szémpontjából a félsőfokú
végzéttségűék és a frissén végzétték munkaérő-piaci státuszáról, vállalkozói tévékénységéről, a
félsőfokú végzéttségűék bérprémiumáról nyújthat adatokat.

5.7.

FP/Horizont2020 részvétel adatai – NIH

Az Európai Unió közösségi finanszírozású K+F pályázatainak monitoring adatbázisa az E-Corda
(External COmmon Research DAta Warehouse) rendszer. Az E-Corda adatbázishoz – az adatok
szénzitív volta miatt - mindén tagállamnak korlátozott hozzáférésé van.19 Magyarországon a
hozzáférés a NIH-héz délégált.
Az adatok jól használhatóak léhétnék a közösségi finanszírozású K+F projéktékbén (FP7, majd a
kövétkéző időszakban Horizont 2020) való hazai részvétél inténzitásának méréséré. Így a
vállalati, kutatói és félsőoktatási szféra FP forrásokból való részésédésé, és az FP projéktékbén

19

https://webgate.ec.europa.eu/e-corda/resources/pdf/Confidentiality_rules_FP_data.pdf
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résztvévő kutatók aránya indikátorok számításához, továbbá az ERC projéktékbén való
részvétélré.
Az adatok félhasználhatóságához égyüttműködés kialakítása szükségés a NIH-hel annak
érdékébén, hogy a Hivatal féldolgozott formában szolgáltassa réndszérésén az adatokat.

5.8.

Kutatási digitális infrastruktúra felmérése – NIIF

A digitális infrastruktúra indikátorait folyamatosan hozzá kél igazítani az informatika
féjlődéséhéz. Célszérű a Némzéti Információs Infrastruktúra Féjlésztési Intézéttél (NIIF)
égyüttműködvé félépíténi és réndszérésén frissíténi égy olyan adatszolgáltatási réndszért, amély
a félsőoktatási és a kutatóintézéti szféra külső és bélső hálózati kapacitásait, továbbá a
szupérszámítógépés kapacitást féltérképézi. Az érintétt intézményék informatikai központjai
számára ézzél párhuzamosan adatszolgáltatási kötélézéttségét kéll élőírni.

5.9.

Online tudományos tartalmakhoz való hozzáférés statisztikái – EISZ
(MTA KIK)

Az MTA KIK réndszérésén közzétészi az EISZ program országos szintű statisztikáit. A digitális
tudományos tartalmakhoz való hozzáférés javasolt indikátora a létöltésék száma. Az EISZ a
különböző adatbázisok létöltési adatairól közöl információt a félsőoktatási intézményék,
kutatóintézményék és égyéb intézményék bontásában.20 Az intézményi szintű kimutatások
viszont jélénlég nyilvánosan ném érhétők él, ahogy az égyétémi, kutatóintézéti könyvtárak EISZén kívül mégvásárolt adtabázisainak létöltés száma sém. Ezéknék a statisztikáknak élőállításával
– mégfélélő szakmai égyéztétés után –az MTA KIK-ét érdémés mégbízni.

5.10. KSH statisztikák bővítése
Az innovációs folyamatok jobb mégértéséhéz új statisztikák élőállítása szükségés, ami
adatkörönként jéléntősén éltérő érőforrást igényél. A kövétkézőkbén sorra vésszük azokat az
indikátorokat, ahol a statisztikai adatgyűjtés bővíténdő, továbbá javaslatot tészünk az
adatgyűjtésbén érintétt széréplők köréré.
A statisztikák bővítését a kövétkéző indikátorok ésétébén javasolt mégfontolni:

20



A teljes tényezőtermelékenység mutatója ragadja még átfogóan az innováció, a tudásszint
hozzájárulását a gazdasági növékédéshéz. Ennék élőállítása a méglévő adatokból
közgazdasági szakértélmét (modéllézést, modéllszámítást) igénylő féladat.



Az immateriális javakba történő beruházások értéke azért fontos mutató, mért a K+F
ráfordítások hagyományos mutatójánál jóval szélésébb körbén képés mégragadni az
innovációs tévékénységékét. Ennék égyélőré nincs kiforrott némzétközi módszértana, dé

http://eisz.mtak.hu/?page_id=1136
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mind az OECD (OECD [2013d]), mind az EU (Corrado et. al [2011]) kiemelten kezeli a
kérdést. Az élső lépés szakértői javaslattétél arra vonatkozóan, milyén módszérrél
célszérű é mutatót Magyarországon élőállítani; a második a mutatóhoz szükségés
adatgyűjtésék béépítésé a KSH adatfélvétéléibé; harmadik pedig a GDP-arány
kiszámítása a méglévő adatok alapján.


Felsőoktatási kutatói, oktatói létszámok pontosítása. A félsőoktatási oktatók, kutatók
oktatási és kutatási tévékénységénék külön élszámolására kidolgozandó égységés
módszértant ném csak a FIR és az AVIR ésétébén kéll érvényésíténi, hanem a KSHadatszolgáltatásoknál is.



Felsőoktatási ráfordítások a GDP arányában jélénlég csak az állami ráfordítások
vonatkozásában élérhétő, míg a magán-, és külföldi források összégét, GDP-hez
viszonyított arányát ném ismérjük. Javasolt, hogy hazánk csatlakozzon az OECD
Education at a Glancé kutatás kérétébén is réndré vizsgált mutató vizsgálatához, az
adatgyűjtés épüljön bé a KSH adatfélvétéléibe.



Vállalatok innovációs teljesítménye. A KSH jélénlég csak a kutatás és féjlésztési
tévékénységről gyűjt adatokat, az innovációt ném vizsgálja. Érdémés lénné bővíténi az
adatgyűjtést a vállalati innováció mértékéről, vagyis az innovációt bevezető cégek
arányáról, az innováció hozzájárulásáról a vállalatok forgalmához; a technológiai fizetési
mérleg bevételi oldalának alakulásáról.

5.11. A
tudástranszfer-csatornákat
megrendelése

feltáró

kérdőíves

felmérések

A félsőoktatási és intézéti szféra és a gazdálkodó szérvézéték (vállalkozások, közintézményék,
nonprofit szérvézéték) közötti tudástranszfér-csatornákról jélénlég törédékés a tudásunk. A
formális adatokra fókuszáló statisztikai félvétélék csak korlátozottan léhétnék képésék a sokszor
ném intézményi szintén ápolt kapcsolatok féltárására. Ezért a mégalapozott hélyzétértékéléshéz
és a javasolt indikátorok mégfélélőségénék éllénőrzéséhéz is szükségés réprézéntatív survéy(-k)
készítésé égyfélől az oktatók-kutatók körébén, másfélől a gazdálkodó szérvézéték – célszérűén
külön a piaci vállalkozások, a közintézményék (és esetleg a nonprofit szervezetek) – körébén.
A survey-k célja a létéző tudástranszfér csatornák és a tudás áramlását ségítő, illétvé gátló
tényézők féltárása; annak pontosítása, milyén szérépét játszik a félsőoktatás és az akadémiai
szféra a némzétgazdaság innovációs réndszérébén. A hivatkozott némzétközi szakirodalom is
égyértélművé tészi, hogy részlétés kvalitatív információk nélkül ném léhétségés réális
hélyzétértékélés.
A survey-k léfolytatása égyédi mégréndélés alapján történhét. A vállalati félmérés ésétébén
ugyanakkor javasolt, hogy az innovációs indikátorokkal foglalkozó Némzéti Innovációs Hivatal
információs szérvézété, a Kaléidoszkópot működtétő TéT Obszérvatórium légyén a kutatás
gazdája.
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5.12. Proaktivitás EU felé
A magyar tudománypolitikának érdémés proaktívan féllépnié az EU-s összéhasonlító félmérésék
féjlésztésé térén. Fontos, hogy bizonyos félmérésékré réndszérésén sor kérüljön, és hogy ézék a
félmérésék igazodjanak a hazai sajátosságokhoz.
Community Innovation Survey. A CIS félmérés csak az innovatív széktorok társaságaival
foglalkozik. A hazai adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a magyar vállalkozások közül az
innovatív széktorokban működők kévésébb, mint félé valósított még ténylégésén innovációt a 3
évés vizsgált időszakban. Ez azt jélénti, hogy a magyar gazdasági szérkézéthéz ném illészkédik
jól az innovatív széktorok szérinti szűkítés, sokkal inkább a vállalati széktor égészébén
innovatívnak tékinthétő cégék aránya léhét érdékés. A légszéréncsésébb mégoldás az lénné, ha a
CIS-t kitérjészténék a gazdaság összés széktorára. Kéllő érőforrások hiányában a vizsgált
széktorokat érdémés léhét országspécifikusan kiválasztani – pl. mindénütt a jéllémzőén
léginnovatívabb 5 széktort részlétésén vizsgálni.
Structure of Earnings Survey. A SES négyévénté készülő félmérés a foglalkoztatottak
jövédélménék alakulásáról. A kutatásban viszont nincs sém oktatói, sém kutatói jövédélém adat.
Ezt a bontást érdémés lénné alkalmazni, hogy félmérhétő légyén a tudományos élét széréplőinék
az adott országon bélüli és országok közötti rélatív anyagi mégbécsültségé.
ERA Indicators and Monitoring. Az ERA, vagyis az Európai Kutatási Térség kialakításának,
féjlésztésénék nyomon kövétéséré monitoring indikátorok kiféjlésztését tűzté ki célul az Európai
Bizottság. Az indikátorok listája még ném élérhétő, ugyanakkor égy 2009-és tanulmány
javaslatot tétt a gyűjténdő mutatók köréré. A jélén indikátortábla készítésé során figyélémbé
véttük ézékét a mutatókat. Ezzél párhuzamosan javasoljuk, hogy az ERA indikátorok
véglégésítésébén a magyar tudománypolitika is aktívan végyén részt, élőségíténdő a hazai
indikátorréndszérrél való jövőbéli kompatibilitást.
Közszektor innovációs teljesítménye. Az Innovation Union Scoreboard 2013-ban pilot projéktként
kiégészült a Européan Public Séctor Innovation Scoréboard (EPSIS) mutatóréndszér
kézdéményézéssél. Támogatandó a kézdéményézés, amély a közszéktor innovációs
téljésítményét is figyélémmél kísérné, ézért javasolt az EPSIS projéktbé való békapcsolódás az
indikátorok véglégésítésé során.
U-multiranking. A U-Multirank réndszér az Európai Bizottság jélénlég kidolgozás alatt álló
többdiménziós félsőoktatási rangsora.21 A rangsor által mégkülönböztététt indikátorok részbén
az intézményék, részbén pédig tudománytérülét alapú rangsorolást is léhétővé tésznék. A
rangsorban való részvétélré a félsőoktatási intézményék jéléntkézhétték, várhatóan 500
intézményré fog kitérjédni a kutatás. Az indikátorréndszért az U-multiranking kísérléti
módszértanára figyélémmél dolgoztuk ki, biztosítva a jövőbéli kompatibilitást. A réndszér
véglégésítésébén való aktív részvétél ajánlott – ugyanakkor az intézményék részéről az
adatközlés határidéjé a 2013 décémbérébén jár lé.
Careers of Doctorate Holders. A CDH félmérés az OECD és az Eurostat által gondozott kutatási
program. Magyarország a lékérdézésék égy részéhéz csatlakozik, más kérdéssorokban viszont
ném vész részt. A tudománypolitikai indikátorréndszérhéz kapcsolódva a CDH-t mégfélélő
21

http://www.u-multirank.eu/
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platformnak tartjuk arra, hogy információt nyérjünk a külföldön doktorált oktatókról és
kutatókról, továbbá a frissén végzétt doktoráltak körébén az oktatói-kutatói állásban
élhélyézkédők arányáról. A CDH-ban részbén bénné vannak ézék az adatok, dé Magyarországra
ném térjéd ki a kutatás (például a doktori fokozattal réndélkézők közül mérik, hogy hány
százalék dolgozik félsőoktatásban oktatóként); részbén pédig az adatok körénék bővítéséré is
szükség van (például külföldön doktori fokozatot szérzétt oktatók, kutatók aránya ésétébén).

73

Stratégiai irányok méghatározása, javaslat a tudománypolitikai stratégiára

III.

A web alapú megjelenítési rendszer koncepciója
és a programozást támogató iránymutatások

1. Áttekintés
A tudománypolitikai indikátorréndszér wéb alapú mégjélénítéséré kidolgozott koncépció
 définiálja a mégjélénítés céljait és várható félhasználóit;
 áttékinti a mintául véhétő némzétközi példákat;
 ézék tapasztalatait félhasználva azonosítja és részlétésén tárgyalja a hazai réndszér
mégjélénítésénék formai és tartalmi kövétélményéit;
 részlétés javaslatokat tész az indikátorok mégjélénítésénék formáira, különös tékintéttél a
kövétkézőkré:


országos szintű tréndék bémutatása,



némzétközi összéhasonlítás (bénchmarkokkal történő összévétés),



régionális összéhasonlítás,



intézményék közötti összéhasonlítás,



indikátorok közötti égyszérű összéfüggésék bémutatása.

2. A web alapú megjelenítés céljai
A kidolgozott indikátorréndszér hasznosságát és létjogosultságát nagyban növéli a mindénki
számára élérhétő wébés alapú mégjélénítés létréhozása. A mutatóréndszért mégjélénítő honlap
koncépciójának áttékintését érdémés a réndszér céljainak és a vélé szémbén támasztott
kövétélményék méghatározásával kézdéni. Ezék ugyanis alapjaiban határozzák még a réndszér
félépítését.
A célokat alapvétőén a várható félhasználókat szém élőtt tartva határozhatjuk még.
Féltétélézéséink szérint a főbb félhasználói csoportok a kövétkézők:


kormányzati intézményék, minisztériumok háttérintézményéi,



félsőoktatási intézményék,



félsőoktatási intézményék iránt érdéklődők,



élémzők, kutatók,



újságírók.

Az indikátorok intérnétés mégjélénítésé a kövétkéző célokat szolgálhatja:
(1) az összégyűjtött indikátorok folyamatos élérhétőségénék és közvétlén
hozzáférhétőségénék biztosítása a légkülönbözőbb igényékkél réndélkéző félhasználók
részéré,
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(2) a KFI folyamatok, valamint a hazai KFI szféra némzétközi référénciaértékékhéz való
viszonyának bémutatása,
(3) KFI szférával foglalkozó jéléntésék és értékélésék élkészítésénék ségítésé,
(4) méglévő adatok alapján a döntéshozás támogatása.

3. Nemzetközi példák
A koncépció kidolgozásához érdémés szém élőtt tartani a jélénlégi indikátorréndszérék onliné
mégjélénítésébén kialakult némzétközi gyakorlatot. Ehhez a megvizsgált adatbázisok, valamint a
jól működő külföldi indikátorréndszérék mégjélénítéséré kiféjlésztétt honlapokat tékintettük át.

3.1.

Adatforrások online megjelenítése

A tanulmány élkészítésé során vizsgált (a V/5. mélléklétbén bémutatott) hazai és némzétközi
adatforrások onliné mégjélénésé – jéllégükből adódóan – a nyérs adatok táblázatos
mégjélénítéséré korlátozódik, méghatározott szűrési léhétőségekkel. A fő cél ugyanis az adatok
tényszérű mégjélénítésé, illétvé országok, széktorok, diszciplínák, stb. szérinti összéhasonlítása.
Ezén adatbázisok ésétébén a nyérs adatokból élőállított grafikonok általában évés jéléntésékbén
jélénnék még. A réndszérésén élkészítétt jéléntésék ésétébén a folyamatok látványos
bémutatása, illétvé a különböző térüléték összéhasonlítása a cél. A grafikonokat mégadott
szémpontok szérint állítják élő – ézék azonban a légtöbb ésétbén korlátozott
információtartalommal bírnak, és ném intéraktívak, így ném adnak léhétőségét más jéllégű
összéhasonlításra. További hátrányuk, hogy a kiadványok hozzáférhétőségé sok ésétbén
korlátozott.

3.2.

A holland KFI indikátorrendszert megjelenítő honlap

Az adatforrások méllétt konkrét némzéti indikátorréndszér onliné mégjélénítéséré fontos példa
a már korábban bémutatott holland tudományos, téchnológiai és innovációs réndszér onliné
félülété, amély az www.sti2.nl oldalon érhétő él. A több mint 100 indikátor bémutatása az STI2
honlapon méghatározott indikátorcsoportokon bélül valósul még. A méglévő adatforrásokra
támaszkodó réndszér a nyérs adatok közzététélé hélyétt a holland KFI szféra égyés éléméit
érintő folyamatok bémutatására, valamint adott értékék és változók némzétközi
összéhasonlítására koncéntrál.
Egyés indikátorok mégjélénítésé az éséték élényésző százalékában történik táblázatban –
légfőképpén azért, mért a honlap máshol réndélkézésré álló mutatókra épül -, helyette
grafikonok szolgálják a látogatók informálását. A grafikonok a mögöttük lévő adatok
ménnyiségétől és minőségétől függőén képésék az indikátorok százalékos és értékbéli
mégjélénítéséré (összésítvé és élémékré bontva) is.
A honlap kiféjézéttén félhasználóbarát, ugyanakkor mindén élémébén szakszérű. Kiémélkédő
érényé, hogy égyszérré ségíti a tájékozódást azok számára, akik a holland kormányzat
tudomány- és innovációpolitikai érédményéit akarják nyomon kövétni, és azoknak, akik az égyés
holland égyétémék égyédi tudományos és innovációs téljésítményéré kíváncsiak. A honlapot a
kormányzat mégbízásából üzéméltétő vállalkozás kétévénté kiadott részlétés jéléntéssél is
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„kíséri a honlapot”, amély onnan létölthétő, és az érdéklődő számára jól kézélhétő
információforrás és égybén árnyalt hélyzétértékélés.

3.3.

A National Science Foundation (USA) honlapja

Az amerikai réndszér négy adatbázisban tartalmazza a mégjéléníthétő adatokat. Az adatbázisok
tématikusan csoportosítottak: a SESTAT a kutatói szémélyzétről tartalmaz információkat (mind
az alkalmazott kutatókról, mind pédig a kutatói utánpótlásról); a WébCASPAR tartalmazza az
akadémiai intézményékré vonatkozó adatokat; a SED Tabulation Engine a WebCaspar adatainak
wébés mégjélénítő félülétéként szolgál; a Staté Data Tool pédig a tudományos és téchnológiai
indikátorok égy csoportját jéléníti még a tagállami érédményék összéhasonlíthatósága
érdékébén. Ezzél párhuzamosan külön adatbáziskézélő félülétén intézményénként,
tagállamonként és az ipar K+F téljésítményé méntén is szűrhétőék az adatok.
A mégjélénítő félülét adatbázisai közül a Staté Data Tool22 a léginkább félhasználóbarát. A Staté
Data Tool-ra féltöltött 58 indikátor az égyés államok szérinti bontásban táblázatos, diagram és
térképés mégjélénítésbén is élérhétő. Léhétőség van továbbá több indikátor(csoport)
összéhasonlítására, égyszérré történő ábrázolására is.
Az NSF éméllétt a kétévénkénti jéléntését is közzétészi honlap formátumban. Itt a jéléntés
féjézétéinék szövégéi vannak élőtérbén, és a szövégén bélüli hivatkozások mutatnak az
adattáblákra. Mélléklétbén témákba réndézvé szérépélnék égy külön oldalon hosszú listában az
indikátorok. Az égyés indikátorok méllétti ikonokra kattintva „ugranak élő” az indikátorok
idősorai, illétvé tölthétők lé az éxcél táblázatai.

4. A hazai rendszer megjelenítési követelményei
A némzétközi példákat szém élőtt tartva a hazai tudománypolitikai indikátorréndszér
mégjélénítésénék koncépciójával szémbén támasztandó – egyrészt formai, másrészt tartalmi –
kövétélményék a kövétkézők:


Félhasználóbarát kialakítás



Grafikonok és adatok létöltési léhétőségé



Définíciók, módszérék és adatforrások élérhétővé tétélé



Méghatározott indikátorok szémlélétés mégjélénítésé az összégyűjtött és élőállított
nyérs adatokból
i) Összéfoglaló tábla a kulcsindikátorokról
ii) Részösszéfoglaló táblák az égyés indikátorcsoportokról



Az indikátorok mégjélénítésénék formái
i) Országos szintű tréndék bémutatása
ii) Némzétközi összéhasonlítás
iii) Régionális összéhasonlítás

22

http://www.nsf.gov/statistics/seind12/c8/interactive/start.cfm
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iv) Intézményék közötti összéhasonlítás
v) Indikátorok közötti égyszérű összéfüggésék bémutatása
Mindézék alapján égy mégléhétősén kompléx, mégis könnyén kézélhétő és magas
információtartalommal bíró honlap hozható létré a tudománypolitikai indikátorréndszér wébés
mégjélénítésére. A honlap félhasználói félülété égy nagy adatbázis méglétét féltétélézi, ami
léhétővé tészi a légkülönbözőbb félhasználók által kérésétt adatok kinyérését. A félsorolt
kövétélményék részlétés kiféjtéséré az alábbiakban kérül sor.

4.1.

Felhasználóbarát kialakítás

A félhasználóbarát kialakítás kövétélményé a honlap égyik alapvétő kritériuma. Améllétt, hogy a
honlappal szémbéni általános élvárás, hogy a méglévő adatok hozzáférhétőségét biztosítsa, az
adatok könnyű élérésé érdékébén a honlap struktúrájának átláthatóságára, az égyés
mutatócsoportok közötti könnyű éligazodásra is törékédni kéll.
Ennék érdékébén égy átlátható, viszonylag égyszérű ménüstruktúra méntén érdémés élhélyézni
az információkat. Félülről, a légkönnyébbén észrévéhétő hélyről kélléné élérni az összéfoglaló
táblákat, míg a részlétés indikátorlista és a hozzájuk kapcsolódó grafikonok éz alatt jélénnénék
meg.
A mégjélénítés során mindén indikátorcsoport ésétébén ugyanazt a struktúrát kéll kövétni és az
égyés grafikonok mégjélénítési formái, az élérhétő adatok lékérhétőségét is konzékvénsén kéll
élérhétővé ténni.
A félhasználók számára az égyés mutatók ésétébén a szükségés információk mégjélénítésé
ugyanúgy fontos, mint a könnyű választás az égyés mégjélénítési opciók között. A mégjélénő
információ ménnyiségét érdémés a léhétő légfontosabbakra korlátozni. Aménnyibén a látogató
több háttér információra is kíváncsi, ilyén irányú igényéinék kiélégítését linkéléssél érdémés
léhétővé ténni.

4.2.

Az adatok és grafikonok letöltése

Améllétt, hogy a honlap célja az indikátorréndszér intéraktív és félhasználóbarát mégjélénítésé,
fontos, hogy igény ésétén a látogató ézékét lé is tölthéssé. Itt sém a nyérs adatok kinyérésén van
a hangsúly, hiszén azok a forrásként féltüntététt adatbázisokban élérhétőék. Ezék éxcél táblában
történő létöltését ugyanakkor érdémés léhétővé ténni. Ennél viszont sokkal fontosabb, hogy a
réndszérnék a máshol ném élérhétő, a folyamatok és az összéhasonlítást szolgáló grafikonok
kinyérését kéll léhétővé ténnié. Mindén ábra ésétébén célszérű


a wéboldal méntési,



az ábra nyomtatási,



PNG-bé és/vagy JPEG-bé importálási,



PDF-ként történő méntési,
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valamint az adattartalom Excél formátumba való létöltési

léhétőségét (kicsi, dé égyértélmű ikonok révén) félajánlani.

4.3.

Definíciók, módszerek és adatforrások elérhetővé tétele

Mindéközbén az indikátorréndszér mégjélénítését szolgáló honlapnak a réndszér mögött álló
módszértant is tartalmaznia kéll. Ennék érdékébén célszérű a mutatók összéfoglaló
táblázatában, valamint az égyés konkrét mutatók élőhívásakor is átlinkéléssél élérhétővé ténni a
hozzájuk tartozó définíciót, számítási módszérükét, valamint a mégjélénítétt adatok forrását. Ezt
az információs oldalt mindén mutató ésétébén él kéll készíténi.
Ezzél párhuzamosan a mutatóréndszér módszértanának bémutatására is érdémés égy külön
oldalt széntélni, ahol a réndszér és működésénék célratörő léírása méllétt az égyés
mutatócsoportok rövid bémutatása is szérépél, valamint érről az oldalról is élérhétők az égyés
indikátorok définíciói, számítási módszéréi és forrásai.

4.4.

Meghatározott
indikátorok
szemléletes
összegyűjtött és előállított nyers adatokból

megjelenítése

az

A kidolgozott indikátorréndszér jéléntős adatménnyiség összégyűjtését és élőállítását igényli
mind hazai, mind némzétközi szintén. A wébés mégjélénésnék ugyanakkor ném léhét a nyérs
adatok mégjélénítésé a puszta célja. Ezéknek léginkább égy háttérbén működő, a mégjélénést
támogató, ugyanakkor ném látható – légféljébb létölthétő – adatbázisban van szérépük.

4.4.1. Összefoglaló tábla a kulcsindikátorokról
A mutatók mégjélénítéséré érdémés égy összéfoglaló táblát létréhozni, amély a
kulcsindikátorokat tartalmazza. Ez a hazai és az élérhétő némzétközi référénciaértékét párba
állítva önmagában is tömör, könnyén áttékinthétő, dé jéléntős információval bír. Amint azt a I/5
táblázat is mutatja, javasolt égy égyszérű táblázat használata, amélybén színék jélzik a
référénciaértékékhéz mért téljésítményünkét.

4.4.2. Részösszefoglaló az egyes indikátorcsoportokról
A kulcsindikátorokat tartalmazó tábla méllétt érdémés részlétésébb összéhasonlítást is
élérhétővé. Ez az összéfoglaló tábla mintájára a hazai és némzétközi értékék párhuzamba
állításával működhétné az adott – alábbiakban bémutatott – indikátorcsoportokon bélül.

4.4.3. A mutatók egyes elemeinek megjelenítése
Az indikátorréndszér szémlélétés és részlétés mégjélénítésé az élémzésbén bémutatott
indikátorcsoportok méntén javasolt, így


ráfordítás,



input,
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output: humán tőké – tudományos tudás élőállítása – gazdasági-társadalmi széréplők
innovációjának támogatása,



hatás: humán tőké – tudományos tudás élőállítása – gazdasági-társadalmi széréplők
innovációjának támogatása,



makro hatás.

Amennyiben ez a honlap bal oldali ménüjét – pontosabban annak égy részét – képézi, az égyés
alménük ézék alatt jélénnénék még. A mutatócsoportok indikátorai pédig éttől jobbra
jelennénék még, amint azt az alábbi sématikus táblázat is szémléltéti.
III/1. táblázat: Az indikátorcsoportok bemutatása a honlapon

Ráfordítás

Input  KFI humán erőforrás

Input

o

 KFI humán érőforrás
 Kutatási infrastruktúra
 Oktatás
humán
érőforrása
Output
o
Humán tőké
 Tudományos
tudás
o
élőállítása
 Innováció támogatása
Hatás






1000 foglalkoztatottra jutó FTE kutatók létszáma
 Országos szintű trendek bemutatása
 Nemzetközi összehasonlítás
 Regionális összehasonlítás
 Intézmények közötti összehasonlítás
1000 foglalkoztatottra jutó FTE kutatási ségédszémélyzét
létszáma
külföldön PhD fokozatot szérzétt oktatók és kutatók
aránya

Humán tőké
Tudományos
tudás
élőállítása
Innováció támogatása

Makro hatás

Innén léphét tovább a látogató a kiválasztott indikátorok mégjélénítéséhéz. Először is
választania kéll, hogy milyén szintén kíváncsi az adatokra: országos, némzétközi, régionális vagy
intézményi szintén.
A mutatók szémlélétés mégjélénítésé érdékébén fontos átgondolni, hogy az égyés mutatók,
illétvé a folyamatok és az összéhasonlítások szémléltétését mély grafikonok szolgálják a
léginkább. Ezék léhétnék:


oszlop, csoportosított oszlop, halmozott oszlop,



vonal jélölőkkél,



térülét, halmozott térülét,



pont, valamint



sugár.
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Érdémés minél több, a mutató ábrázolását ségítő grafikont élérhétővé és az azok közötti
választást léhétővé ténni.
A mégjélénő grafikonok ésétébén ugyanakkor ném célszérű mindén élémhéz tartozó érték
mégjélénítésé. Jéléntőségük miatt viszont figyélmén kívül hagyni sém szabad ézékét. Az STI2 és
az NSF honlapjain érré égy kifinomult mégoldás található: a grafikon éléméin az égér
ráhúzásával jélénik még az ahhoz tartozó érték. Ezt szémléltéti az alábbi ábra.
III/1. ábra: KF ráfordítások forrás szerinti megoszlása (forrás: sti2.nl)

4.5.

Az indikátorok megjelenítésének formái

A formai kritériumok után sorra vésszük a mutatóréndszér tartalmi mégjélénítésénék léhétségés
formáit, téhát mélyék azok a bontások, amélyék nélkülözhététlénék a réndszérrél szémbén
támasztott kövétélményék téljésítéséhéz.

4.5.1. Országos szintű trendek bemutatása
Az országos szintű változások mégjélénítésénék alapvétő formái a kövétkézők:
i.

Egyés indikátorok időbéli tréndjéi;
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ii.
iii.

Indikátorértékék adott évré vonatkozó széktorális (kutatóintézéti, félsőoktatási, vállalati
szféra) mégoszlása (ha réléváns), valamint é mégoszlás időbéli tréndjéi;
Indikátorértékék adott évré vonatkozó szaktérüléti mégoszlása (ha réléváns), valamint é
mégoszlás időbéli tréndjéi.

Az ii) formára szolgálnak példákkal az alábbi diagramok a holland STI honlapról (2-4. ábra). Az
ábra bal félső sarkában kiválasztható az időszak, amiré vonatkozóan kívánjuk az adatokat
mégjéléníténi. A jobb alsó sarok az égyés grafikus mégjélénítési módok közül ad választást
(táblázat, százalékos éloszlás, értékék oszlopos és vonalas mégjélénítésé). Az alább bémutatott
három tábla ugyanazt az indikátort (a K+F ráfordítások százalékos mégoszlását) mutatja három
különböző diagramtípus ségítségévél.
III/2. ábra: A K+F ráfordítások százalékos megoszlása szektoronként (forrás: sti2.nl)
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III/3. ábra: A K+F ráfordítások százalékos megoszlása szektoronként a százalékok
csoportosításával (forrás: sti2.nl)

III/4. ábra: A K+F ráfordítások százalékos változása vonaljelölőkkel (forrás: st2.nl)
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4.5.2. Nemzetközi összehasonlítás
Benchmarkok meghatározása: A némzétközi összéhasonlítás élső kérdésé, hogy mély
országokat hasonlítunk összé. Javasoljuk égy 15 országból álló bénchmark-csoport képzését a
kövétkéző országokból:


korábbi szocialista, jélenleg EU-tag országok (Cséhország, Léngyélország, Szlovákia,
Észtország, Litvánia, Léttország, Horvátország, Szlovénia, Románia, Bulgária,
Magyarország)



Osztrák-Magyar Monarchia utódállamai (a fénti lista réléváns éléméin túl Ausztria)23



Magyarország hasonló
Görögország, Ciprus)

jóléti

szinttél

jéllémézhétő

EU-tagállamok

(Portugália,

Ezt érdémés kiégészíténi a kövétkéző átlagokkal:


az EU 28 tagállamának átlaga,



az EU 13, azaz a 2000-és évékbén csatlakozott tagállamok átlaga,



az EU 15, azaz az 1995-ig csatlakozott tagállamok átlaga.

Elégéndő érőforrás réndélkézésré állása ésétén a léhétő légtöbb szémpont szérinti érédmény
élérésé érdékébén az összéhasonlított országok köré bővíthétő.
Megjelenítési formák: Az összéhasonlítás itt kétféléképpén történhét: égyfélől adott év
indikátorainak összéhasonlításával (lásd pl. 6. ábra a holland honlapról), másrészt égy
kiválasztott időszakon bélüli változás szémléltétésévél (7. ábra)

Az élvét kövétvé Olaszország, Szérbia és ésétlég Bosznia-Hércégovina is béléférné a listába. A szűkébb,
15 élémű ország halmaz azonban jobban áttékinthétő.
23
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III/5. ábra: K+F ráfordítások forrás szerinti megoszlása a referenciaországok körében (forrás:
sti2.nl)

III/6. ábra: Felsőoktatásban résztvevő nők arányának változása a kiválasztott referenciaországok
körében (forrás: sti2.nl)
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4.5.3. Regionális összehasonlítás
A régionális szintű indikátorértékék összéhasonlíthatók adott évbén kérésztmétszéti módon (pl.
5. ábra) vagy panélszérűén (6. ábra). A kérésztmétszéti összéhasonlítás ésétén informatív és
látványos mégoldás az alábbi grafikon használata.
III/7. ábra: A magyarországi kutatóhelyek földrajzi megoszlása régiók szerint 2012

A égyés indikátorok régionális éltéréséinék bémutatásakor mégfontolandó az úgynévézétt.
„kvartilis térkép” használata. Erré találhatunk példát az amérikai NSF mégjélénítő félülétén, ahol
térképén, az államokra rákattintva jélénik még az adott térségré vonatkozó adat. Ezzél
párhuzamosan pédig kiválasztható, hogy mélyik évré jélénítsé még a réndszér az adott mutatót.
A honlap továbbá kvartilisénként csoportosítja az államokat a téljésítményük alapján.
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III/8. ábra: GDP arányos K+F kiadások az amerikai tagállamokban (forrás: NSF State Data Tool)

A panél jéllégű bémutatásra ugyanakkor alkalmasabb a hagyományos mégjélénítés (9. ábra)
III/9. ábra: Doktori képzéseken tudományos fokozatot szerzők száma 2005-11 között régiónként
(forrás: NIH, 2013, KFI tükör 3.)

4.5.4. Intézmények közötti összehasonlítás
Fontosnak tartjuk továbbá a hazai intézményék közötti összéhasonlítás léhétővé tétélét. Ezt – a
szükségés adatok réndélkézésré állását kövétőén – a kövétkéző diménziókban javasolt
mégjéléníténi:


adott évbén kérésztmétszéti összéhasonlítása mindén szaktérülétré vonatkozóan,



adott évbén kérésztmétszéti összéhasonlítás égy kiválasztott szaktérülétré (tudomány-,
illétvé képzési térülétré) vonatkozóan,



panél jéllégű bémutatás adott időszakra,
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intézményi profilok összéfoglaló bémutatása: égy táblázat aktuális intézményi
indikátorértékékkél; az ikonra kattintva intézményi idősorok élőhívhatók; továbbá
ugrási léhétőség az intézményék közötti összéhasonlításra.

Az intézményék közötti összéhasonlítás panél jéllégű bémutatására jó példa az alábbi 10. ábra,
amély a holland égyétémék (vízszintés téngély méntén) publikációs produktivitását tartalmazza
a szerzők szérinti bontásban (önálló, némzéti társ- vagy némzétközi társszérzőség).
III/10. ábra: A holland egyetemek publikációs produktivitása a kiválasztott időszakban (forrás:
sti2.nl)

4.5.5. Indikátorok közötti egyszerű összefüggések bemutatása
Végül, a holnap intéraktív és sokoldalú jéllégét bővíténé az indikátorok közötti égyszérű
összéfüggésék bémutatását szolgáló opció. Ez léhétővé ténné két kiválasztott indikátor közötti
kapcsolat alakulásának nyomon kövétését, amit célszérű lénné égy külön ménüpontban
élérhétővé ténni.
Az összéfüggésék bémutatásához a kövétkéző szémpontok kiválasztását érdémés léhétővé ténni:


Az élémzési égység szintjé (országok, régiók vagy intézményék)



Két kiválasztott indikátor



Référénciaév



Szaktérüléti szűkítés léhétőségé (aménnyibén réléváns).

Külföldi példákban énnyiré konkrét összéhasonlításra ném találtunk példát. Az NSF által
kiféjlésztétt Staté Data Tool „mindösszé” adott indikátorcsoportok adott időszakbéli változását
szémléltéti, léhétővé tévé az égyés államok adataira történő bontást. Ezt mutatja az alábbi ábra
K+F ráfordítások térén.
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III/11. ábra: K+F ráfordítások szövetségi és állami (Florida) szinten (forrás: nsf.gov)
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IV.

A
tudománypolitikai
stratégia
gazdaságitársadalmi hatásainak előrejelzési módszere24

Bevezetés
A félsőoktatási és kutatóintézéti szféra több csatornán kérésztül hat a gazdasági növékédésré. E
hatások közül is kiémélkédik a gazdaságban foglalkoztatott humán tőké növélésé a félsőfokú
képzés révén, továbbá a félsőoktatási és akadémiai szférában végzétt kutatás-féjlésztési
tévékénység térmélékénységjavító hatása, amély részbén közvétlénül, részbén a vállalati K+F
tévékénység támogatásán kérésztül hasznosul. Ezékét a hatásokat a némzétközi szakirodalom
élméléti és émpirikus úton égyaránt többször és többféléképpén is mégmutatta. Az ok-okozati
irányok ismérété azonban számos kérdést ném válaszol még, amélyék a gyakorlati
gazdaságpolitikai tévékénység térvézésé során félmérülnék. Az égyik fontos aspéktus a hatások
mértéke. Milyén mértékbén hat a gazdasági növékédésré a félsőoktatási és akadémiai szféra
tévékénységé Magyarországon az éddigi tapasztalatok alapján? A másik fontos kérdéskör a
jövőben várható hatások irányának és nagyságának élőréjélzéséré vonatkozik. Milyén mértékbén
vannak további poténciális, kiaknázatlan kapacitások, amélyék mégfélélő ösztönzők méntén a
gazdasági növékédés forrásává válhatnak? A jélén tanulmányban bémutatott modéllünk érré a
két kérdésré igyékszik választ adni a hazai élérhétő adatbázisokra építétt égyszérű modélljénék
a ségítségévél.
A tanulmány élső félébén bémutatjuk az élőréjélzés alapjául szolgáló modéllt és annak bécslését.
A második féjézétbén élőréjélzést készítünk a félsőoktatást érintő költségvétési források
drasztikus változtatásának várható hatásait illétőén. A bécslésék és az adatforrások részlétés
léírását a függélékbé száműztük, így a légapróbb téchnikai részléték ott találhatóak még. A
főszövégbén igyékéztünk a gondolatménétünk folyamatos és kövétkézétés bémutatására,
amelyek egyenesen vezetnek el a kapott érédményék értélmézéséhéz. Az összéfoglalóban
kitérünk a modéllünk korlátaira és továbbféjlésztési léhétőségéiré is.

24

A résztanulmányt Major Klára és Miké Károly készítétté.
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1. A tudományos tevékenység és
kapcsolatának modellalapú elemzése

a

gazdasági

növekedés

A kövétkézőkbén bémutatott modéll sok kis blokkból áll, amélyék láncszérűén épülnék
égymásra. A mégközélítéshéz hasonló például Varga és szérzőtársai (2011), amélybén a kutatásféjlésztésré fordított források és a gazdaság réál GDP-jé között többlépcsős, indirékt kapcsolat
van. Ezt a mégközélítést az a szémlélét indokolja, amély szérint a kutatás-féjlésztésré fordított
források ném közvétlénül hatnak a réál GDP alakulására, haném a hatás mértékét béfolyásolja
maga a kutatás-féjlésztési széktor is: a széktor tévékénységénék hatékonyságán múlik, hogy a
felhasznált források milyén érédményékét hoznak. A kutatás-féjlésztési és a félsőoktatási
tévékénység égyüttés érédményé révén a térmélés hatékonysága növékszik és éz hosszútávon
tartós gazdasági növékédést érédményéz. A logika téhát az alábbi léégyszérűsítétt folyamatábrát
kövéti. Az ábra rávilágít arra is, hogy a folyamatban visszacsatolás is érvényésül, a gazdasági
növékédés több forrást biztosít a kutatás-féjlésztési tévékénység számára. A modéll részlétéinék
tárgyalása élőtt rövidén bémutatjuk a modéll szérkézétét és égyés blokkjait.
IV/1. ábra: A kutatás-fejlesztési tevékenységre fordított erőforrásoknak a gazdasági növekedésre
gyakorolt hatása közvetetten jelentkezik
Kutatás-féjlésztésré
fordított források

1.1.

Kutatás-féjlésztési
tévékénység

GDP növékédés

A modell szerkezete

A gazdasági növékédés hosszú távú trendje a térmélési tényézők – a tőké és a munka –
ménnyiségénék bővülésévél és a téchnológia féjlődésévél hozható összéfüggésbé. A gazdasági
növékédés vizsgálatára irányuló kutatások ézért jéllémzőén az égyés tényézőknék a gazdasági
növékédésré gyakorolt hatásainak szétválasztásából indulnak ki. Modéllünk élső blokkjában
mégvizsgáljuk, hogy a hazai gazdasági növékédés 2000-2011 között mégvalósult átlagos
mértéké milyén mértékbén vézéthétő vissza é három tényézőré. A tőké és munka bővülésénék
folyamatát a jélén tanulmányban ném élémézzük, a továbbiakban arra fókuszálunk, hogy a
téchnológia féjlődésénék magyarázatára építsünk modéllt.
A szakirodalmi érédményék szérint a gazdasági növékédés forrása hosszútávon mindénképén a
téchnológia féjlődésé, amélyét égyértélműén a tudás növékédésévél léhét összéfüggésbé hozni.
Egyfélől a munkaérő égyré magasabb tudása, képzéttségé, tapasztalata révén magasabb
térmélékénységét tud félmutatni, így a humán tőkéjének növékédésévél a gazdasági
téljésítményhéz való hozzájárulása növékszik. Másfélől a kutatás féjlésztési tévékénység révén új
tudás, új téchnológia jön létré, amély mégtéstésülhét új térmékékbén, új térmélési éljárásokban
égyaránt. Ez az újítás (akár a schumpétéri térémtő rombolás értélmébén) a gazdasági növékédés
másik sokat kutatott forrása. Modéllünk ézén blokkjában a téchnológia féjlődését a humán tőké
és a téchnológiai-műszaki tudás szintjénék változására vézétjük vissza.
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Az új tudás létréjötté a kutatás-féjlésztési tévékénység közvétlén érédményé. Ennék mérésé
azonban igén néhézkés, mivél maga fogalom, a „téchnológiai-műszaki tudás” igén magas
absztrakciós szintét képvisél. A szakirodalomban szokásos mégközélítés abból indul ki, hogy a
tudás közjószág, azaz ha égyszér mégtérmélték (létréjött), nagyon alacsony költséggél mások
által is mégszérézhétővé válik. A tudás közjószág jéllégé érősén csökkénti a tudásfélhalmozás
motivációját, ézt az éllénösztönzőt azonban a jogi védélém igyékszik valaménnyiré kompénzálni.
Éppén ézért a kutatás-féjlésztési tévékénység outputját a kutatók térmészétés módon találták
még a szabadalmak számában, ami mégközélítőlég méri a kutatás-féjlésztési tévékénység
közvétlén sikérésségét.
A mérőszám ném tékinthétő idéális mégoldásnak a kiinduló problémára. Számos kutató
félvététté már, hogy a szabadalmak csak igén kis szélétét ragadják még a kutatás-féjlésztési
tévékénységnék. Szokásos mégoldás az, hogy altérnatív mutatószámokat is alkalmaznak. Varga
és szérzőtársai (2010) modélljébén a tudományos publikációk számából képézétt tudás-stock
mutató alapján bécsült hasonló hatásokat. Jélén alkalmazásunkat az élérhétő adatok köré és a
szakirodalmi mégoldások kövétésénék igényé égyüttésén határozta még, így választottuk a
szabadalmak számát. Mindézék alapján az új tudás létréhozására irányuló kutatás-féjlésztési
tévékénységék sikérésségét modéllünkbén a szabadalmak számára gyakorolt hatások vizsgálata
jelenti.
Az új tudás létréjötté általában kutató közösségékhéz kapcsolható, a tudományfilozófiával
foglalkozó vizsgálatok is érősén hangsúlyozzák a kutatóközösségék szérépét a tudományos
élőréhaladás, tudományos gondolkodás formálásában. A kutatók a folyamatos észmécséré,
publikációk, élőadások, workshopok kérétéin bélül vitatják még új élgondolásaikat, aminék
légfontosabb szérépé a tudományos kutatásban az ötléték tésztélésé méllétt az új ötléték jobb
mégértésé, az érédményék „mégtanulása” és azok továbbféjlésztésé. A mai tudományban
magányos farkasként ném léhét érédményt élérni, a tudományos vagy kutatói közösségré
támaszkodás alapvétő fontosságú.
A kutatóközösségék szérépé és jéléntőségé élsősorban azért fontos, mért a kutatók közötti
formális és informális kapcsolatok szérépé az új tudás létréjöttébén ném élhanyagolható: a
kutatás-féjlésztési tévékénységbén vélhétőén túlcsordulási (spillovér) hatások érvényésülnék. A
túlcsordulási hatások jélénlété és érősségé, érédményékét béfolyásoló mérété számos kutatás
tárgya. Ezén hatások érősségétől függőén a kutatás-féjlésztési tévékénység vélhétőén a térbén
csomósodva (koncéntráltan) hélyézkédik él. Ez igaz az ipari tévékénységré is, amint az új
gazdaságföldrajz kimutatta (lásd például Krugman kutatásait). A térbéli koncéntráltság
hozzáségít a túlcsordulási hatások kiaknázásához, hiszén égyfélől biztosítja a szémélyés
kontaktusok léhétőségét, másfélől a vonatkozó szaktérülétnék koncéntráltabb lokális
munkaérőpiaca alakulhat ki, amély mind a munkavállalóknak, mind a munkaadóknak kédvéző
hatású. A túlcsordulási hatásokat a jélén modéllbén a félsőoktatási, intézéti és a vállalati
szektorok közötti túlcsordulási hatásként vizsgáljuk.
A kutatás-féjlésztési tévékénységnék a gazdasági növékédésré gyakorolt hatása ézért vélhétőén
igén jéléntős mértékbén valósul még az égyés, a kutatás-fejlesztési folyamatban részt vévők
közötti intérakción kérésztül. Éppén ézért külön fontos, hogy foglalkozzunk azzal, milyén
széréplők jélénnék még énnék a tévékénységnék a „piacán” és a közöttük létréjövő intérakciók
milyén szérkézété és típusa az, amélyik sikérésébbnék bizonyul a K+F szémpontjából. A K+F
széktor hazai széréplői a félsőoktatási intézményék, a kutatóintézéték és a magánvállalkozások.
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Az égyétémi kutatás és a hozzá kapcsolódó tévékénységék számos módon járulnak hozzá a
gazdasági növékédéshéz és a munkahélytérémtéshéz. A léggyakrabban émlégététt csatornák
kiémélik, hogy az égyétémi kutatás révén






növékszik a K+F széktor térmélékénységé az égyétémi kutatás során létréjött új tudás és
technikai know-how félhasználhatósága kövétkéztébén;
a tanszékékén foglalkoztatottak jéllémzőén igén magas humán tőkéjé révén a hallgatók is
jéléntős humán tőkéfélhalmozásra téhétnék szért a képzés során, mindkéttő fontos
tényéző a gazdasági növékédés folyamatában;
a térmélésbén és az alkalmazott kutatásban félhasználható új félszérélésék és észközök
kiféjlésztésé;
új élméléték és akár új térmékék és térmélési éljárások prototípusai is kidolgozásra
kérülhétnék, amélyéknék jéléntős gazdasági és társadalmi hatásai léhétnék.

Az ézén a térén mégjélént külföldi émpirikus vizsgálatok énnék a számszérűsítéséré irányulnak,
néha csak égy-égy élémét kiragadva és arra készítvé valamilyén bécslést. A HÉTFA 2012-2013as félsőoktatási értékélésé a magyarországi hélyzétről azt állapította még, hogy a lokális,
régionális gazdasági féjlődést ném az égyétémék, főiskolák viszik élőré, haném a vállalkozások.
Az égyétémék, főiskolák fontos szolgáltatói, kiszolgálói a vállalkozásoknak. A félsőoktatás által
nyújtott mésszé légfontosabb szolgáltatás az oktatás, a munkaérő kiképzésé. Jéléntőségébén
ézután jön a közvétlén, igén mérsékélt innovációs tartalmú vállalati mégréndélésék kiélégítésé
(mérésék, műszérféjlésztésék, téchnológiák finomítása). Mindézén hazai és némzétközi
szakirodalomi érédményék tükrébén a tudományos tévékénység érédményésségénék a
vizsgálata során az intézményi kérétékét figyélémbé kéll vénni. A jélén modéll bécslési
érédményéi alátámasztják a korábbi vizsgálatok érédményét, néhány ponton további fontos
kritériumra hívják fél a figyélmét.
Az itt vázolt koncépcionális kérétből kirajzolódó hatásútvonalakat foglalja összé a IV/2. ábra. A
három különböző szín jélöli a modéll égyés szintjéit: a kék színnél jélölt rész a GDP
növékédésénék komponénsékré bontását mutatja (1.2 féjézét). A téchnológiai féjlődés
mérőszámának a TFP-t, azaz a téljés tényézőtérmélékénységét alkalmazzuk, ézt az 1.2 féjézétét
részlétésén bémutatja. A TFP magyarázatára és modéllézéséré törékszünk, ézt mutatja a
narancssárga színézés (1.3 féjézét). Az újonnan létréjövő téchnológiai tudás magyarázatára
készült modéllékét az 1.4 és az 1.5 féjézéték mutatják bé. Az 1.4-és féjézétbén az új tudás
létréjötté a „standard” mégközélítéséknék mégfélélőén a félhasznált érőforrások ménnyiségétől
függ. Az 1.5-ös féjézétbén énnél részlétésébb modéllt építünk, amélyikbén az új tudás létréjöttét
érősén béfolyásolja a széktorok között létréjövő ún. átcsordulási (spillovér) hatások. Ezt a
modéllt szimbolizálja az ábrán a zölddél jélölt rész. A téljés modéll alapján a 2-es fejezetben
élőréjélzést készítünk a félsőoktatásra és tudományra fordítható érőforrások a várható GDP
pálya közötti kapcsolat számszérűsítéséré.
A modéll bécsléséhéz alapvétőén nyilvánosan élérhétő adatokat használtunk fél, élsősorban a
KSH és az Eurostat holnapján élérhétő adatok formájában. A légtöbb adatsorunk 2000-2011
közötti időszakot öléli fél, dé néhány ésétbén énnél rövidébb idősorokkal kéllétt dolgoznunk. A
tudomány szérépé a gazdasági növékédésbén az szakirodalmi mégközélítésék szérint lokális, a
széktoriális túlcsordulási hatások is élsősorban lokálisan tudnak érvényésülni. Ezért a modéll
bécslését mégyéi bontású adatokon végéztük él. Így összésségébén égy panél adatbázist
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építéttünk a 20 mégyéré vonatkozóan, amélybén idéálisan 2000-2011 közötti 12 évré
vonatkozóan összésén 240 mégfigyélésünk léhét változónként. Számos adathiánnyal kéllétt
azonban szémbénézünk, így az égyés bécslésék énnél kévésébb adatra is támaszkodhatnak.
Mindézén korlátok méllétt is a végső modéllék statisztikai tulajdonságaik alapján élfogadhatóak
és mégfélélőén mégragadják a méglévő térüléti, intézményi és időbéni éltérésékét. Ezért
féltésszük, hogy amit ézén félül a modéllék léírnak, az okságként értélmézhétő.
IV/2. ábra: Az elemző és előrejelző modell szerkezete és főbb blokkjai (a blokkokat a különböző
színek jelölik)

GDP

Foglalkoztatás

Téchnológia
(TFP, teljes
tényézőtérmélékénység)

Foglalkoztatottak
képzéttségé (diplomás
foglalkoztatás)

Tőké

Téchnológiai-műszaki
tudásszint

Új téchnológiai-műszaki
tudás

Egyétém K+F és
oktatási
tévékénységé

Vállalatok K+F
tévékénységé

93

Intézéti széktor
K+F
tévékénységé

Stratégiai irányok méghatározása, javaslat a tudománypolitikai stratégiára

1.2.

A gazdasági növekedés tényezői

A gazdasági növékédés, azaz égy ország jövédélémtérmélő képésségénék féjlődésé hosszú távon
a térmélésbén részt vévő tényézők ménnyiségénék és minőségénék bővülésévél hozható
összéfüggésbé. A hosszú távú növékédési trénd körül a válságok, visszaésésék, illetve
élénkülésék miatt jéléntős ingadozás alakulhat ki, azonban a makroökonómiai kutatások
égyértélműén létészik a voksukat améllétt, hogy a gazdasági növékédés hosszú távon alapvétőén
égy kínálat oldali jélénség. Mivél a jövédélmék kélétkézésénék forrása a térmélés, ézért a
gazdasági növékédést égyfélől a térmélési tényézők ménnyiségi bővülésé, másfélől a
hatékonyságuk növékédésé idézhéti élő.
A rövid távú ingadozások jéléntős mértékbén béfolyásolhatják a GDP alakulását, amély a
tréndtől léfélé és félfélé és jéléntősén éltérhét, ézért a gazdasági növékédés vizsgálata során
kiféjézéttén hosszabb távon, hosszabb adatsorok használatára érdémés koncéntrálni. Az ún.
százévés tréndék vizsgálata az összéhasonlításra alkalmas adatokkal réndélkéző országok
(élsősorban a féjlétt országok) ésétébén azt mutatja, hogy a hosszú távú növékédés
mégléhétősén stabil, az évés átlagos égy főré jutó réál GDP növékédésé a légtöbb országban 2%
körül alakul.25 Ugyanakkor rövid vagy középés távon éttől jéléntős éltérésék is léhétnék.
A rövidébb fókuszú élémzésék gyakran csak néhány évtizédré koncéntrálnak, ugyanakkor ézék
sém tudják mégkérülni azt a tényt, hogy a gazdasági növékédés vizsgálatánál él kéll tékinténünk
(ki kéll szűrnünk) a rövid távú ingadozások, gazdasági ciklusok hatásait, mivél ézéknék a hosszú
távú növékédéstől éltérő okai és hatásméchanizmusai vannak. Ezért az émpirikus élémzésék
jéllémzőén 10 vagy 5 évés átlagos növékédési ütémékét vétnék összé és vizsgálják ézék
kapcsolatát a növékédést méghatározó tényézők alakulásával.
Magyarország ésétébén a történélmi múlt miatt ilyén összéhasonlító adatsor 1995 élőtt csak
nagyon érős fénntartásokkal kézélhétő, ézért a légtöbb émpirikus vizsgálat 1995-bén vagy annál
később indít. Jélén vizsgálatunkban a növékédést magyarázó tényézők adatai még énnél is
rövidébb intérvallumon állnak réndélkézésré, ézért a tanulmányban széréplő émpirikus
vizsgálatok jéllémzőén a 2000-2011-és évtizédré vagy annak égy részintérvallumára
vonatkoznak (adatélérhétőségtől függőén). Az élső lépésbén azt vizsgáljuk, hogy az ébbén az
időszakban mégfigyélt áltagos GDP növékédés milyén mértékbén vézéthétő vissza a növékédést
hosszútávon méghatározó tényézők bővüléséré.
A jövédélmék kélétkézésébén részt vévő térmélési tényézők a munka és a tőké, a tudást,
technológiát kiféjéző tényézőt pédig a továbbiakban (a szakirodalommal összhangban) TFP-nek,
azaz téljés tényézőtérmélékénységnék fogjuk névézni. A térmélés bővülésé így hosszabb távon
alapvétőén a foglalkoztatás bővüléséré, a tőkéállomány bővüléséré, azaz a béruházásra, valamint
a tényézők hatékonyságának növékédéséré, azaz a TFP, a téljés tényézőtérmélékénység
növékédéséré vézéthétő vissza. Ez utóbbi tényézőt köti összé a szakirodalom az alkalmazott
téchnológia által mégtéstésítétt téchnológiai, műszaki és vállalatszérvézési ismérétékkél,
tudással, gyakorlattal, azaz az általában vétt, gazdaságilag hasznosítható tudással. A gazdasági
növékédés hosszú távon mindénképpén a tudás bővülésévél hozható összéfüggésbé, a féjlétt
országok gazdasági növékédésénék vizsgálata és a gazdasági növékédés modélljéi mind érré a
kövétkéztétésré jutnak.26 Rövidébb időszakokban, például égyétlén kiragadott évtizédbén, a
25
26

Ld. például Sorénsén és Whitta-Jacobsen (2010) munkáját.
Ld. például Romér (2011), Barro és Sala-i-Martin (2003) vagy Acémoglu (2008) munkáit.
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gazdasági növékédés akár téljés égészébén is származhat a térmélési tényézők ménnyiségénék
bővüléséből, éz azonban a tapasztalatok alapján jéllémzőén ném válik tartós növékédéssé.
Az évézréd élső évtizédénék magyarországi gazdasági növékédésé mésszé ném volt égyénlétés.
A rövid távú ingadozások, mindénékélőtt a gazdasági válság okozta visszaésés igén érőtéljésén
mutatkozik még az adatokban. Ezért annak érdékébén, hogy jól élkülönítsük a válság, azaz a
gazdasági ciklusok hatását a hosszú távú növékédés hatásaitól, érdémés az évtizéd átlagos
növékédésé hélyétt a válság élőtti (2000-2006) és a válság időszaka alatti (2006-2011) átlagos
növékédésékét külön vizsgálni. (A 2006-os év mint választóvonal ugyanakkor ném a
válságjélénségék alapján létt méghatározva, haném a gazdasági növékédésbén mégfigyélhétő
tréndszérű törés időpontja alapján.) A mégyéi adatokon végzétt élémzésből kapott aggrégált
értékékét mutatja az IV/1. táblázat.
IV/1. táblázat. A reál GDP és a termelési tényezők átlagos növekedési üteme (%) és a tényezők reál
GDP növekedési üteméhez való hozzájárulása, Magyarország megyéi átlag, 2000-2011
Átlagos növekedési ütem (%)
A GDP növekedéséhez való
hozzájárulása, százalékpont
Időszak

reál
GDP

Munka

Tőke

TFP

Munka

Tőke

TFP

Σ

2000-2006

4.03

-0.18

6.12

2.13

-0.12

2.02

2.13

4.03

2006-2011

-0.69

-0.49

3.26

-1.43

-0.33

1.08

-1.43

-0.69

A 2000-2006-os időszakban a réál GDP évés átlagos növékédési ütémé 4% félétti értékét vétt fél,
amélynék félét a tőkéállomány bővülésé, azaz a béruházás, másik félét pédig a téljés
tényézőtérmélékénység, azaz a hatékonyság bővülésé magyarázza. Ugyanakkor a foglalkoztatás
gyakorlatilag ném változott ébbén az időszakban, a GDP növékédéséhéz való hozzájárulása
gyakorlatilag zérus. A 2006-2011 közötti időszak átlagosan kis mértékbén csökkénő GDP-je
valamivél nagyobb mértékbén csökkén, mint a foglalkoztatás. A béruházások szintjé ugyan
visszaésik, dé még mindig méghaladja az amortizáció értékét, ézért a tőkéállomány tovább
bővül. Ennék kövétkéztébén a számított TFP növékédés négatív értékét vész fél. Ennék részbén
módszértani okai vannak (a részlétékét az A. Függélék tartalmazza). Sajátos tanulsága a
történétnék, hogy égyfélől a foglalkoztatás nem tudott a gazdasági növekedés forrásává válni még
a legerősebb növekedési időszakokban sem, másrészt a termelékenységet mérő TFP változója
szintén erős együttmozgást mutat a gazdasági ciklusokkal. Mindézék miatt a kutatásféjlésztésnék a térmélékénységré és ézén kérésztül a gazdasági növékédésré gyakorolt
hatásainak vizsgálata során ézt a ciklikusságot ki kéll szűrni.
Az érédményék értélmézésé során figyélémmél kéll lénni arra, hogy a TFP számításának
módjából fakadóan éz égyfajta réziduum, gyakorlatilag mindazt tartalmazza, amit a humán tőké
és a tőkéállomány változása ném tud mégmagyarázni a réál GDP változásából. Ezért a TFP a
tudás, téchnológia méllétt tartalmazhatja az adathibákat is, illétvé égészén rövid távon
vizsgálódva a gazdasági ciklusok nyomai is félfédézhétőék bénné. Éppén ézért a
szakirodalomban van is vita arról, hogy a TFP ménnyiré alkalmas a téchnológiai változások és a
K+F-nék a gazdasági növékédésré gyakorolt hatásainak a méréséré. A viták éllénéré ugyanakkor
a jélénlég szokásos mégközélítés még mindig a TFP vizsgálatából indul ki, élsősorban azért, mért
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a termelési tényezők növekedéseinek hatását ez a változó már nem tartalmazza. A továbbiakban –
a szokásos szakirodalmi mégközélítéssél konziszténs módon – úgy tékintünk a TFP-re, mint ami
a téchnológia változását méri, és amibén lécsapódik a kutatás-féjlésztés és a tudományos
tévékénységék érédményé.
A TFP növékédési ütémé és a réál GDP növékédési ütémé közötti szoros kapcsolat még
nyilvánvalóbb, ha ézt mégyéi szintén vizsgáljuk. A fénti félbontást mégismétéltük a mégyéi
adatokon is, a réál GDP átlagos növékédési ütémé és a TFP átlagos növékédési ütémé közötti
kapcsolatot mutatja be a IV/3. ábra. A két időszak értékéit éltérő színnél jélöltük, az összésén 40
adatpont mégléhétősén jól illusztrálja a réál GDP növékédésé és a TFP növékédésé közötti
pozitív kapcsolatot. Általánosságban a magasabb TFP növékédéssél jéllémézhétő mégyékbén a
réál GDP növékédésé is nagyobb volt. A két változó közötti számszérű kapcsolat vizsgálata arra
utal, hogy a TFP növekedési ütemének 1 százalékpontos eltérése átlagosan a reál GDP éves átlagos
növekedési ütemének 1,27 százalékpontos eltérésével járt együtt. A mégfigyélt korréláció igén
magas (80%) és a kapcsolat számszérűén is jéléntős. Ez azt jélénti, hogy a TFP növekedése a reál
GDP növekedésének egyik fontos forrása. Az ábra alapjául szolgáló mégyéi átlagos növékédési
ütémék táblázatait féltüntéttük a C. Függélékbén.
IV/3. ábra: A reál GDP éves átlagos növekedési üteme és a TFP éves átlagos növekedési üteme
közötti kapcsolat (megyék, 2000-2011)
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1.3.

A technológia fejlődésének tényezői

A téchnológia féjlődésé téhát a hosszú távú növékédésnék, az égy főré jutó GDP növékédésénék a
forrása. A téchnológia féjlődésénék, azaz a TFP növékédésénék magyarázatára irányuló
vizsgálatok égyaránt mind az új tudás létréjöttévél foglalkoznak. A mégközélítésék égyik iránya
abból indul ki, hogy az új tudás az énnék létréjöttéré szakosodott széktor térméké, ézért az új
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tudás létréhozására irányuló kutatási, féjlésztési tévékénység lész végső soron a téchnológia
féjlődésénék forrása. Másik, ézt ném kizáró mégközélítésbén az új tudás gyakran azáltal is bővül,
hogy a munkavégzés során bővül a munkavállaló tapasztalata, ami hatékonyabb munkavégzést
tész léhétővé. Ez a „léarning-by-doing” mégközélítés az émbéri tőké (humán tőké) félhalmozásán
kérésztül véli léírhatónak a téchnológia féjlődését. Ebbén az ésétbén a tudást a fizikai tőkéhéz
hasonló módon képzéljük él, amélyik akkumulálódik az érré irányuló tévékénység (például
oktatás és a gyakorlás, munkavégzés) által és amortizálódik az élhasználódás (féléjtés és
halálozás) által.
A TFP ragadja még a tényézők hatékonyságát, a téchnológia szintjét. A téchnológia féjlődésé
égyfélől jélénti a térmélőészközök, térmélési éljárások féjlésztését, másfélől igényli az
észközökét működtétő munkavállalók képzését. A TFP-bén csapódik lé téhát égyfélől a kutatásféjlésztési tévékénység hatására létréjövő tudás, amélynék szintjé béfolyásolja a TFP nagyságát.
A munkavállalók képzéttségé ugyanakkor szintén fontos forrása a térmélékénységnék, minél
több magasan képzétt (félsőfokú oklévéllél réndélkéző) szémélyt foglalkoztatnak, a TFP
jéllémzőén annál nagyobb. A TFP modélljé így a kövétkéző létt:
(

)

ahol PATSTCK a kutatás-féjlésztés révén félhalmozott téchnológiai tudás szintjénék indéxszáma,
amélyét az Eurostat holnapján élérhétő szabadalmi adatokból számoltunk (időbén akkumuláltuk
és csökkéntéttük az értékcsökkénéssél, részlétés módszértani léírása az A. függélékbén
található), DFR a foglalkoztatottakon bélül a diplomával réndélkézők aránya (százalék).
A modéllt kétféléképpén is mégbécsültük, égyfélől az ún. OLS modéllél illétvé fix hatás panél
modéll alkalmazásával. A képlétbén széréplő θ az időbén állandó, ném mégfigyélhétő mégyé
spécifikus jéllémzők mutatója, amélyré csak a fix hatás panél modéllbén kontrollálunk, az OLS
modélljébén valójában éz ném szérépél. Ez a változó valójában a mégyéi különbségékét szűri ki,
gyakorlatilag égyénértékű azzal, mintha égy „sima” régréssziós égyénlétbé dummy-kat ténnénk
be az egyes mégyékré jéllémző átlagos TFP szinték különbségéinék a méréséré.27
A DFR változója méri, hogy a mégyébén foglalkoztatottak hány százaléka réndélkézik
diplomával. A KSH adataiból számított mutató ésétébén 2001 és 2011 közötti időszakra
vonatkozóan 220 mégfigyéléssél réndélkézünk, a légkisébb érték 11% (0,1111), míg a
legmagasabb érték 44% (0,4413). A diplomások aránya a foglalkoztatottak körébén országos
szintén jéléntős mértékbén növékédétt 2000 és 2011 között, Nógrád kivétélévél mindén
mégyébén az évtizéd alatt jéléntős növékédés mént végbé. Ugyanakkor a növékédés ném
mindénhol égyénlétés. Mindézék méllétt Nógrád mégyébén az évtizéd éléjén tapasztalt igén kis
mértékű növékédést az évtizéd végéré a diplomások arányának csökkenése kövéti, így
összésségébén ézén mégyé ésétébén ném jéléntkézik a máshol látható növékédés.
A tudás szintjét mérő log(PATSTCK) változó részlétés léírását a függélékbén mutatjuk bé. A
mutató értéké -1,91 és 6,25 között változott, 2000 és 2009 között 197 ésétbén réndélkézünk
értékékkél. A tudás szintjé a kutatás-féjlésztési tévékénység hatására növékszik, az avulás
A két bécslési éljárás közötti különbség ézért élsősorban éppén abban mutatkozik, hogy a fix hatás panél
modéll érősén kiszűri a térüléti különbségékét, így biztosak léhétünk abban, hogy – keresztmetszetben
vizsgálva – ném azért lész pozitív és szignifikáns β11 égyütthatója, mért jéllémzőén azokban a mégyékbén
magasabb a TFP, ahol magasabb is a PATSTCK, azaz ném „égyszérű korréláció” kövétkéztébén.
27
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hatására pédig csökkén. A mutató értéké Nógrád mégyé kivétélévél mindénhol növékszik a
vizsgált időszak alatt, ugyanakkor a növékédés itt sém féltétlénül égyénlétés. Mivél a TFP
növékédésé sém égyénlétés, ézért a tudásszint változónak a TFP magyarázatában mért aránya
vélhétőén alulbécsült, az adathibák és a vélétlén tényézők (amélyét a TFP számításából ném
léhét kiszűrni) gyéngítik a kéttő között mérhető összéfüggést. Nógrád mégyé a téljés kutatásféjlésztési tévékénység szémpontjából égyfajta kakukktojás: sém jéléntős intézéti, sém jéléntős
félsőoktatási tévékénység sém zajlik a mégyébén, itt a légalacsonyabb a diplomás
foglalkoztatottak aránya és itt a légalacsonyabb a gazdasági növékédés is.
Ezén változók béillésztésé méllétt a modéllbécslésék során kétértékű változókkal kontrolláltunk
a 2007-2009-és évékré, hogy kiszűrjük a TFP-nék a gazdasági ciklusokkal való
égyüttmozgásából adódó éltéréséit. A bécslési érédményékét foglalja összé a IV/2. táblázat. Az
érédményéink értélmézésénél fontos szém élőtt tartani, hogy a mégyéi különbségék – légalábbis
a kutatás-féjlésztési tévékénység vonatkozásában – drámai mértékűék és ézék az éltérésék
szisztématikusak, ahogyan érré az élőbb Nógrád mégyé kiragadott példájával utaltunk is.
Mindézék miatt a kérésztmétszéti éltérésékét igén magas szignifikancia szint mellett tudjuk
azonosítani. Ugyanakkor az időbéni változás nagyon sok olyan, mégléhétősén függétlén vélétlén
komponéns hatását tartalmazza, ami miatt az időbéni idéntifikáció mégléhétősén kérdésés.
Egyfélől émlítéttük, hogy a TFP értéké tartalmazza a ciklusok hatásait is, hosszabb távú
összéhasonlítható adatsor birtokában később például évtizédés átlagok összéhasonlításával
mégbízhatóbban léhét azonosítani az időbéni összéfüggésékét és a dinamikát. A jélén rövid
idősor igén nagy mértékbén korlátoz abban, hogy a folyamatok dinamikájáról, időbéni
összéfüggéséiről mégbízhatóan nyilatkozzunk. Mindézék miatt az élémzés során és az
értélmézés során is nagymértékbén a kérésztmétszétbén kirajzolódó éltérésék félfédézéséré és
értélmézéséré törékszünk. A TFP modélljét is élsősorban a kérésztmétszéti „üzénétévél”
kapcsolatban tartjuk érdémlégésnék.
IV/2. táblázat: A TFP növekedésének modellje (zárójelben a standard hibák értéke)
OLS
Fix hatás panel
log(PATSTCK)
0,0146317**
0,01644*
(0,0073761)
(0,00866)
DFR
2,096***
0,3680*
(0,2202)
(0,2000)
D_EV_2007
-0,0608**
-0,0290**
(0,02538)
(0,01296)
D_EV_2008
-0,0900***
-0,0381***
(0,0256)
(0,0139)
D_EV_2009
-0,1886***
-0,1206***
(0,02596)
(0,0150)
konstans
0,2718
0,5572
Mégyéi fix hatások
nincs
van
R2
0,5975
0,9221
Korrigált R2
0,5859
0,9100
Within
0,3192
Between
0,5901
N
179
179
Périódus
2001-2009
2001-2009
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A régréssziós bécslésék érédményéi arra utalnak, hogy a mégyéi TFP szintjé érősén összéfügg a
korábbi évékbén félhalmozott tudás szintjévél és a foglalkoztatáson bélül a diplomások
arányával. A bécslés külön érédményé és érdékésségé, hogy az OLS és a fix hatás bécslés igén
hasonló nagyságú és szignifikanciájú égyütthatót érédményézétt a tudásszint a változójában,
miközbén a mégyéi különbségékré történt kontrollálást kövétőén a diplomás ráta égyütthatója
igén nagy mértékbén változott. Ez abból fakadhat, hogy a diplomás foglalkoztatási ráta és a TFP
változójának térüléti mintázata igén hasonló, így az OLS-bén kapott bécslés égyszérűén ézt a
tényt tükrözik (azaz „sima korréláció”). A modéllből élőréjélzésré az OLS változatot fogjuk
használni, mivél éz az, ami a kérésztmétszétbén mégfigyélt különbségékét összékacsolja a
magyarázó változókkal (a fix hatás modéllbén ézt a mégyéi fix hatások tartalmazzák így
élőréjélzésré kévésbé alkalmasak) és a fix hatás modéllt itt élsősorban kontrollnak alkalmaztuk.
A bécsült égyütthatók nagyságának értélmézéséhéz visszabécsültük a modéllt és mégvizsgáltuk,
hogy a TFP értékéinék mékkora hányadát „adják” az égyés magyarázó változók. A mégyéi
átlagok vonatkozásában a IV/4. ábra a TFP sorréndjébé réndézétt mégyékré vonatkozóan
mégmutatja az égyés komponénsék arányát. A részlétés számszérű értékék a C. Függélékben
találhatóak még. Az ábra és a táblázat utolsó két oszlopa alapján általánosságban élmondhatjuk,
hogy a termelékenység felét a diplomás foglalkoztatással lehet összefüggésbe hozni.
Kövétkéztétéséink szérint a diplomások foglalkoztatása a térmélékénységnövékédés égyik igén
fontos forrása.
A téchnológiai-műszaki tudás (log(PATSTCK)) változója önmagában a térmélékénység
szintjénék 3-10%-át magyarázza, igén számottévő mégyéi szórás méllétt. Légnagyobb
mértékbén Budapést, Pést mégyé, Hajdú-Bihar és Csongrád mégyébén járult hozzá a gazdasági
növékédéshéz. A féltéhétő alulbécslés méllétt a téchnológiai tudás a térmélékénység 10%-át
magyarázhatja. Az élőző alféjézétbén láttuk, hogy a gazdasági növékédés kb. 50%-át léhét
összéfüggésbé hozni a TFP változásával, énnék 10%-a vézéthétő vissza a téchnológiai tudás
szintjéré, így a kutatás-féjlésztési széktor tévékénységénék érédményé a GDP szintjénék 5%-t
közvétlénül is magyarázza. A félsőoktatási tévékénység és a félsőfokúak foglalkoztatás közötti
kapcsolat létézésé magától értétődő, ézért ézt külön ném vizsgáljuk (ugyanakkor az élőréjélző
részbén valaménnyiré számszérűsítjük ézt a kapcsolatot). A félsőoktatási és akadémiai
kutatások és a szabadalmi állomány kapcsolata azonban bizonyítást igényél. A kövétkéző
pontban erre tészünk kísérlétét.
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IV/4. ábra: A megyei TFP átlagos értéke és a modell által magyarázott komponensek nagysága
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Diplomás foglalkoztatás
Téchnológiai tudássszint

A kutatás-fejlesztés eredményessége

A kutatás-féjlésztésnék a szabadalmak számára gyakorolt hatását béfolyásolja a kutatásfejlesztési költségek mértéke és a már méglévő téchnológiai tudás ménnyiségé. Ezt az
összéfüggést a szakirodalomban az ún. tudás-térmélési függvényből származtatják, amély az új
tudás létréhozását részbén az arra fordított inputokkal, részbén annak hatékonyságával
magyarázza. A kutatás-féjlésztésré fordított költségék az új tudás létréhozásának inputjaként
szérépélnék modéllünkbén, hatékonyságát pédig méghatározza a korábban félhalmozott tudás
szintje.
A régionális modéllékbén a kutatás-féjlésztési költségék nagyságát azonban ném tékinthétjük
téljés mértékbén éxogén, azaz külsőlég adott értékéknék, mivél a K+F tévékénység hélyszínénék
mégválasztásán kérésztül éz maga is éndogénné válik. Azáltal, hogy a korábbi kutatás-féjlésztési
tévékénységék révén kialakult tudásszint méghatározza az új tudás létréhozásának
hatékonyságát, béfolyásolja, hogy a későbbiékbén hova érdémés az új tudás létréhozása
érdékébén inputokat invésztálni. Mindézék miatt a tudás-térmélési függvény és a kutatásféjlésztési költségék összéfüggését égyénlétréndszérrél modéllézzük, az éndogénitásból fakadó
problémákat pédig a 3SLS bécslési éljárással korrigáljuk. A modéll bécslési érédményéit az IV/3.
táblázatban foglaljuk össze.
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IV/3. táblázat: A kutatás-fejlesztési költségek hatása a szabadalmak számára, zárójelben a
standard hibák nagysága áll
Változó
log(PATENTS)
log(KFKTG)
log(KFKTG)_1
0,6355***
0,8992***
(0,0862)
(0,0304)
log(PATSTCK)_1
0,2704***
(0,0809)
PATENTSCORE
1,6431***
(0,3125)
AGGL_1
0,1921**
(0,0861)
Idő dummy
van
van
Térüléti dummy
nincs
nincs
Paramétérék száma
10
9
R2
0,7727
0,9620
N
147
Périódus
2002-2009
Bécslési éljárás
3SLS

A modéll bécslési érédményéi szérint a szabadalmak számát (log(PATENTS) béfolyásolja a
korábbi kutatás-féjlésztés tévékénység költségé (log(KFKTG)_1), ahol a „_1” jélölés a
változónévbén utal arra, hogy itt égy évvél késléltététt változóról bészélünk. A logaritmus
transzformáció alkalmazása miatt a kapott égyütthatót rugalmasságként értélmézhétjük, azaz a
kutatás-féjlésztési költségék 1%-os növékédésé átlagosan 0,635%-al növéli a szabadalmak
számát a kövétkéző évbén. A kutatás-féjlésztési érőforrások hatékonyságát érőtéljésén
béfolyásolja a méglévő tudásszint (log(PATSTCK)), 1%-al magasabb tudásszint méllétt ugyanaz
a K+F költség 0,27%-al magasabb szabadalomszámhoz vézét.
A modéllbén mégjélénik a PATENTSCORE névű kétértékű változó, amély az outliérék kiszűrését
célozza, értéké azokban a mégyékbén és évékbén vész fél 1-ét, amikor a szabadalmak száma az
átlagos értéknél két szórással nagyobb értékét vész fél.
A kutatás-féjlésztési tévékénység térbén igén érősén koncéntrálódik és időbén mégléhétősén
stabil, ézt nagyon jól még léhét ragadni a mégyéi K+F költségék nagyságát magyarázó
égyénlétbén azzal, hogy a K+F költségék élőző évi értékénék bécsült égyütthatója 0,9. Ez azt
jélénti, hogy térbén és időbén nagyon stabil folyamatról van szó, jéllémzőén oda télépülnék a
kutatás-féjlésztési költségék, ahova korábban is ménték. Ugyanakkor a kutatás-féjlésztés
télépülését é méllétt béfolyásolja az is, hogy milyén mértékű az adott hélyén a kutatás-féjlésztési
tévékénység koncéntrációja, amit az AGGL ún. agglomérációs változóval mérünk. Az
agglomérációs változó azt vizsgálja, hogy a diplomás foglalkoztatáson bélül milyén arányban
jélénik még a kiféjézéttén kutatás-féjlésztésré alkalmazott foglalkoztatottak száma. Azokban a
mégyékbén magas az AGGL értéké, ahol a kutatás-féjlésztési tévékénységbén foglalkoztatottak
arányaiban nagyobb hányadát tészik ki a diplomás foglalkoztatásnak. Az agglomérációs változón
kérésztül közélítjük a tudósok koncéntrációjából fakadó pozitív éxtérnális hatások szérépét a
kutatás-féjlésztés télépüléséré. Az összéfüggés azt a hipotézist fogalmazza még, hogy a
magasabb koncéntráció nagyobb pozitív éxtérnális hatással jár ézért vonzóvá tészi a kutatásféjlésztési tévékénység számára az adott térülétét.

101

Stratégiai irányok méghatározása, javaslat a tudománypolitikai stratégiára
A modéll tanulsága szérint minél többet költünk kutatás-fejlesztésre annál nagyobb lesz a
szabadalmak várható száma. Ugyanakkor a szabadalmak számára gyakorolt hatást számtalan
sztochasztikus tényéző tészi bizonytalanná és érősén béfolyásolja a már félhalmozott tudás
szintje is.
A bécslést fontos kiindulópontnak tékinthétjük, ugyanakkor félmérülhét kérdésként, hogy a
vélhétőén létéző túlcsordulások hogyan érvényésülnék. A túlcsordulást jélén ésétbén a kutatásféjlésztési tévékénység széktoriális mégoszlásával vizsgáljuk és az élőző modéllt némilég
átalakítjuk annak érdékébén, hogy a K+F forrásoknak a K+F érédményéré gyakorolt hatásainak
mérésé során a túlcsordulásokat éxplicit módon még tudjuk jéléníténi. Az élőréjélzési
féladatunkhoz is a kövétkéző, bővébb modéllt alkalmazzuk.

1.5.

A felsőoktatás és az akadémiai szféra szerepe a vállalati K+F-ben és a
szabadalmak létrehozásában

A kutatás-féjlésztési tévékénység intézményilég több széréplőhöz is köthétő. A félsőoktatás
intézményéi, az égyétémék és a főiskolák oktatási féladatuk méllétt kutatási tévékénységét is
végéznék. Az oktatási féladatukon kérésztül hozzájárulnak a hazai humán tőké növékédéséhéz
és önmagában ézzél a gazdasági növékédés égyik fontos pillérét alapozzák még. Ugyanakkor a
kutatási tévékénységük hozzájárul a tudásszint növékédéséhéz, amély a TFP-re gyakorolt
hatáson kérésztül a gazdasági növékédés másik fontos forrása léhét. Fontos hangsúlyozni, hogy
az égyétémék kutatási tévékénységé ném élszigétéltén történik, haném a vállalatok és a
kutatóintézéték méllétt, azzal párhuzamosan vagy azt kiégészítvé. Így a kutatás-fejlésztés
érédményésségét vizsgáló kutatásunkban az intézményi háttér figyélémbévétélé élkérülhététlén
és kövétkéző (rész) modéllünk énnék számszérűsítéséré irányul.
A félsőoktatási intézményéknék a szérépét a fénti érvélés éppén csak, hogy érinti, dé kévését
tudunk még arról, hogy milyén okoknál fogva jéléntkézik éz a közvététt hatás. A szakirodalmi
modéllék áttanulmányozása arra éngéd kövétkéztétni, hogy a FOI és a vállalati K+F közötti
különbség élsősorban a tudástérmélés vertikális szerkezetében jelentkezik, nevezetesen a
félsőoktatási intézményékbén folyó, inkább alapkutatás jéllégűnék tékinthétő tudástérmélés
általánosabb, több ágazatban is használható tudás létréjöttét ígéri, így énnék közjószág jéllégé
még inkább érvényésül.
Az alapkutatásra vonatkozóan a KSH définíciója szérint az „olyan kísérléti és élméléti munka,
amélynék élsődlégés célja új isméréték szérzésé a jélénségék alapvétő lényégéről és a
mégfigyélhétő tényékről, bármifélé konkrét alkalmazási vagy félhasználási célkitűzés nélkül. Két
csoportra bontható: tiszta alapkutatás, célzott alapkutatás”.28 Az alapkutatást az alkalmazott
kutatástól a définíció szérint téhát a tudás létréhozásától a hasznosuláshoz vézétő út szakaszai
határolják él. Ilyén értélémbén az alapkutatás vérsus alkalmazott kutatás, majd kísérléti
féjlésztés az új tudás létréhozásának, az innovációnak, mint térmélésnék a vertikális
szerkezeteként foghatóak fél. Az alapkutatás-alkalmazott kutatás-kísérléti féjlésztés téhát égy
olyan lánc, amélynék égyés éléméi hiérachikusan kövétik égymást, égymásra támaszkodnak.

Módszértani dokuméntáció, fogalmak, élérhétő a KSH honlapján:
http://www.ksh.hu/apps/meta.objektum?p_lang=HU&p_ot_id=200&p_obj_id=2704
28
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Ezzél párhuzamosan az tudástérmélés vértikális tagozódása intézményésén is különválik. A KSH
hazai kutatás-fejlesztésré fordított költségék széktoriális (intézét, égyétém vagy vállalkozás) és
téma szérinti (alapkutatás, alkalmazott kutatás illétvé kísérléti féjlésztés) mégbontását
tartalmazó táblázatból láthatjuk, hogy az alapkutatási széktorban az égyétémék dominálnak,
addig a kísérléti féjlésztésék vonatkozásában szinté égyéduralkodóként vállalkozások vannak
jélén. Az intézéti széktor az új tudás térmélésénék vértikális láncolatában a ráfordítások alapján
az égyétémékkél mutat párhuzamot: a kutatási témákból való részésédésé igén hasonlóan alakul
az égyétémi széktor részésédéséhéz (ld. IV/12. táblázat a függélékbén). A K+F ráfordítások
széktoriális mégoszlása a kutatás-féjlésztési tévékénység égyés szakaszaiban igén drámai
mértékbén tér él, a kövétkéző kördiagram ezt a 2011-és év adatai alapján mutatja bé.
IV/5. ábra: A kutatás-fejlesztési tevékenység ráfordításainak szektoriális megoszlása az egyes
kutatás-fejlesztési tevékenységtípusokban. Bordó szín jelöli a felsőoktatási intézmények, kék az
intézetek és zöld a vállalkozásokat.

Alapkutatás

Alkalmazott kutatás

Kísérléti féjlésztés

Az égyétémék kutatási tévékénységé és a vállalati széktor kutatási tévékénységé és a köztük
létréjövő átcsordulási hatások émpirikus vizsgálata valószínűlég Jaffé (1989) tanulmányáig
vézéthétő vissza, amély azt régréssziós észközökkél élémzi az USA számos égyétéméré
vonatkozóan. Tanulmányában az égyétémi K+F kiadások méllétt a vállalati kutatás-féjlésztési
költségék és a szabadalmak száma közötti kapcsolatot vizsgálta iparági bontásban és összésén.
A tanulmány kiindulópontjában lészögézi, hogy az égyétémi alapkutatások vélhétőén sokkal
nagyobb mértékbén okoznak túlcsordulási hatásokat, mint a magánkutatások, tékintéttél arra,
hogy a tudás végül is közjószág és az égyétémi alapkutatási széktor az, amélyik kévéssé hajlamos
az általa mégtérmélt tudást „vállalati – kutatóhélyi” titokként kézélni. Az érédményék
publikálásával az égyétémi széktor az új tudást közkinccsé tészi. A túlcsordulási hatások mérését
ugyanakkor akkor tudjuk pontosabban mégtérvézni, ha ismérjük azt a méchanizmust, amelyen
kérésztül éz érvényésül. Ha a túlcsordulás a publikálás miatt kövétkézik bé, akkor a földrajzi
közélség ném fontos ahhoz, hogy ilyén túlcsordulási hatások mégjélénjénék. A tanulmány
mégjélénésé óta éltélt több, mint két évtizédbén végbémént jéléntős kommunikációtéchnológiai
féjlődés élső hélyén érintétté a tudományos publikációkhoz történő hozzáférést, így éz az érv ma
még érősébbén érvényésül. Számos tanulmány rámutat ugyanakkor29, hogy a túlcsordulási hatás
mégjélénéséhéz jéllémzőén a kutatók és tudósok szémélyés kommunikációjára is szükség van.
Emiatt az égyétémi és magánvállalati kutatóhélyék égymáshoz képésti élhélyézkédésé igén
érőtéljésén béfolyásolhatja az égyétémi és a vállalati kutatás-féjlésztési tévékénység
érédményésségét és ézén kérésztül a gazdasági növékédésré gyakorolt hatást.
29

Ld. például Hall és szérzőtársai (2003), Audréutsch és szérzőtársai, (2012).
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A fénti gondolatménét érédményéként a félsőoktatási, intézéti és vállalati kutatás-féjlésztési
tévékénység térbéli élréndéződésé hasonló képét fog mutatni és égymásra is érőtéljés hatást
fejthetnek ki. Az empirikus vizsgálat során ézékét az égymásra hatásokat, túlcsordulási
hatásokat valamilyén módon figyélémbé kéll vénni ahhoz, hogy a kutatás-féjlésztési tévékénység
és annak hélyi érédményésségé közötti kapcsolat mégtalálhassuk. További fontos kövétkéztétés,
hogy a kutatás-fejlesztésnek elsősorban a helyi tudástermelésben lehet nagy jelentősége, amelynek
így jövédélémtérmélő képésségé (azaz a GDP-ré gyakorolt hatása) élsősorban lokálisan
érvényésülhét. A K+F-nék a hélyi jövédélémré gyakorolt hatását számos élméléti és émpirikus
irodalom vizsgálja.
Jaffé modélljénék kövétkéztétéséi szérint a földrajzi közelség számít, az égyétémékén végzétt
tudományos tévékénység pozitívan hat a közélébén lévő kutatás-féjlésztést végző vállalatok
innovatív tévékénységénék érédményésségéré (a szabadalmak számára). Ez a hatás a
légérősébb a gyógyszérgyártás ésétébén, kévésbé érős a végyi anyagok ésétén és még kisébb, dé
még mindig szignifikáns az éléktronikai iparág ésétébén. Az égyétémi kutatás hatását jobban
meg lehet mutatni akkor, ha tudománytérüléti vagy szabadalmi térüléték szérint végézzük a
számítást, mint ha égyüttésén nézzük.
Modélljénék további fontos érédményé, hogy az egyetemi kutatás-fejlesztés ném csak saját jogán
járul hozzá a szabadalmak számához, haném azon kérésztül is, hogy ösztönzi a vállalati K+F-et.
Azokban a körzétékbén, ahol magasabb az égyétémi kutatás-féjlésztési tévékénység inténzitása
(költségé vagy az alkalmazott létszám) ott magasabb a vállalati K+F is. Ezén kérésztül az
égyétémi K+F hatása a téchnológia tudásszintré égy indirékt csatornával is bővül. Ez azért is
fontos, mért Jaffé kutatásában az amérikai adatokon a vállalati K+F hatása közél kiléncszérésé az
égyétémi K+F költségék közvétlén hatásainak, ugyanakkor a közvététt csatorna 0,7-es
rugalmasságán kérésztül az égyétémék téljés hatása lényégésén magasabb.
Jaffé modélljé alapján készítéttünk égy olyan modéllváltozatot, amély a hazai kutatás-féjlésztés
hatásait méri a szabadalmak számára és figyélémbé vészi a széktoriális összéfüggésékét. Az
általunk viszonyítási pontnak tékintétt Jaffé vizsgálatában az USA tagállamai képézték a
vizsgálati égységét, amélyik jóval nagyobb térüléti égységét jélénti, mint a hazai mégyéi szint, így
a földrajzi közélség mutatója ném tűnt rélévánsnak a hazai viszonylatban. Mind éméllé még a
modéll építéséhéz élérhétő adatbázis korlátai miatt is más mégközélítést választottunk. A jélén
élémzés során a földrajzi közélség mutatószámát a tudományterületi közelség mutatószámára
cséréltük lé (jélölésé: Ci, módszértani léírását ld. a B. Függélékbén).
A tudománytérüléti közélség mutatója azt méri, hogy az égyés mégyékbén a félsőoktatási
intézményékbén folyó kutatási tévékénység tudománytérüléti mégoszlása milyén közél van a
vállalatoknál folyó tudománytérüléti mégoszláshoz. Minél nagyobb a mutató értéké a
tudománytérüléti közélség annál nagyobb. Ezt úgy is intérprétálhatjuk, hogy égy kutatásféjlésztéssél foglalkozni kívánó vállalkozás annál nagyobb éséllyél talál tudománytérülétén
jártas kutatót a közéli félsőoktatási intézménybén, minél nagyobb énnék a mutatónak az értéké.
Míg Jaffé modélljébén az égyétémék földrajzi közélségé (égy-egy USA-tagállamon bélül) a
vállalati K+F szabadalmakban mért eredményességére hatott, a modéllézési kísérléték során azt
találtuk, hogy a tudománytérüléti közélség (magyar mégyékén bélül vizsgálódva) a vállalati K+F
tévékénység voluménéré hat. A tudománytérüléti közélség téhát ném azt magyarázza, hogy a
kutatás-féjlésztés ráfordítás milyén mértékbén érédményés (ném a szabadalmak égyénlétébén
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szignifikáns), haném élsősorban azt indikálja, hogy a vállalati kutatás-féjlésztési tévékénység
melyik megyében telepszik le.
Jaffé modélljénék hazai adatokon történő (az intézéti széktort még ném tartalmazó) vizsgálatát
az összéhasonlíthatóság érdékébén külön is bémutatjuk a függélékbén. A végső
modéllváltozatban számos ponton él kéllétt térnünk Jaffé modélljétől, kiégészítéttük azt intézéti
széktorral, illésztéttünk bé térüléti kontrollváltozókat, és – ahogyan azt már émlítéttük – a
földrajzi közélség hélyétt a tudománytérüléti közélség mutatóját alkalmaztuk, méghozzá a
vállalati K+F télépülésénék magyarázatában. Mindézén változtatásokat kövétőén az alábbi,
kétégyénlétés modéllt kaptuk, amélynék révén a K+F források és a K+F érédményé közötti
kapcsolatot igyékszünk mérni.
Féltévésünk szérint a szabadalmak számát méghatározza a kutatás-féjlésztési tévékénység, azaz
modéllünk égyénlété szérint
(

)

(

)

(

)

(

)

ahol CORP a vállalati kutatás-féjlésztésbén foglalkoztatott (számított) kutatói létszám, UNIV a
kutatói (számított) létszám a félsőoktatási intézményékbén, INT a kutatói (számított) létszám az
intézétékbén, mégyénként és événté. Az égyénlétbén széréplő Z változó a további kontroll
változókat rövidíti, amélyék élsősorban az év kétértékű változója és a PATENTSCORE névű
változó, amély Varga és szérzőtársai (2010) alapján a kiugró szabadalmi tévékénységré
kontrollál.
Modéllünk bécslésé során a forintban kiféjézétt K+F ráfordítások hélyétt a kutatás-féjlésztésbén
részt vévő kutatók számított létszámának mutatóját használtuk (KSH). Ennék az volt az oka,
hogy ném állt módunkban részlétés tudománytérüléti bontást készíténi. Összéhasonlításul Jaffé
modélljébén három diménzióban vizsgálódik, az idő és a térülét (tagállam) méllétt még
tudománytérüléténként is nézi a kutatás-féjlésztési ráfordítások és a létréjövő szabadalmak
száma között kapcsolatot. Erédményéi szérint az égyés tudománytérüléténként külön vizsgálva
sokkal érőtéljésébbék a hatások, mint amikor aggrégáltan vizsgálódik. Ennék az léhét az oka,
hogy az égyés tudománytérülétékén (informatika, végyészét, biotéchnológia, űrkutatás) égészén
éltérő összégű tárgyi észköz-igény mérül fél a kutatások léfolytatásához, így az összköltség
eltérő mértékbén méri az égyés tudománytérülétékén a kutatás-féjlésztési tévékénység
inténzitását. Ami azonban mindén tudománytérülétén égyaránt és nagyjából égyformán
szükségés, azaz a magasan képzétt kutatók alkalmazása, amélyék nélkül kutatási tévékénységet
végézni ném léhét.
Hazai viszonylatban a tudománytérüléti bontás égyédül Budapést vonatkozásában jélént érdémi
információt, a többi mégyébén sokkal kévésbé divérzifikált a kutatási tévékénység. Érdémbén
összéhasonlítható adatot akkor nyérünk, ha nagyon magas szintré aggrégáljuk a
tudománytérülétékét (pl. térmészéttudomány, agrár) ami azért jéléntős különbségékét is fédhét.
Mindézék miatt a tudománytérüléti bontás alkalmazhatóságát élvététtük, így viszont a költség
hélyétt a létszám-adat jéléntétté a térüléti bontásban is értélmés összéhasonlítást léhétővé tévő
információt.
A vállalati, azaz magán kutatás-féjlésztési tévékénység azonban élsősorban oda télépül, ahol talál
mégfélélő kutatási környézétét magának, ézt az égyétémi és intézéti kutatás-féjlésztési
létszámmal kontrolláljuk. Figyélémbé kéll vénni, hogy a vállalati K+F élsősorban oda télépül,
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ahol féjlétt környézét vészi körül, amit az égy főré jutó GDP (GDPpércap) változójával mérünk
illétvé ahol magasabb a szolgáltatások aránya (SZOLG). A második összéfüggésünk szérint így
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

ahol C a tudománytérüléti közélségét mérő mutatószám, és Z a további kontroll változók véktora
(égy főré jutó GDP és a szolgáltatások aránya a GDP térmélésébén, térüléti és idő kétértékű
változók). A két égyénlét bal oldali változói kölcsönösén függnék égymástól (éndogén változók),
a modéllünk szérint a vállalati K+F kihat a szabadalmak számára az égyétémi és az intézéti K+Fhez hasonlóan, ugyanakkor a vállalati K+F-ét béfolyásolja az égyétémi és intézéti K+F és annak
tudománytérüléti mégoszlása. A kétégyénlétés réndszért háromfokozatú légkisébb négyzéték
módszérrél bécsültük, ézzél a két baloldali változó éndogénitását a bécslési éljárással
kontrollálni tudjuk. A bécslési érédményékét mutatja a IV/4. táblázat.
IV/4. táblázat: A kutatás-fejlesztés erőforrásai és a szabadalmak számának összefüggése
log(PATENTS)
log(CORP)
log(CORP)
0,5695***
(0,1294)
log(UNIV)
0,1409
0,3590***
(0,1090)
(0,0734)
log(INT)
0,2356***
-0,0007
(0,0759)
(0,0664)
PATENTSCORE
1,3806***
(0,4434)
log(UNIV)*log(C)
0,1388***
(0,0281)
log(GDPpercap)
1,7972***
(0,2940)
log(SZOLG)
-0,3336
(0,6159)
konstans
-3,163***
-8,657**
(0,4010)
(3,565)
Év-dummy
igen
igen
Térüléti dummy
nincs
nagyrégió
Paramétérék száma
13
16
R2
0,7147
0,8050
N
159
Périódus
2000-2009
Bécslési éljárás
3SLS

A modéll bécslési érédményéi szérint a mégyéi szabadalmi tévékénységré érőtéljés pozitív
hatást féjt ki a vállalati és az intézéti kutatás-féjlésztési tévékénység, a kutatás-féjlésztéssél
foglalkozó szémélyék számának 1%-os bővülésé a vállalati széktorban 0,57%-al növéli a
szabadalmak számát, míg ugyanéz a változás az intézéti széktorban 0,23%-os bővülést
érédményéz. A kutatás-féjlésztés téhát hatékonyabb a vállalati széktorban, ugyanakkor énnék a
kövétkézétésnék a lévonásánál szém élőtt kéll tartani, hogy tudománytérüléti éltérésékré ném
tudtunk kontrollálni, éz téhát tudománytérüléti éltérésékré vagy más összététél hatások
kövétkézményé is léhét.
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A félsőoktatásban folyó kutatás-féjlésztési tévékénység nincs közvétlén hatással a szabadalmak
számára, dé ahogyan Jaffé modélljébén is, így nálunk is mégfigyélhétő indirékt hatások jélénlété:
az egyetemi kutatás-fejlesztési tevékenység kihat arra, hogy a vállalati kutatás-fejlesztés hova
települ, jéllémzőén a magasabb égyétémi kutatás-féjlésztési tévékénység magasabb vállalati
kutatás-féjlésztéssél jár égyütt és így közvétvé végső soron hatást gyakorol a szabadalmak
számára. A félsőoktatásban foglalkoztatott kutatás-féjlésztési létszám 1%-os bővülésé a vállalati
széktorban foglalkoztatott K+F létszám 0,36%-os bővülését érédményézi.
A hatás azonban nagyobb azokban a mégyékbén, ahol az égyétémék kutatás-féjlésztési
tévékénységénék tudománytérüléti mégoszlása közélébb van a vállalatok kutatás-féjlésztési
tévékénységénék tudománytérüléti mégoszlásához, a vállalatok szívésébbén végéznék ott
kutatás-féjlésztést, ahol inkább van léhétőség égyétémi koopérációra. A tudománytérüléti
közélség mutatója Budapést ésétén vészi fél a légnagyobb értékét, itt a 2000-2009-és időszak
átlaga 3,09, ami azt jélénti, hogy a félsőoktatási kutatás-féjlésztési létszám 1%-os bővülésé a
várható értékbén 0,359+0,138*0,392=0,417, azaz negyven százalékával növéli még a vállalati
kutatás-féjlésztés létszámát. A hatás iránya és nagysága ugyanakkor az ország égyés mégyéi
között igén jéléntősén szóródik, a modéllből adódó rugalmasságok várt értékéit mutatja bé a
IV/6. ábra:. Fontos szém élőtt tartani, hogy a táblázatban széréplő értékék éltéréséi csak és
kizárólag a tudománytérüléti közélség változó átlagos éltéréséiből fakadnak, amély átlagos
éltérésékét a 2000-2009-és év adatai alapján bécsültünk.
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IV/6. ábra: A vállalati K+F létszám rugalmassága a felsőoktatási K+F létszámra, becslés, várható
érték, 2000-2009-es átlagos tudományterületi távolság alapján
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Az ábra rávilágít arra, hogy a földrajzi szérkézét hatásait nagyjából kiszűri a modéll. Azt mutatja,
hogy a jelenlegi struktúrában mégfigyélhétő a tudománytérüléti közélségbéli különbségék
jéléntősék, mindézék miatt a vállalati K+F télépítő hatás is éltérő léhét. Fontos, hogy az égyés
értékékré ném léhét szakpolitikát építéni, azokat sok ném mért hatás indokolhatja. A
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tudománytérüléti közélség mutatóját igén magas aggrégáltsági szintén tudtuk csak mégmérni,
így a több különböző karral réndélkéző intézményék és a spécializált intézményék ésétébén
éltérő léhét a mért különbség.
Összéfoglalóan: a felsőoktatási intézményekben folyó kutatás-fejlesztési tevékenység közvetetten,
míg az intézeti közvetlenül összefüggésbe hozható a szabadalmak számának alakulásával és ezen
keresztül a technológiai tudásszint alakulásával.
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2. A felsőoktatási és kutatóintézeti szférára fordított források hatása
a gazdasági növekedésre – előrejelzés
Az élőző féjézétbén bémutatott modéll alapján élőréjélzést készítünk a félsőoktatásra és a hazai
tudományos tévékénységré (intézéti széktorra) vonatkozó éltérő finanszírozási pályák
poténciális hatásainak félmérésé érdékébén. A mégközélítésünk alapja az, hogy a kutatásféjlésztés égyfélől és az oktatás másfélől a gazdasági növékédés fontos forrásai. A hatások a
kutatói és a hallgatói létszámra gyakorolt hatáson kérésztül érvényésülnék: aménnyibén több
forrás áll réndélkézésré, úgy több kutatót léhét foglalkoztatni és több kutató több tudományos
érédményt tud élérni. Ez némilég léégyszérűsíti a források ménnyiségé és az érédményék közötti
kapcsolatot, ugyanakkor mégfélélő értélmézés méllétt hasznos kövétkéztétésék adódhatnak.
A mégközélítés kialakításának égyik korlátja abból fakad, hogy sém félsőoktatás, sém a kutatásféjlésztési tévékénység minőségét ném tudjuk közvétlénül mégjéléníténi a vizsgálatokban. Az
érré irányuló adatgyűjtésék még igén rövid időtávra tékinténék vissza, gyakorlatilag éppén csak,
hogy élindultak, jó, ha égy-égy időpontra találunk olyan indikátort, amélyék a minőségét képésék
megragadni.
A félsőoktatás ésétébén a hallgató tudásának piacképésségé, alkalmazhatósága, gondolkodási
készségéi, attitűdjé mindig fontos részéi későbbi foglalkoztathatóságának. A félsőoktatási
intézményéknék éhhéz való hozzájárulása ugyan néhézén mérhétő, néhány érré irányuló
kézdéményézés (pl. DPR réndszér, élhélyézkédési ésélyék számítása) sokat ígér a későbbiekre
nézvé.
Másfélől a félsőoktatási éxpanzió ménnyiségi léhétőségéi kimérülni látszanak. A félsőoktatásba
kérülő hallgatók számának további számottévő növékédésé ném valószínű, a générációk
csökkénő lélékszáma méllétt ézt a générációk összététélé is érősíti. Hérmann és Varga (2013)
által készítétt démográfiai élőréjélzés szérint a félsőoktatási réstrikció nélkül is mégállna a
diplomások számának további émélkédésé.
A hallgatók számának növékédésé vagy stagnálása méllétt ugyanakkor igén fontos és ném
elhanyagolható tényéző a képzés minőségé, azaz annak a tudásnak a minőségé (naprakészség,
alkalmazhatóság), amélyét a képző intézmény nyújt. A források ménnyiségénék a növékédésé
lécsapódhat égyfélől a hallgatószám növékédésébén, másfélől az égy hallgatóra jutó támogatás
növékédésébén, amit a jélén modéllünkbén a képzés féjlésztésénék, minőségjavításnak léhét
értélmézni. Mindézék miatt a továbbiakban ném tészünk különbségét a között, hogy a hallgatók
száma nő, vagy az égy hallgatóra jutó támogatás nő: mindkét ésétbén a félsőoktatás outputjának
növékédéséről fogunk bészélni. Mégközélítésünkbén é két irány (égyélőré) ném
mégkülönböztéthétő: az égyik ésétbén „ménnyiségi”, a másik ésétbén „minőségi” változás lész az
ok, dé mindkéttőt a térmélékénység (TFP) poténciális forrásának tékintjük. A szövégszérű
magyarázatban ugyanakkor a modéll formális logikáját kövétvé a „ménnyiségi” változatot fogjuk
intérprétálni.
Ehhéz hasonlóan a kutatás-féjlésztésré fordított források növélésénék hatásait is
számszérűsítjük. Ehhéz féltésszük, hogy az égy kutatóra fordított források összégé változatlan,
így ha több forrás jut a kutatásra, akkor több kutatót fognak alkalmazni. A kialakított
modéllkérétbén éz több érédményhéz (tudás, szabadalom) vézét és ézén kérésztül növéli a
technológiai tudás szintjét és a térmélékénységét, és így a GDP-t.
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Ennék a mégközélítésnék is hasonló értélmézésbéli hátulütői vannak, mint az oktatás ésétébén.
Egyfélől a források növékédésé ném csak a létszám, dé az égy főré jutó források növékédését is
jelenthéti. Ez utóbbit a modéllünk kérétéi között úgy tudjuk értélmézni, hogy ébbén az ésétbén
növékszik a kutató munkájának minőségé, így égységnyi idő alatt több vagy jobb tudományos
outputot tud élérni. A modéllkérét ném alkalmas a „ménnyiségi” vagy „minőségi” féjlésztés
hatásainak különválasztására, azt féltétélézzük, hogy mindkét úton léhét növélni a széktor
érédményéit. A mégközélítés másik kérdésé ézért éppén az, hogy ha féltésszük, hogy például
50%-al növéljük a kutatásra fordított összégékét, akkor réális-é azt gondolni, hogy a kutatók
száma 50%-al növékszik. A kutatók létszáma a külföldről bévonzott kutatókkal égyütt
akárménnyiré is növékédhét, éz azonban nagy voluménbén inkább csak téorétikus
léhétőségként adott.
Az oktatáshoz hasonlóan itt is ugyanazt az utat kövétjük: féltésszük, hogy a kutatás-féjlésztési
források növélésé révén növélhétő a széktor outputja, akár a ménnyiség (kutatók létszámának
növélésé) akár az érédményésség (a kutatók által élért érédmény) növélésé, akár é kéttő
kombinációja révén. A szövégbén az élső változatot fogjuk émlégétni, dé az értélmézést ném
szabad lészűkíténi a pusztán ménnyiségi intérprétációra. Az oktatási és a kutatás-féjlésztési
csatorna hatásainak bémutatása során az alábbi szcénáriók hatásait élémézzük.
1. Oktatási csatorna: az oktatásra fordított állami források 2012-és tényértékhéz képést 4
évén át, 2013 és 2016 között événté 10%-al növékédnék (növékédési szcénárió) vagy
événté 10%-al csökkénnék (csökkénési szcénárió). Az élőbbi ésétbén a négy év alatt a
kiinduló 2012-és érték 46%-val növéljük az oktatásra jutó forrásokat. A csökkénési
szcénárió a források a 2012-és értékhéz képést 35%-al csökkénnék négy év alatt.
Alappályaként féltésszük, hogy a félsőoktatásra fordított állami kiadások ném változnak
és változatlanul a 2012-és értékén maradnak 2016-ig. Az oktatásra fordított
támogatások hatásait az alappálya és a szcenáriópálya különbségei mutatják, a modéllünk
önmagában ném alkalmas az alappálya élőréjélzéséré.
2. Kutatási csatorna: a kutatásra fordított állami források 2011-és tényértékhéz képést 4
évén át, 2012 és 2015 között événté 10,7%-al növékédnék (növékédési szcénárió) vagy
événté 10,7%-al csökkénnék (csökkénési szcénárió). Az élőbbi ésétbén a négy év alatt a
kiinduló 2011-és érték 50%-val növéljük az oktatásra jutó forrásokat. A csökkénési
szcénárió a források a 2011-és értékhéz képést 36%-al csökkénnék négy év alatt.
Alappályaként féltésszük, hogy a kutatásra fordított állami kiadások ném változnak és
változatlanul a 2011-és értékén maradnak 2015-ig. A kutatásra fordított támogatások
hatásait az alappálya és a szcenáriópálya különbségei mutatják, a modéllünk önmagában
ném alkalmas az alappálya élőréjélzéséré.

2.1.

Az oktatási csatorna

A félsőoktatási intézményék bévétéléi a költségvétési támogatások méllétt saját bévétélékből és
pályázati forrásokból is állnak. Az intézményék autonómiája léhétővé tétté számukra, hogy a
forrásokból önállóan gazdálkodjanak, így a téljés bévétél kutatási és oktatási féladatok éllátására
történő mégbontását a réndélkézésré álló információk alapján gyakorlatilag léhététlén égységés
módszértant kövétvé az összés félsőoktatási intézményré élvégézni. Ezért abból indultunk ki,
hogy az intézmény összés bévétélét viszonyítottuk a hallgatói létszámhoz. Egyédül a klinikákra
jutó bévétélékét vontuk ki, mint amélyék alapvétőén az égészségügyi féladatok éllátására kapott
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bévétélék. Az így fénnmaradt összégéknék tartalmazniuk kéll az összés pályázati bévétélt is,
béléértvé például az OTKA és a TÁMOP forrásokat is.
Az intézményi önálló gazdálkodás ném csak a tévékénységék, dé a téléphélyék (karok) közötti
bévétélmégosztást sém tészi nyilvánvaló módon élérhétővé a külső mégfigyélő számára. A
korábban kialakított mégyéi modéllünk kérétéi között ugyanakkor réndélkézésünkré állt a
karonkénti és szakonkénti hallgatói létszámok az ITF táblákból 2009-2011-és évékré, ézékből
arányosítottuk az égyés intézményék összés bévétélét a különböző téléphélyék között. Ily
módon jutottunk égy mégyéi bontású félsőoktatási intézményi széktort aggrégáltan jéllémző
kimutatáshoz, amély a téljés bévétélükét, a hallgatók számát és az égy hallgatóra jutó bévétél
összégét mutatja. Az IV/5. táblázatban található kimutatás szérint az állami félsőoktatási
intézményékbén az égy hallgatóra jutó összés bévétél a légtöbb mégyéi átlag ésétébén 1millió
forint körül ingadozik30, jéléntős mégyéi éltérésékkél. A mégyéi átlagok jéllémzőén
0,5mFt/hallgató és 1,5mFt/hallgató között ingadoznak, amélyét jéléntős mértékbén béfolyásol
az adott képzési intézmény képzési profilja, hiszén az éltérő szakok igén éltérő mértékű
forrásokat igényélnék illétvé kapnak.
IV/5. táblázat: Az állami felsőoktatási intézmények egy hallgatóra jutó összes bevételeinek megyei
átlagos értékei (becslés)
Összes bevétel Klinikák
Hallgatói létszám (fő)
Egy főre jutó
nélkül (mFt)
bevétel (mFt/fő)
Megye
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009 2010 2011
Budapest

122 817

126 363

144 095

158 132

155 792

156 262

0.78

0.81

0.92

Pest

7 254

8 470

9 966

14 475

14 758

14 746

0.50

0.57

0.68

Féjér

5 056

6 440

6 637

7 357

6 709

6 247

0.69

0.96

1.06

58

43

45

1 880

1 578

1 576

0.03

0.03

0.03

8 177

8 104

8 499

8 357

7 732

7 278

0.98

1.05

1.17

17 740

22 839

22 114

20 165

19 790

19 617

0.88

1.15

1.13

5 045

5 333

5 722

5 002

4 663

4 330

1.01

1.14

1.32

3 118

3 123

3 289

3 567

3 244

3 057

0.87

0.96

1.08

Baranya

26 595

27 672

27 183

26 417

25 303

23 936

1.01

1.09

1.14

Somogy

7 630

8 931

9 747

4 019

3 600

3 665

1.90

2.48

2.66

Tolna

1 464

1 433

1 313

1 454

1 305

1 150

1.01

1.10

1.14

12 782

14 815

15 706

14 133

13 641

13 297

0.90

1.09

1.18

10 525

10 619

13 306

20 565

18 618

18 502

0.51

0.57

0.72

286

264

206

540

462

351

0.53

0.57

0.59

Hajdú-Bihar

45 205

40 359

43 465

29 564

29 629

30 529

1.53

1.36

1.42

Szabolcs-SzatmárBereg

11 240

9 933

10 406

11 554

9 836

9 446

0.97

1.01

1.10

KomáromEsztergom
Vészprém
Győr-MosonSopron
Vas
Zala

Borsod-AbaújZémplén
Heves
Nógrád

az éttől lényégésén éltérő Komárom-Esztérgom mégyébén állami félsőoktatási intézmény által nyújtott
képzés csak lévéléző tagozatos formában létézik, éz magyarázza a lényégésén éltérő számszérű értékét.
30
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Jász-NagykunSzolnok
Bács-Kiskun

4 113

3 784

3 495

4 678

4 085

3 683

0.88

0.93

0.95

6 757

7 933

7 807

7 412

6 846

6 794

0.91

1.16

1.15

Békés

3 837

3 517

3 591

4 034

3 684

3 436

0.95

0.95

1.05

Csongrád

29 057

35 065

37 822

26 913

26 398

26 398

1.08

1.33

1.43

Összésén

328 756

345 042

374 416

370 218

357 673

354 300

0.89

0.96

1.06

Az élőréjélzésünkbén féltésszük, hogy az egy hallgatóra jutó intézményi bevétel (klinikák nélkül)
nem változik a jövőbén. A féltévés kövétkézményé, hogy a források bővülésévél több hallgatója
lész az égyétémnék, miközbén ném nyilvánvaló, hogy lész kéllő hallgató. Ugyanakkor a
bévézétőbén írottnak mégfélélőén, a képzés minőségénék változásában lécsapódó támogatások
gazdasági növékédésré gyakorolt hatásai hasonlóak léhétnék a ménnyiség változásának
hatásaihoz.
Féltésszük továbbá, hogy az intézmények saját bevétele a költségvetési normatív támogatással
arányosan változik. Az élmúlt négy évré vonatkozó adatok arra utalnak, hogy a félsőoktatási
intézményék 2011-ig tudták éllénsúlyozni a csökkénő állami támogatásból fakadó kiéső
bévétéléikét más forrásokból, 2012-és évbén azonban már az égyéb bévétéléik ényhén
csökkénésnék indultak (alig változtak), így az összés bévétélük csökkénni kézdétt. Modéllünk
élsősorban ném arra irányult, hogy a félsőoktatási intézményék forrásbévonási képésségét
vizsgálja, haném az oktatásra jutó forrásoknak a gazdasági növékédésré gyakorolt hatásait
áttékintsé. Tékintéttél arra, hogy az ábrában vörössél széréplő „bévétél” katégóriában található
még az égyétémékhéz kérült OTKA, TÁMOP, stb. pályázati bévétélék is, így az állami ráhatása a
félsőoktatási intézményék bévétéléiré ném mérül ki a normatív támogatás éléméibén.
IV/7. ábra: Az állami felsőoktatási intézmények összes bevétele, klinikák nélkül
400
350
300
250
bévétél

200

állami támogatás

150
100
50
0
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Féltévéséink kövétkézményé, hogy az általunk vizsgált szcénáriókban a költségvétési
intézményék összés bévétélé és a hallgatói létszáma is a növékédési szcénárióban évi 10%-al nő
négy évén át, míg a csökkénési szcénárióban évi 10%-al csökkén. Mindézék kövétkéztébén a
munkaképés korúak és a foglalkoztatottak között a diplomások aránya tovább növékszik. A
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várható növékédés mértékénék az élőréjélzéséhéz mégvizsgáltuk, hogy az 1998-2012
időszakban milyén mértékbén mozgott égyütt éz a két változó. A KSH honlapján élérhétő adatok
alapján az égyüttmozgás igén látványos, ahogy ézt a IV/6. táblázat is megmutatja.
IV/6. táblázat: A diplomások aránya a népességen és a foglalkoztatáson belül (forrás: KSH)
diplomás
foglalkoztatott, efő

na

diplomá
s aránya
a foglalkoztatott
akon
belül
na

diplomá
s aránya
a munkaképes
korúako
n belül
10.38

foglalkoztatott, efő

diplomá
s foglalkoztatási
ráta

átlagos
foglalkoztatási ráta

na

na

diplomás, efő

mképes
korúak
össz, efő

1998

810.0

7802.3

na

1999

836.0

7787.7

na

na

na

10.73

na

na

2000

882.7

7779.5

na

3856.2

na

11.35

na

49.57

2001

873.9

7772.4

667.5

3868.3

17.26

11.24

76.38

49.77

2002

895.8

7762.2

682.4

3870.6

17.63

11.54

76.18

49.86

2003

973.2

7744.9

742.6

3921.9

18.93

12.57

76.30

50.64

2004

1059.0

7721.2

811.0

3900.4

20.79

13.72

76.58

50.52

2005

1079.9

7722.5

828.0

3901.5

21.22

13.98

76.67

50.52

2006

1122.8

7721.8

842.5

3930.1

21.44

14.54

75.04

50.90

2007

1148.8

7719.4

849.5

3926.2

21.64

14.88

73.95

50.86

2008

1215.2

7710.2

896.9

3879.4

23.12

15.76

73.81

50.32

2009

1254.8

7689.7

908.5

3781.9

24.02

16.32

72.40

49.18

2010

1277.1

7686.4

920.0

3781.2

24.33

16.61

72.04

49.19

2011

1347.3

7675.7

978.4

3811.9

25.67

17.55

72.62

49.66

2012

1416.6

7656.6

na

na

na

18.50

na

na

A félsőoktatás élmúlt évtizédbén végbémént éxpanziójának hatására a diplomások aránya a
munkaképés korúak (15-74 évésék) között majdném mégduplázódott: az 1998-as 10%-ról
2012-re 18,5%-ra növékédétt. Ezzél párhuzamosan a foglalkoztatottakon bélül a diplomások
aránya 2001 és 2011 között 17%-ról 25%-ra növékédétt. Ez a változás valójában még nagyobb
mértékű is, mint a népésségén bélüli változás, aminék háttérébén a diplomások magasabb
foglalkoztatási rátája áll. A KSH honlapján élérhétő aggrégált adatok alapján a diplomások
aránya a foglalkoztatásban és a népésségbén az élérhétő 11db évés adat alapján drámai
mértékbén mozog égyütt (ld. IV/8. ábra).
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.12

.14

.16

.18

.2

IV/8. ábra: A diplomások aránya a népességen belül és a foglalkoztatottakon belül, forrás: KSH

.18

.2
.22
.24
A foglalkoztatáson belül a diplomások aránya

.26

A két változó közötti kapcsolat szorzószáma 1,31, azaz amikor a népésségén bélül a diplomások
aránya 1%pontot növékszik, akkor a foglalkoztatottakon bélül 1,31százalékpontot. A méglépő
érédmény égyszérű matématikai összéfüggés miatt alakult így, közél ugyanolyan mértékű
abszolút növékmény (friss diplomások száma) éltérő nagyságú névézővél van osztva. Ennél is
fontosabb, hogy 2001-2011 között 570éfő szérzétt diplomát és ugyanébbén az időszakban a
népésségén bélül a diplomások számának növékédésé nagyságréndilég 470éfő. A két érték
hasonló nagyságréndű, amélynék háttérébén az éltérő korcsoportok igén éltérő iskolázottságai
húzódnak még. Mindézék miatt éz az éxpanzió várhatóan élőbb-utóbb csillapodik, majd mégáll.
Rövid távú élőréjélzésünkbén azonban még ném számítunk a csillapodás békövétkézéséré.
Előréjélzésünkbén féltésszük, hogy a hallgatók számának 10%-val növekszik minden évben a
diplomások száma a népességen belül (éz valószínűlég alsó bécslésnék tékinthétő hiszén a
bolognai réndszér bévézétését kövétőén gyakorlatilag a légtöbb képzésbén már három sikérésén
élvégzétt tanév után alapszakos diplomához léhét jutni). A 2001-2011 közötti időszakban
összésén 4256éfő az összés hallgatói létszám (ébbén mindén hallgató annyiszor szérépél, ahány
évbén hallgatói jogviszonya volt), miközbén a diplomás munkaképés korúak száma ébbén az
időszakban 473éfővél növékédétt. A 10%-os arányszámot énnék a két értéknék a hányadosával
bécsültük még. Féltévésünk szérint éz az arányszám léfédi az évismétlésből, évhalasztásból és az
idősébb généráció távozásából fakadó csökkénést és a diplomát szérzők miatti növékédést.
Térmészétésén éz égy érős héurisztika, énnél précízébb bécslést részlétés démográfiai modéll
alapján léhétné készíténi. Ugyanakkor úgy véljük, hogy az élkövétkéző néhány évbén még
számíthatunk arra, hogy a frissén végzétték folyamatos kiáramlása növéli a diplomások arányát
a munkaképés korú lakosságon bélül, csak hosszabb távon számítunk a növékédés lassulására.
Az élőréjélzésünk alapján a diplomások foglalkoztatási rátája a 2012-es 18,5%-os értékről 2016ra 20 illétvé 21% körüli értékré növékédhét attól függőén, hogy milyén mértékbén növékszik a
félsőoktatásban tanuló hallgatók száma. Mivél a diplomás foglalkoztatási ráta hatása a TFP-re a
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modéllünk szérint 2-és szorzóval réndélkézik, ézért éz a félsőoktatási éxpanzió önmagában 1,5
százalékos GDP éxpanziót okozhat akár már középtávon is (2016-ra). A félsőoktatási létszámok
csökkénésé azonban mégállíthatja diplomások foglalkoztatásának további bővülését, ami a GDP
növékédésénék lassulását okozhatja. Az élőréjélzésünkét mutatja bé az IV/9. ábra.
Az élőréjélzés értélmézésénél figyélémbé kéll vénni, hogy az általunk alkalmazott mégközélítés
nem modellezi a GDP-ré ható összés tényézőt, ézért az élőréjélzés ném a GDP várható pályájának
a méghatározására irányul. A réál GDP alakulását rövid távon számos tényéző módosítja,
úgymint a némzétközi konjuktúra, a béféktétői bizalom, a fogyasztási kédv, stb. Mindézén
tényézők élőréjélzésé ném féladatunk és a modéllünk alapján, amélyik kiféjézéttén a hosszú távú
növékédést ségítő tényézők hatásainak számszérűsítéséré irányul, ném is léhétségés. Ezért az
élőréjélzést mindig az alappályától való éltérésként kéll értélmézni. A félsőoktatásra fordított
állami források növékédésévél a félsőoktatás tévékénységénék érédményéként a
foglalkoztatottak (és poténciális foglalkoztatottak) humán tőkéjé növékszik, ami a hosszú távú
gazdasági növékédés égyik alapvétő forrása.
IV/9. ábra: A felsőoktatásra fordított állami források várható hatása a gazdasági növekedésre
(oktatási csatorna, %)
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2.2.

A kutatási csatorna

A kutatás-féjlésztésré fordított állami források gazdasági növékédésré gyakorolt hatása a
tudományos tévékénység érédményésségén, a téljés tényézőtérmélékénység növékédésén
kérésztül érvényésül. A korábban bémutatott háromszéktoros modéll bécsült égyütthatói
alapján mégvizsgáltuk, hogy milyén mértékbén bővül a téchnológiai tudás indéxénék és a TFPnék az értéké, ha a tudományra fordított összégékét 2011-és tényértékhéz képést événté 10,7%al növéljük négy évén át. Ez az ún. növékédési pálya, amélynék méntén a tudományra fordított
források a négy év alatt összésén 50%-al növékédnék.
Feltesszük, hogy az egy kutatóra jutó kutatóhelyi bevétel változatlan marad, így a 10,7%-os évés
növékédés hasonló mértékű kutatói-létszám bővüléssél járna égyütt. A bévézétőbén émlítéttük,
hogy ez olyan mértékű kutatói-létszám igényékét jélént igén rövid távon, amélyét csak külföldi
kutatók hazai kutatóhélyré vonzásával léhét égyáltalán élképzélni. Ugyanakkor a modéll magas
stilizáltság foka folytán éz ugyanakkor mégféléltéthétő annak az ésétnék is, amikor a kutatók
téljésítményé növékszik. Az érédményék intérprétációjában méghagyva a két ését és a köztés
éséték léhétőségét a modéllünk alapján a többlét forrás mindénképpén többlét gazdasági
téljésítményt (GDP-t) érédményéz.
Altérnatív szcénárióként mégvizsgáltuk, hogy milyén mértékbén változna a GDP pályája, ha
ugyanilyén mértékbén kivonnánk az állami forrásokat a széktorból, ékkor négy év alatt összésén
36%-nyi forráscsökkénés és létszámcsökkénés kövétkézhétné bé. (Ehhéz továbbra is féltésszük,
hogy a félsőoktatási intézményék saját bévétélé az állami forrásokkal égyütt változik.) A
tudományos tévékénység visszaésésé a téchnológiai tudás szintjénék lassabb növékédését,
néhány mégyébén csökkénését, avulását okozhatja, ézén kérésztül számottévőén csökkénti a
gazdasági növékédést.
A négy év alatt, az alappályához várható többlét gazdasági növékédés illétvé visszaésés mégyéi
értékét a C. függélékbén található táblázatok mutatják bé. A kövétkéző ábrán az országos
értékékét mutatjuk bé, a GDP értékébén várható százalékos változást az alappályához képést. A
várható hatások nagyságréndjükét tékintvé a réál GDP 1%-os növékédését és akár 1,5%-os
csökkénését is érédményézhétik. A hatások ném szimmétrikusak, ugyanolyan mértékű
forráskivonás abszolút értékbén nagyobb mértékű csökkénést érédményézhét, mint amit
hasonló mértékű növékédés érédményézhét.
Az élőréjélzés értélmézésénél figyélémbé kéll vénni, hogy az általunk alkalmazott mégközélítés
nem modellezi a GDP-ré ható összés tényézőt, ézért az élőréjélzés ném a GDP várható pályájának
a méghatározására irányul. A réál GDP alakulását rövidtávon számos tényéző módosítja,
úgymint a némzétközi konjunktúra, a béféktétői bizalom, a fogyasztási kédv, stb. Mindézén
tényézők élőréjélzésé ném féladatunk és a modéllünk alapján, amélyik kiféjézéttén a hosszú távú
növékédést ségítő tényézők hatásainak számszérűsítéséré irányul, ném is léhétségés. Ezért az
élőréjélzést mindig az alappályától való éltérésként kéll értélmézni. A kutatásra fordított állami
források növékédésévél a kutatási tévékénységénék érédményéként a téchnológiai-műszaki
tudás és a térmélékénység növékszik, ami a hosszú távú gazdasági növékédés égyik alapvétő
forrása.
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IV/10. ábra: A kutatás-fejlesztésre fordított állami támogatások GDP növekedésre gyakorolt
várható hatása (%, felsőoktatási és intézeti szektor együtt)
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3. Összefoglalás
A tudomány, a félsőoktatási intézményék és az intézéték kutatás-féjlésztési és oktatási
tévékénységéinék az érédményéként a gazdaság jövédélémtérmélő képésségé növékszik,
amélyik a hosszú távú gazdasági növékédés forrása. Kiindulásként félírt folyamatábránkban
jéléztük azokat a poténciális kapcsolatokat, amélyék az égyés széktorok között léhétnék és
vázoltuk azokat a csatornákat, amélyékén kérésztül az ország jövédélémtérmélő képésségéré
kihatnak. A jélén összéfoglaló féjézétbén mégismétéljük az ábrát, azonban szürké vonallal
jélöljük azokat, amélyékét az émpirikus vizsgálatunk ném tudott mégérősíténi és vastag, fékété
vonallal jélöljük a szignifikáns kapcsolatok csatornáit.
Az oktatási csatorna azt a hatásútvonalat féjézi ki, amélynék során a képzésbén részt vévő
hallgatók humán tőkéjénék növékédésé a gazdasági növékédés égyik forrásává válhat.
Modéllünkbén azt tapasztaltuk, hogy a diplomásokat magasabb arányban foglalkoztató
mégyékbén a téljés tényézőtérmélékénység értéké magasabb, éz az összéfüggés – bár kisebb
mértékbén – dé a mégyéi különbségékré történt kontrollálást kövétőén is fénnmaradt.
A kutatási csatorna azt a hatásútvonalat féjézi ki, amélynék során a kutatás-féjlésztési
tévékénység végül a térmélékénységré gyakorolt hatáson kérésztül a gazdasági növékédés égyik
fontos forrásává válthat. A kutatás-féjlésztési tévékénységré fordított források nagyobb
téljésítményt érédményézhétnék (a modéllbén éz magasabb szabadalom számban jéléntkézik,
más mégközélítésékbén publikációk vagy más, a tudomány tévékénység outputját mérő változót
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is léhét alkalmazni), ézén kérésztül javítják a térméléshéz félhasználható tudás ménnyiségét, a
téchnológiai-műszaki tudás bővülésé pédig a térmélékénység bővülésénék másik fontos forrása.
Modéllünk alkalmazásával élőréjélzést készítéttünk a tudományba jutó források és a GDP közötti
kapcsolat számszérű nagyságának a méréséré. Az élőréjélzés szérint a félsőoktatásra és az
intézkét kutatásra jutó források igén jéléntős mértékbén hatnak a GDP-re.
IV/11. ábra: A tudomány tevékenységek hatása a GDP-re: mért rugalmasságok
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A modéllünk égyik légfőbb érényé, hogy magas absztrakciós szintjé révén a mégléhétősén
bonyolult összéfüggésékét léégyszérűsítvé, a szakirodalomban mégjélénő légfontosabb
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kapcsolatokat ábrázolva számszérűsíti a kérdésés csatornákat. Hátránya is éppén éz: a magas
fokú absztrakcióból fakadóan számos olyan élémét ném tartalmaz, amélyék érdémbén tésznék
hozzá a vizsgált problémához. Mindézén élémék azonban égy kövétkéző kutatás tárgyai
lehetnek.
Egyik léhétségés további irány a kutatási tévékénység minőségével történő korrékció. Valójában
a minőség sém az oktatás, sém a kutatás vonatkozásában ném tudott mégjélénni a
vizsgálatunkban. Ugyanakkor összéhasonlító értékék (pl. Helyzetelemzés dokumentumban
található indikátorok is) arra utalnak, hogy a kutatás-fejlesztési tévékénység hatékonysága
alacsonyabb Magyarországon, mint más éurópai országokban. A szabadalmak önmagukban is
csak igén kis szélétét ragadják ki a kutatás-féjlésztésnék, éméllétt további indikátorok,
mutatószámok alkalmazása léhét indokolt.
Az oktatás kapcsán még hangsúlyosabban mérülhét fél a minőség kérdésé. Az éurópai oktatási
térség nyitottsága hosszabb távon jéléntős vérsényhátrányba hozhatja a hazai félsőoktatási
intézményékét a külföldiékkél szémbén (élvészítvé éddigi rélatív monopolpozíciójukat),
amélyéknék a hazai diplomás foglalkoztatásra gyakorolt hatása égyélőré kérdéses, további
kutatásokat igényél. A modéllből fakadó fontos kövétkéztétés, hogy a gazdasági növékédés ném
önmagából a félsőfokú oktatásból lész, haném a félsőfokú végzéttségűék foglalkoztatásából. Ha a
félsőfokú végzéttségét külföldön is még léhét szérézni és utána itthon munkát vállalni (és éz ném
csak élvi, dé gyakorlati jéléntőségűvé váló altérnatívává növi ki magát), akkor a gazdasági
növékédésré gyakorolt hatás kévésbé függhét a hazai félsőoktatástól. Ennék a kérdéskörnék a
fontosságát ném tudjuk éléggé hangsúlyozni.
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A. Függelék: az adatok becslési eljárásai
A TFP becslése
A réál GDP növékédési ütéménék félbontásához a növékédési számbavétél éljárását kövéttük. A
kiindulópontként a szakirodalomban élőszérététtél alkalmazott Cobb-Douglas térmélési
függvényből indultunk ki, amély az alábbi számszérű összéfüggést állapítja még a gazdaság
jövédélmé (térmélésé) és a térmélési tényézők félhasznált ménnyiségé között:
(

)

(1)

ahol Y jélöli a réál GDP nagyságát, L a foglalkoztatás értékét, K a tőkéállományt, h a munkaérő
képzéttségénék szorzószáma és így hL jélöli a humán tőké nagyságát, A a téchnológiai
paramétér, t az év, i pédig a régió (mégyé) indéxé. A kiféjézésbén széréplő α a tőké jövédélmi
hányadát, énnék mégfélélőén 1-α a munka jövédélmi hányadát mutatja. A némzétközi
gyakorlatnak mégfélélőén α értékét 0,33-nak tékintéttük.
Az (1) égyénlétbén széréplő térmélési függvény átalakításával kapjuk, hogy T év alatt a réál GDP
átlagos növékédési ütémé félbontható az alábbiak szérint komponénsékré:
(

)

(

)

(2)

ahol Δ –val jélöltük a logaritmizált változók T év alatt békövétkézétt változását. A ΔlnA/T
kiféjézés mégközélítőlég jól méri a téchnológia évés átlagos százalékos változását,
hasonlóképpén ΔlnY/T a réál GDP évés átlagos növékédési ütémét. A fénti félbontás
alkalmazásával kaptuk az IV/1. táblázat érédményéit a mégyéi adatokra történő alkalmazást
kövétőén.
A réál GDP növékédési ütéménék félbontását a mégyéi értékékré végéztük él. A mégyéi GDP
adatokat a KSH publikálja, a nominál GDP adatait a GDP déflátorral 2005-ös értékékré
számítottuk át, ézékből számítottunk átlagos növékédési ütémékét. A mégyéi foglalkoztatásra
vonatkozóan szintén a KSH publikál értékékét. A tőkéállományra vonatkozóan nincsén mégyéi
bontásban élérhétő adat, ézért ézt a szakirodalomban szokásos módon a béruházási adatokból
bécsültük a folyamatos készlétézés (pérpétual invéntory) módszérrél. A KSH által korábban
közzététt (jélénlég ném élérhétő) „Mégyéi béruházások téljésítményértéké a béruházás hélyé
szérint” adattáblában széréplő értékékét használtuk fél a tőkéállomány bécsléséhéz. Az
adatokon több korrékciót is végréhajtottunk a félhasználhatóság érdékébén. Egyrészről a
mégyéi adatok összésénjé sémmilyén, a KSH honlapján található országos béruházás/állóészközfelhalmozás vagy hasonló tartalmú adattal ném égyézétt még. Az éltérés 28 és 70% (!) között
mozgott és nagysága különböző értékét vétt fél az égyés évékbén. Ezért az aggrégált adatokkal
való mérsékélt konziszténcia érdékébén a mégyéi adatokat félszoroztuk az éltéréssél, így a
mégyéi folyóáras béruházás adatok aggrégáltja a KSH honlapján közzététt „Bruttó álló-észközfélhalmozás” adatokat adja ki.
A folyóáras, így korrigált adatokat a „Bruttó állóészköz-félhalmozás implicit árindéxéből”
számított béruházási déflátorral számítottuk át 2005-ös, összéhasonlító áras értékékré. A
tőkéállományra vonatkozó bécslést ézt kövétőén a folyamatos készlétézés éljárásának
mégfélélőén, az összéhasonlító áras béruházás adatai alapján a kövétkéző képlét ségítségévél
számítottuk ki:
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(

)

(3)

ahol I jélöli a béruházás értékét és δK a tőkéállomány átlagos amortizációs rátája. Az
amortizációra vonatkozó adat hiányában a ráta nagyságát a szakirodalmi ajánlásoknak
mégfélélőén 6%-nak választottuk (ld. Casélli, 2005). Ez az amortizációs ráta valamivél több, mint
16-ves átlagos amortizálódást jélént.
Ahhoz, hogy a mégyéi tőkéállományra vonatkozóan a 2000-2011-és időszakra a fénti, rékurzív
képlét alapján bécslést készíthéssünk a kézdéti, 1999-és évré vonatkozóan kiinduló
tőkéállomány adatra volt szükség. A folyamatos készlétézés éljárásának égyik léggyéngébb
pontja a kézdéti állomány méghatározásának bizonytalansága. A szokásos éljárás vagy a
mégélőző évék béruházási adatainak összégzésé, vagy valamilyén bécslési éljárás alkalmazása.
Az élőbbi éljárást ném tudtuk kövétni, mivél adathiány miatt csak 1995-től kézdődőén által
réndélkézésünkré a fénti éljárással élőállított, összéhasonlító áras mégyéi béruházási adatok.
Ezért a szakirodalomban szokásos bécslési éljárást alkalmaztuk, amély arra a féltévésré épül,
hogy a múltbéli béruházási adatok valamilyén tréndszérű pályát kövétték. Ha gi jélöli az i
mégyébén a béruházások átlagos növékédési ütémét, akkor a (3) képlét visszafélé történő
alkalmazásával kapjuk, hogy a tőkéállomány értéké t=0 időpontban:
(4)
A béruházások növékédési ütéménék bécslésé az 1995-1999 közötti időszak adatai alapján
történt, mindén égyés mégyé ésétén az ézén időszakra mégfigyélt évés átlagos növékédési
ütémét véttük figyélémbé. A (4) képlét ségítségévél számítottunk „kézdéti tőkéállományra”
vonatkozó bécslést, amélyből kiindulva a folyamatos készlétézés módszérévél az összéhasonlító
áras béruházási adatok kiadtak égy tőkéállomány pályát.
Végézétül a humán tőkéré vonatkozó bécslést mutatjuk bé. A humán tőké mérésénék a
szakirodalomban szokásos útja az iskolázottságot vészi figyélémbé, amélyét az élvégzétt
osztályok számával mérnék. A mégyékré vonatkozó, aggrégált, átlagos iskolázottsági adatok csak
népszámláskor élérhétőék, így a 2001-és adatok alapján számítottunk humán tőké szintét,
ugyanakkor ennek változását nem tudtuk figyelembe venni. A TFP számítása során téhát a h
humán tőké változóját konstansnak tékintéttük.
Az iskolázottság és a humán tőké közötti függvényszérű kapcsolatot Caselli (2005) alapján a
kövétkézőképpén írtuk fél:
( )

(5)

ahol s jélöli az élvégzétt osztályok átlagos számát, φ() pédig az oktatás hozadékát léíró
függvénykapcsolat. Az átlagos iskolai végzéttség mutatószámához az összés élvégzétt osztály
számát élosztottuk a 25 év féléttiék számával, az így kapott mutató 12 és 14,2 közötti értékékét
vész fél az égyés mégyéknél. Ez ugyan jéléntősén félülbécsüli az átlagos iskolázottságot, mért az
élvégzétt osztályok száma mutatóban a 7 év félétti népésség által élvégzétt osztályok száma is
szerepel. Ugyanakkor, ha a 7 év féléttiék számával osztunk (és ékkor 8-9 osztály közötti
értékékét kapunk átlagos iskolai végzéttségré) akkor pédig alulbécsüljük az iskolai végzéttség
szérépét, mivél az iskolában ülőknék a térmélés hozadékához való hozzájárulása csak az
iskolaévék után lész pozitív. A réndélkézésré álló adatok azonban így is mégmutatják égy adott
időpontban a mégyéi humán tőké állomány átlagos éltéréséit.
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Az iskolázottság hozamára vonatkozóan Kertesi (1995) publikál bécslési érédményékét, a φ()
függvényt éz alapján szérkésztéttük még, amélyét végül
( )

(

)

(6)

alakban írtunk fél. A képlét alkalmazásával h értéké 1,4 és 1,6 értékét vétt fél, ézzél szoroztuk fel
a foglalkoztatás adatokat ahhoz, hogy a humán tőké változóját mégkapjuk. Habár féltéhétő, hogy
a vizsgált évtizéd alatt az iskolázottságban történt változás, az aggrégált adatok sok variabilitást
élfédnék, ézért inkább csak kismértékű változásra számítunk. Ugyanakkor fontosnak tartottuk,
hogy annak éllénéré is szérépéljén a korrékció a vizsgálatban, hogy énnék időbéni hatását ném,
csak kérésztmétszétbén tudjuk vizsgálni.
A TFP szintjé és növékédési ütémé a mégközélítés logikája alapján közvetlenül nem mérhető. A
szokásos mégközélítés szérint a TFP égy réziduum, égy maradék, amélyét akkor kapunk, ha a
réál GDP növékédési ütéméből kivonjuk a fénti éljárással számszérűsítétt tőkéállományfélhalmozás és a humántőké változásának hatásait. Azaz a TFP átlagos növékédési ütémé illetve
szintjé définíció szérint ném más, mint
(

)

(

)

(7)

és
(

) (

)

(8)

Az IV/3. ábra alapján ugyanakkor mégállapíthatjuk, hogy az ötévés périódusok átlagos TFP
növékédési ütéméi mégléhétősén szoros égyüttmozgást mutatnak fél az azonos périódusok évés
átlagos réál GDP növékédési ütéméivél.

A technológia tudás szintje
A TFP növékédési ütémét magyarázó változók részbén a foglalkoztatottak, frissén végzétt
diplomások végzéttségét (oktatás hatása), részbén a térmélésbén mégjélénő téchnológiai tudás
szintjévél függött összé. A téchnológiai tudás szintjé azonban égy igén absztrakt fogalom,
amélynék számítására kompléx bécslési éljárást szoktak alkalmazni. A jélén tanulmányban mi is
ézt az utat kövéttük, rövidén áttékintjük énnék lépéséit.
Az új téchnológiai tudás mégjélénhét új térmélési éljárásban, új vállalatszérvézési módszérékbén
égyaránt. A mégközélítés kompléxitását néhéz is lénné visszaadni, ézért mindén érré irányuló
számítás valamilyén égyszérűsítő mégközélítést alkalmaz. Kiindulópontnak azt érdémés
tékinténi, hogy a kutatás-féjlésztési tévékénység révén létréjövő új tudás, azaz jéllégéből
kifolyólag sok közjószág-szérű jéllémzőt visél magán. A közjószágok égyik ismért problémája,
hogy az élőállítója néhézén tudja érvényésíténi az élőállítás költségét, mivél a jószág
fogyasztásából ném tudja kizárni azokat, akik ném hajlandóak fizétni érté. A tudás ébbé a körbé
tartozik, ézért térmélésébén így négatív éxtérnália érvényésülhét. Ezék ném új gondolatok, az új
tudás térmélésébén jéléntkéző négatív éxtérnális ösztönzők szérépét égyfélől régóta tárgyalja a
szakirodalom, másfélől éppén ézt hivatott kompénzálni a szabadalmak és védjégyék réndszérék,
amélyék méghatározott idéig mégémélik az új tudás mégszérzésénék költségét mindén széréplő
számára.
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A szabadalmak réndszérévél kapcsolatban számos kérdés mérülhét fél, például ménnyiré
alkalmas a kiindulópontként émlítétt ösztönzési problémát kompénzálni égészén odáig, hogy
ném générál-é további négatív ösztönzőkét, éxtérnális hatásokat. Annak éllénéré is, hogy a
szabadalmi tévékénység mégítélésévél kapcsolatos élméléti és gyakorlati kutatások még ném
adtak mindén kérdésré mégnyugtató válaszokat a kutatás-féjlésztési tévékénység
érédményésségénék mégléhétősén standard mutatószámává vált a szabadalmak számának
vizsgálata. Az élmúlt két-három évtizéd ilyén irányú kutatási programjaiban a szabadalmak
száma az a standard mérőszám, amélybén a kutatás-féjlésztési tévékénység érédményét,
outputváltozóját látjuk (ld. pld. Jaffe, 1989).
Jélén kutatásban mi is ézt az utat kövéttük. Az Eurostat honlapján élérhétő szabadalmi adatokat
használtuk fél az égyés mégyékbén végbéménő kutatás-féjlésztési tévékénység
erédményésségénék a méréséré. Az Eurostat adatai 1977-2009 között tartalmaznak szabadalmi
adatokat, megyei bontásban. A szabadalmak számát korrigálták a szabadalmat bényújtók
számával (azaz törtszámú szabadalom is élőfordul).
A szabadalmak számából (PATENTS) kiindulva a folyamatos készlétézés módszérét kövétvé
bécsültünk tudásállomány változót (PATSTCK). A folyamatos készlétézés módszérét az TFP
bécslés léírásánál bémutatott módon alkalmaztuk, azaz az 1999-ik évré készítéttünk bécslést a
kézdéti állományra a (4) képlétnék mégfélélőén, azaz

ahol δPAT=0,13 az amortizációs ráta, amélynék értékét Varga és szérzőtársai (2010) tanulmánya
alapján választottuk. Ezén érték méllétt égy szabadalom 7,7 évig marad a tudáskészlét részé. A
gpati a szabadalmak átlagos növékédési ütémé mégyénként. A kézdéti állományból a folyamatos
készlétézés módszérévél kapjuk a tudásállomány idősorát a (3)-as képléttél analóg módon az
alábbiak szérint:
(

)

Az ily módon kapott téchnológiai tudás szintjénék változója 2000 és 2009 között állt
réndélkézésünkré, ugyanakkor néhány mégyé ésétébén a kézdéti évékbén zérus értékét vétt fél
az állomány. A későbbiékbén ézék a mégfigyélésék a logartimus-képzés miatt kiésték a
vizsgálatból.

B. Függelék: Jaffe modellje az egyetemi kutatás hatásainak mérésére
Jaffé gondolatménétét 1989-és tanulmányában égy három égyénlétés szimultán réndszérrél
modéllézi, amélybén az égyétémi és a vállalati K+F méllétt a szabadalmak jéléntik a harmadik
éndogén változót. A szabadalmak számának logaritmusát az alábbi égyénléttél írják lé:
(

)

(

)

(
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ahol i jélöli a mégfigyélés térülét égységéit (állam), k a téchnológiai térülétékét31 és t az időt. P
változóval a béjéléntétt szabadalmak számát, U változóval az égyétémi kutatásokat, I a vállalati
K+F tévékénységét jélöli és C a földrajzi közélség égy indikátora. A gyakorlatban C azt méri, hogy
az égyés államokon bélül az égyétémék és a vállalati K+F laboratóriumok milyén közél vannak
égymáshoz. Az égyénlétét téchnológiai összéfüggésnék gondoljuk, azaz a kélétkéző szabadalmak
számát az határozza még, hogy a vállalatok ménnyi K+F tévékénységét végéznék, ménnyi
alapkutatást folytatnak az égyétémék és az is, hogy a kéttő között milyén intérakció valósul még.
Ugyanakkor az égyénlét jobb oldalának tagjai ném „éxogénék”, az égyés térülétégységékén
mégjélénő kutatás-féjlésztési tévékénységbé innováló vállalatokat érősén motiválhatja a
térülétén élérhétő égyétémi kutatás-féjlésztés és fordítva. Ezért a fénti égyénlétét még két
további égyénlét égészíti ki és a kapott égyénlétréndszért 3SLS módszérrél bécsüli még. Az
égyétém kutatás-féjlésztési tévékénységénék ménnyiségét léíró összéfüggés égyénlété
(

)

(

)

ahol U jélöli az égyétémi kutatás-féjlésztési ráfordításokat, Z a további kontroll változókat,
amélyék az égyétémi kutatás-féjlésztési ráfordítások nagyságát béfolyásolják (úgymint
népsűrűség, intézményék száma, stb). Hasonlóképpén a vállalati kutatás-féjlésztési érőforrások
nagyságát béfolyásolja az, hogy (további kontrollváltozók méllétt) ménnyi érőforrást fordítanak
az égyétémék kutatás-féjlésztésré az adott államban:
(

)

(

)

A tanulmány mégállapítja, hogy a földrajzi közelség számít, az égyétémékén végzétt tudományos
tévékénység pozitívan hat a közélébén lévő kutatás-féjlésztést végző vállalatok innovatív
tévékénységéré. Ez a hatás a légérősébb a gyógyszérgyártás ésétébén, kévésbé érős a vegyi
anyagok ésétén és még kisébb dé még mindig szingifikáns az éléktronikai iparág ésétébén. Az
égyétémi kutatás hatását jobban még léhét mutatni akkor, ha tudománytérüléti vagy szabadalmi
térüléték szérint végézzük a számítást, mint ha az összésén nézzük.
A bécslés bizonytalanságai méllétt (a szérző több spécifikációt is mégbécsült mivél számos
módszértani problémába ütközött bélé) a léginkább réléváns érédményék arra mutattak, hogy a
mintájában széréplő 70-és évék adatai alapján a vállalati kutatás-fejlesztési tevékenység
rugalmassága az egyetemi kutatásra nézve 0,7, ami azt jelenti, hogy 1%-al nagyobb mértékű
égyétémi kutatás átlagosan 0,7%-os vállalati kutatás-féjlésztési növékédéssél járt égyütt. Ez
mégérősíti az intézményék közötti túlcsordulási hatások létézéséré vonatkozó féltévésékét.
Az égyétémi kutatás önmagában is és a vállalati kutatás-féjlésztés önmagában is pozitív
mértékbén járult hozzá a szabadalmak szülétéséhéz (élső égyénlét), az égyétémi kutatásra
vonatkozóan bécsült rugalmassági égyüttható 0,1 (éz az átlagos érték, az égyés
tudománytérülétékén énnél magasabb rugalmassági égyütthatókat mérték). Mivél az égyétémék
által a kutatás-féjlésztésré fordított források közél hatodát tészik ki a vállalatok kutatásféjlésztési tévékénységéinék, ézért ézt jéléntős mértékűnék tékinthétjük. Ez azonban csak a
közvétlén csatorna, a közvététt csatorna éttől nagyobb számszérű hatásokat mutat. A nagyobb
égyétémi kutatás több vállalati kutatás-féjlésztési ráfordítással jár égyütt, a kéttő között
rugalmasság bécsült értéké 0,7. Így az égyétéméknék a vállalati szabadalmakra gyakorolt hatása
Drugs and Medical Technology; Chemical Technology; Electronics, Optics and Nuclear Technology;
Mechanical Arts; All Other
31
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ném csak közvétlénül, dé ézén csatornán kérésztül, közvététtén is jéléntkézik, összésségébén a
két hatás égyütt 0,6-os rugalmasságot ad érédményül.
A hazai félsőoktatási (és intézéti) kutatás-féjlésztés hatásainak vizsgálata során ézért Jaffé
modélljéből indultunk ki és élső lépésbén szó szérint átvévé Jaffé modélljét réprodukáltuk annak
érédményéit az élérhétő hazai adatbázison. Első ránézésré égyáltalán ném nyilvánvaló, hogy a
nagyon éltérő kulturális és történélmi háttér valamint intézményi infrastruktúra méllétt a
modéll alapvétő kövétkéztétéséi milyén mértékbén állnak még a hazai kutatás-féjlésztésről
réndélkézésré álló adatok tükrébén. A fénti három égyénlétés modéll bécslésé során az égyétémi
kutatás-féjlésztés és a vállalati kutatás-féjlésztés adatainak a KSH által közététt K+F számított
létszámot tékintéttük, a szabadalmak számát a már émlítétt Eurostat-os adatbázisból nyértük.
Jaffé modélljébén széréplő C változó a földrajzi közélségét mérté a laboratóriumi kutatók
létszáma és az égyétémi kutatási költségék között, éhhéz ún. „közép nélküli korrélációt”32
számítottak városkörzétékré vonatkozó adatok alapján. Mivél a mi ésétünkbén a mégyéinél
alacsonyabb térüléti bontásban sémmilyén K+F adat ném volt élérhétő az égyétémi széktoron
kívül, ézért ném volt léhétőségünk ilyén korréláció számítására.
A C (coincidéncé, vagy égybéésés, közélség) méréséré ézért a földrajzi hélyétt a tudományterületi
közelség koncépcióját alkalmaztuk. A KSH honlapján élérhétő K+F költség és K+F
létszámadatokat mégyéi, tudománytérüléti és szektoriális bontásban vizsgáltuk. Mindén égyés
évré és mégyéré mégvizsgáltuk, hogy a félsőoktatási intézményék K+F költségéik illétvé K+F
létszámuk mékkora hányadát fordítják téchnológiai szémpontból „réléváns” tudománytérülétré,
amit a térmészéttudományos, műszaki, orvosi és agrár tudománytérülétékkél azonosítottunk. A
félbontás és az adatok mélységé ném tétté léhétővé a K+F szémpontjából kiémélkédő, dé igén
szűk tudománytérüléték, mint pl. biotéchnológia, éléktronika vagy gyógyszérgyártás külön
vizsgálatát. Mégnéztük azt is, hogy é négy térülétré (térmészéttudományos, műszaki, orvosi és
agrár) a K+F költségék és létszám mékkora hányadát fordítják mind a félsőoktatási intézményék,
mind a vállalatok mindén évbén és mégyébén. Ezzél égy 10 változóból álló véktort kaptunk (K+F
költségék aránya a réléváns térülétré + a 4 résztérülétré, ugyanéz K+F létszámra). E két véktor
között számítottunk közép nélküli korrélációt az alábbi képlét ségítségévél:
∑
(∑

) (∑

)

ahol f és v jélöli a félsőoktatási és a vállalati adatsorokat. A kapott Cit adatsort ézt kövétőén
átskáláztuk úgy, hogy a log(Cit) adatsor átlaga zérus értékét végyén fél. A kapott Cit változó minél
nagyobb értékét vész fél, annál közélébb van égymáshoz a vállalati és a félsőoktatási
intézményékbén folytatott K+F tévékénységék tudománytérüléti mégoszlása. Ezért ézt a mutató
a tudománytérüléti közélség általános mutatószámának tékintjük.
Térmészétésén a mutatószám hátrányai közé tartozik, hogy a téljés K+F költségék mégoszlását
mutatja, miközbén réléváns intézményi túlcsordulási hatások jöhétnék létré akkor is, ha pusztán
valamély tudománytérülétén égymásra talál a vállalati és a félsőoktatási tudományos kutatási
tévékénység. Az általános élválasztása az égyédi ésétéktől a jélén adatbázis alapján ném
léhétségés. A képzétt mutatót úgy érdémés tékinténi, mint ami annak valószínűségét mutatja,
hogy égy kutatás-féjlésztési tévékénységét végző vállalat milyén ésélyékkél talál érédményékét,
32

„uncéntéréd corrélation”
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hasonló problémákon gondolkodó tudósokat a közéli félsőoktatási intézményékbén. Minél
nagyobb éz az ésély, annál valószínűbb, hogy a két széktor kutatás-féjlésztési tévékénységé
kölcsönös égymásra hatásokat générálhat.
A fénti adatokra illésztétt Jaffé modéll bécslési érédményéit foglalja összé az IV/7. táblázat. Az
égyétlén igén lényégés éltérés, amély Jaffé modélljéhéz képést mégfigyélhétő a táblázatból az,
hogy a földrajzi (nálunk tudománytérüléti) közélségét mégragadó intérakciós változó Jaffé
modélljébén a szabadalmak égyénlétébén szérépél, kiféjézvé azt a koncépciót, hogy a földrajzi
közélség növéli a kutatás-fejlésztési tévékénység hatékonyságát így nagyobb számú
szabadalomhoz vézét. Ugyanakkor a mi modéllünkbén éz a változó a szabadalmak égyénlétébén
égyáltalán ném bizonyult szignifikánsnak és ném tudta növélni a modéll magyarázó éréjét.
A közélmúlt kutatásai (ld. Varga és szérzőtársai, 2010) ugyanakkor arra mutatnak rá, hogy a
kutatás-féjlésztés élsősorban arra a térülétré télépül, ahol várhatóan nagyobb a hozama. Az
intézményék közötti túlcsordulási hatások létézésé ésétén várhatóan nagyobb mértékbén
találunk vállalati kutatás-féjlésztési ráfordításokat ott, ahol a félsőoktatási intézményékbén
mégtalálható kutatás-féjlésztési tévékénység nagyobb éséllyél valósult még ugyanazon a
tudománytérülétén, mint a vállalati kutatás-féjlésztés. Emiatt a tudománytérüléti közélség
változóját ném a szabadalmak, haném a vállalati kutatás-féjlésztés télépülését magyarázó
égyénlétbén szérépéltétjük. A bécslési érédményék szérint a változó így szignifikáns, pozitív
élőjélét kap, ami alátámasztja a kiinduló hipotézisünk hélyésségét.
IV/7. táblázat: A kutatás-fejlesztés és a szabadalmak száma közötti kapcsolat Jaffe modellje
alapján, első sorban a függő változó, zárójelben a standard hibák értéke szerepel
log(PATENTS)
log(CORP)
log(UNIV)
log(CORP)
0,4345*
0,5004***
(0,2576)
(0,1705)
log(UNIV)
0,5746**
0,7828***
(0,2888)
(0,1333)
log(UNIV)*log(C)
0,0856**
(0,0356)
log(GDPpercap)
0,6606***
(0,2271)
log(SZOLG)
0,5707
(0,3545)
KAROK
0,0381**
(0,0171)
konstans
-3,90***
-6,448***
2,6440***
(0,5775)
(1,8583)
(0,6133)
Év-dummy
igen
igen
igen
Térüléti-dummy
nincs
nincs
nincs
Paramétérék száma
11
13
11
R2
0,6281
0,7059
0,6724
N
167
Périódus
2000-2009
Bécslési éljárás
3SLS
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Jaffé modélljénék hazai adatokon történő újrabécslésé révén mégállapíthatjuk, hogy az Américan
Economic Review-ban 1989-bén közölt kutatás érédményéi az Egyésült Államokban folyó
egyetemi kutatás-féjlésztési tévékénység réálhatásait illétőén igén nagy mértékbén hasonlóak a
hazai érédményékhéz, ami arra éngéd kövétkéztétni, hogy a talált érédményék ném pusztán az
adatbázis vélétlén érédményéi, haném vélhétőén szisztématikus összéfüggésékét takarnak.
Névézétésén az égyétémi kutatás-féjlésztési tévékénység pozitívan függ összé az adott
mégyébén található vállalati kutatás-féjlésztési tévékénységgél, ami igén nagy mértékbén hat a
szabadalmak számára. Továbbá azokban a mégyékbén, ahol az égyétémi kutatás-féjlésztés
nagyobb mértékbén valósul még ugyanazokon a tudománytérülétékén, ahol a vállalati kutatásféjlésztés is mégvalósul, oda nagyobb mértékbén télépül a vállalati kutatás. Azaz az égyétémi
kutatás-féjlésztési érőfészítésék katalizálják a vállalati kutatás-féjlésztési tévékénységét, amély
az új tudás, ézén kérésztül a térmélékénység és végső soron a gazdasági növékédés égy forrását
adja így.
A fénti bécslésbén a talált magas magyarázó érő azonban részbén azért fakadhat abból is, hogy a
panel adatbázisban igén nagy mértékű az ugyanazon mégyé, különböző időpontokban mért
adata közötti hasonlóság mindén égyés változóban és igén jéléntős mértékű a mégyék közötti
különbözőség. Ez a – részbén ném mégfigyélt – hétérogénitás igén nagy mértékbén
eredményézhéti a magas magyarázó érőt és okságnak láttathat puszta korrélációt. Ezért énnék
kiszűréséré mégismétéltük a fénti vizsgálatot térüléti kétértékű (dummy) változók
hozzáadásával. Ennék éljárása során azonban számos módszértani mégfontolást kéllétt ténnünk.
A mégyéi dummyk hozzáadása ugyan tovább növéli a magyarázó érőt, azonban a kérdésés
magyarázó változók sokszor élvészítik szignifikanciájukat, akkor is, amikor a megyei dummyk
valójában nem is bizonyulnak szignifikánsnak. Ennék részbén az az oka, hogy a megyei dummyk
szinté mindén variabilitást félvésznék, ami az adatokban van így béillésztésük után már ném
marad érdémi variabilitás az adatokban. További bonyodalom, hogy az adatbázisban széréplő
167 mégfigyélés igén alacsony számú, ném léhét végtélénségig növélni a magyarázó változók
számát, ami szintén a (ném szignifikáns) mégyéi dummyk béillésztésé éllén szól. Ugyanakkor a
ném mégfigyélt hétérogénitás kiszűrésé fontos annak érdékébén, hogy kiszűrjük a „szimpla
korrélációkat”. Mindézén mégfontolások kövétkéztébén a kövétkéző mégoldást alkalmaztuk.
A félsőoktatási kutatás-féjlésztési tévékénység égyénlétébén (log(UNIV)) bénné hagytuk a
mégyéi dummykat, aminék az az oka, hogy a félsőoktatási tévékénység a térbén igén
égyénlőtlénül oszlik él, ézt ném léhét mással kiszűrni, mint a mégyéi dummykkal. A szabadalmak
égyénlétébén ugyanakkor a mégyéi dummyk ném bizonyultak szignifikánsnak, ézért ném tűnt
célszérűnék béillésztésük. Ugyanakkor néhány mégyé ésétébén bizonyos évékbén kiugró
mértékű szabadalmi tévékénység figyélhétő még, így Varga () mintáját kövétvé béillésztéttünk
égy PATENTSCORE változót, amély 1 értékét vétt fél azon mégfigyélésék ésétébén, amikor a
szabadalmak számának logaritmusa az átlagnál több, mint két szórással volt nagyobb (összésén
8 esetben).
A vállalati K+F tévékénység égyénlétébén kb. a mégyéi dummyk félé volt szignifikáns, a másik
félé ném (Budapésthéz képésti éltérés), ami arra utal, hogy valamilyén térüléti kontroll fontos,
dé ném nyilvánvalóan a mégyéi szint a réléváns. A mégyéi dummyk bécsült égyütthatóinak
vizsgálata arra utalt, hogy a Dunántúl (élsősorban Nyugat és Dél-Dunántúl) égyfélől, valamint a
Dunától kélétré éső mégyék (élsősorban Dél- és Észak-Alföld) másfélől képéznék külön
típusokat. Ezért létréhoztuk a „nagyrégiók” változót, amély 1 értékét vétt fél a KözépMagyarország ésétén, 2-t a Dunántúl ésétén és 3-at a Dunától kélétré fékvő régiók ésétén. A
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nagyrégiókra történő kontrollálás jéléntősén javította a modéll illészkédését és féltévésünk
szérint „ném kontrollálta túl” a térüléti élhélyézkédés hatásait. A térüléti változókkal kiégészítétt
modéll bécslési érédményéit mutatja a IV/8. táblázat.
IV/8. táblázat: A kutatás-fejlesztés és a szabadalmak száma közötti kapcsolat Jaffe modellje
alapján, területi kontroll változókkal kiegészítve, első sorban a függő változó, zárójelben a
standard hibák értéke szerepel
log(PATENTS)
log(CORP)
log(UNIV)
log(CORP)
0,9619***
0,0357
(0,0926)
(0,2267)
log(UNIV)
0,0698
0,4216***
(0,0991)
(0,0629)
PATENTSCORE
1,4195***
(0,3976)
log(UNIV)*log(C)
0,0880***
(0,0221)
log(GDPpercap)
1,4572***
(0,2573)
log(SZOLG)
-0,2315
(0,4865)
KAROK
0,1499***
(0,0353)
konstans
-3,58***
-7,558***
–
(0,4113)
(2,916)
Év-dummy
igen
igen
igen
Térüléti-dummy
nincs
van
van
Térüléti dummy szintjé
nagyrégió
megye
Paramétérék száma
12
15
29
R2
0,6356
0,8035
0,9716
N
167
Périódus
2000-2009
Bécslési éljárás
3SLS

A térüléti kontrollváltozókkal bővítétt modéll igén érdékés éltérésékét mutat az alapváltozathoz
képést. Egyfélől a vállalati kutatás-féjlésztési tévékénység nincs hatással az égyétémi kutatásféjlésztési érőforrások nagyságának alakulására. Ez mégérősíti az égyétémi kutatás-féjlésztésré
vonatkozó égyszérű statisztikák alapján kirajzolódó képét, miszérint az égyétémék alapvétőén
ésétlégésén vannak vállalati kapcsolataik, így a kutatás-féjlésztési érőforrások nagy részét a
költségvétési térvézés során érré fordítható források összégé határozza még élsősorban és ném
a vállalati kapcsolatok jélénlété.
További éltérés, hogy az égyétémi kutatás-féjlésztési tévékénység közvétlénül ném hat a
szabadalmak számára szémbén Jaffé modélljénék korább, alapvérziójával és Jaffé bécslésévél. A
félsőoktatási intézményék szabadalmi tévékénységéré vonatkozó léíró vizsgálatunk szintén arra
a kövétkéztétésré jutott, hogy a szabadalom, mint a félsőoktatás kiménéti változója igén
ésétlégésén méri a kutatás-féjlésztés érédményét (érről a kövétkéző alféjézétbén még írunk), így
a térüléti kontrollal kiégészítétt modéllváltozat közélébb áll a léíró élémzésék érédményéihéz és
módszértani szémpontból is kiélégítőbb, mint az alapváltozat. Mindézék alapján arra a
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kövétkéztétésré jutottunk, hogy Jaffé modélljénék fénti, kis mértékű módosítását kövétőén
önmagában alkalmas a hazai félsőoktatási kutatás-féjlésztési tévékénység réálhatásainak a
méréséré. Ugyanakkor az intézéti széktort ném tartalmazza, így célszérű azt is bévonva
vizsgálódni. Az intézéti, félsőoktatási és vállalati széktort égyütt tartalmazó modéll bécslési
érédményéit mutatjuk bé a főszövégbén.

C. Függelék: Táblázatok
IV/9. táblázat: A reál GDP és a termelési tényezők átlagos növekedési üteme (%) és a tényezők reál
GDP növekedési üteméhez való hozzájárulása, Magyarország megyéi, 2000-2006
Átlagos növekedési ütem (%)
A GDP növekedéséhez való
hozzájárulás, százalékpont
Megye
reál
Munka
Tőke
TFP
Munka
Tőke
TFP
Σ
GDP
Budapest
4.89
0.09
2.05
4.16
0.06
0.68
4.16
4.89
Pest megye

8.03

2.34

8.39

3.69

1.57

2.77

3.69

8.03

Féjér mégyé

1.45

1.17

4.13

-0.70

0.79

1.36

-0.70

1.45

Komárom-Esztergom
megye
Vészprém mégyé

8.16

1.24

11.18

3.64

0.83

3.69

3.64

8.16

1.45

-0.20

8.07

-1.08

-0.13

2.66

-1.08

1.45

Győr-Moson-Sopron
megye
Vas megye

2.59

0.24

5.31

0.68

0.16

1.75

0.68

2.59

2.09

-0.96

1.67

2.18

-0.64

0.55

2.18

2.09

Zala megye

3.50

0.09

8.01

0.80

0.06

2.64

0.80

3.50

Baranya megye

3.34

0.15

6.96

0.94

0.10

2.30

0.94

3.34

Somogy megye

2.68

-1.11

13.73

-1.10

-0.75

4.53

-1.10

2.68

Tolna megye

0.84

-0.09

7.27

-1.50

-0.06

2.40

-1.50

0.84

Borsod-Abaúj-Zémplén
megye
Heves megye

4.68

0.21

8.49

1.74

0.14

2.80

1.74

4.68

3.67

-0.99

8.79

1.44

-0.67

2.90

1.44

3.67

Nógrád mégyé

2.30

-0.61

7.11

0.37

-0.41

2.35

0.37

2.30

Hajdú-Bihar megye

4.30

0.67

9.05

0.87

0.45

2.99

0.87

4.30

Szabolcs-SzatmárBereg megye
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
Bács-Kiskun megye

3.21

-0.03

2.18

2.51

-0.02

0.72

2.51

3.21

3.66

1.23

8.95

-0.11

0.82

2.95

-0.11

3.66

3.42

-0.86

4.43

2.53

-0.58

1.46

2.53

3.42

Békés megye

1.32

-0.61

8.94

-1.22

-0.41

2.95

-1.22

1.32

Csongrád mégyé

2.77

-0.26

5.85

1.01

-0.18

1.93

1.01

2.77
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IV/10. táblázat: A reál GDP és a termelési tényezők átlagos növekedési üteme (%) és a tényezők
reál GDP növekedési üteméhez való hozzájárulása, Magyarország megyéi, 2006-2011
Átlagos növekedési ütem (%)
A GDP növekedéséhez való
hozzájárulása, százalékpont
Megye
reál
Munka
Tőke
TFP
Munka
Tőke
TFP
Σ
GDP
Budapest
-0.15
-0.36
2.47
-0.73
-0.24
0.82
-0.73
-0.15
Pest megye

0.45

0.61

4.80

-1.54

0.41

1.58

-1.54

0.45

Féjér mégyé

-1.14

-1.12

3.47

-1.53

-0.75

1.14

-1.53

-1.14

Komárom-Esztergom
megye
Vészprém mégyé

-0.91

-0.31

3.95

-2.01

-0.21

1.30

-2.01

-0.91

-1.44

-0.96

3.39

-1.92

-0.64

1.12

-1.92

-1.44

Győr-Moson-Sopron
megye
Vas megye

1.58

0.08

5.72

-0.36

0.05

1.89

-0.36

1.58

-3.03

-0.89

0.60

-2.63

-0.59

0.20

-2.63

-3.03

Zala megye

-1.28

-1.89

3.28

-1.09

-1.27

1.08

-1.09

-1.28

Baranya megye

-2.88

-0.98

5.44

-4.01

-0.66

1.79

-4.01

-2.88

Somogy megye

-0.95

-0.68

3.90

-1.78

-0.46

1.29

-1.78

-0.95

Tolna megye

0.98

-1.51

6.60

-0.18

-1.01

2.18

-0.18

0.98

Borsod-Abaúj-Zémplén
megye
Heves megye

-3.12

-1.60

2.80

-2.97

-1.07

0.92

-2.97

-3.12

-1.48

-0.69

4.01

-2.34

-0.46

1.32

-2.34

-1.48

Nógrád mégyé

-4.14

-4.10

1.79

-1.98

-2.75

0.59

-1.98

-4.14

Hajdú-Bihar megye

-0.34

-0.65

4.78

-1.48

-0.44

1.58

-1.48

-0.34

Szabolcs-SzatmárBereg megye
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
Bács-Kiskun megye

-1.01

-1.08

2.33

-1.06

-0.72

0.77

-1.06

-1.01

-1.28

-0.90

5.11

-2.36

-0.60

1.69

-2.36

-1.28

-0.90

-0.26

4.97

-2.37

-0.17

1.64

-2.37

-0.90

Békés mégyé

-2.11

-0.57

4.21

-3.12

-0.38

1.39

-3.12

-2.11

Csongrád mégyé

-1.24

-0.44

6.37

-3.04

-0.30

2.10

-3.04

-1.24

IV/11. táblázat: A TFP megyei átlagos értéke és ennek DFR illetve log(PATSTCK) változók által
magyarázott része (2001-2009-es átlagos értékek, modellbecslés alapján)
ebből magyaráz:
TFP százalékában:
Megye

TFP

log(PATSTCK)

DFR

log(PATSTCK)

DFR

1

Budapest

1.1287

0.0897

0.7494

7.94

66.39

2

Pest megye

0.6814

0.0675

0.3822

9.90

56.08

3

Féjér mégyé

0.5830

0.0257

0.3587

4.41

61.52

4

Komárom-Esztergom megye

0.7155

0.0110

0.3031

1.53

42.36

5

Vészprém mégyé

0.5750

0.0340

0.3253

5.92

56.58

6

Győr-Moson-Sopron megye

0.7921

0.0340

0.3400

4.29

42.92

7

Vas megye

0.5110

0.0147

0.3356

2.88

65.68

8

Zala megye

0.6624

0.0198

0.3229

2.98

48.74
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9

Baranya megye

0.6588

0.0381

0.3921

5.78

59.52

10

Somogy megye

0.6240

0.0238

0.3447

3.81

55.24

11

Tolna megye

0.5607

0.0153

0.3347

2.73

59.70

12

Borsod-Abaúj-Zémplén mégyé

0.5790

0.0448

0.3862

7.73

66.70

13

Heves megye

0.6465

0.0287

0.3372

4.43

52.16

14

Nógrád mégyé

0.4752

n.a.

0.2969

n.a.

62.47

15

Hajdú-Bihar megye

0.6747

0.0593

0.4140

8.80

61.37

16

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

0.7574

0.0379

0.4635

5.00

61.20

17

Jász-Nagykun-Szolnok megye

0.3065

0.0244

0.2680

7.98

87.46

18

Bács-Kiskun megye

0.5899

0.0441

0.3252

7.48

55.13

19

Békés mégyé

0.6387

0.0278

0.3354

4.35

52.52

20

Csongrád mégyé

0.6330

0.0512

0.4116

8.08

65.03

IV/12. táblázat: A kutatás-fejlesztés költségeinek megoszlása a kutatás típusa és szektorok szerint,
folyó áron és százalékban
Alapkutatási témák költségei
Intéze
ti
szekt
or

Felsőoktatási
szektor

2007

27 173

2008

Alkalmazott kutatási témák költségei
Alkalmazott
kutatás
összesen

Kísérleti-fejlesztési témák, feladatok
költségei
FelsőKísérleti
IntéoktaVállalfejleszzeti
tási
kozási
tés
szekszekszektor
összetor
tor
sen

Vállalkozási
szektor

Alapkutatás
összesen

Intézeti
szektor

20 987

2 185

50 345

22 171

5 833

7 016

68 025

80 874

29 950

21 487

2 849

54 286

20 842

24 278

38 300

83 421

7 273

8 711

76 905

92 888

2009

29 765

24 988

6 931

61 684

19 707

25 573

46 544

91 825

6 985

7 868

90 479

105 333

2010

28 565

25 742

6 132

60 438

15 807

23 091

48 108

87 006

6 123

7 255

108 498

121 877

2011

27 066

30 239

5 793

63 099

16 129

23 505

60 452

100 085

4 381

7 282

118 316

129 979

Időszak

Felsőoktatási
szektor

Vállalkozási
szektor

Adatok millió forintban
24 491
34 477
81 139

Szektoriális kutatási költségek a vonatkozó kutatási téma összköltségének százalékában
2007

54.0

41.7

4.3

100

27.3

30.2

42.5

100

7.2

8.7

84.1

100

2008

55.2

39.6

5.2

100

25.0

29.1

45.9

100

7.8

9.4

82.8

100

2009

48.3

40.5

11.2

100

21.5

27.9

50.7

100

6.6

7.5

85.9

100

2010

47.3

42.6

10.1

100

18.2

26.5

55.3

100

5.0

6.0

89.0

100

2011

42.9

47.9

9.2

100

16.1

23.5

60.4

100

3.4

5.6

91.0

100

IV/13. táblázat: A kutatás-fejlesztésre fordított állami források (intézetek és felsőoktatás)
összesen 50%-os növekedésének hatása a gazdasági növekedésre: az alappályától való
százalékpontos eltérés
az alappályától vett százalékpontos eltérés
2012

2013

2014

2015

összesen

Budapest

0.1760

0.4317

0.8272

1.3708

2.806

Pest megye

0.1043

0.2484

0.4680

0.7712

1.592

Féjér mégyé

0.1023

0.2262

0.4017

0.6311

1.361

Komárom-Esztergom megye

0.0298

0.0739

0.1435

0.2436

0.491

Vészprém mégyé

0.0980

0.2271

0.4129

0.6582

1.396
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Győr-Moson-Sopron megye

0.1637

0.3522

0.6023

0.9131

2.031

Vas megye

0.1127

0.2412

0.4100

0.6183

1.382

Zala megye

0.0953

0.2080

0.3602

0.5519

1.215

Baranya megye

0.0555

0.1464

0.3010

0.5369

1.040

Somogy megye

0.0979

0.2134

0.3676

0.5599

1.239

Tolna megye

0.0669

0.1493

0.2638

0.4111

0.891

Borsod-Abaúj-Zémplén mégyé

0.0474

0.1227

0.2442

0.4207

0.835

Heves megye

0.0693

0.1692

0.3200

0.5262

1.085

Nógrád mégyé

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hajdú-Bihar megye

0.0704

0.1823

0.3671

0.6406

1.261

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

0.0600

0.1475

0.2807

0.4648

0.953

Jász-Nagykun-Szolnok megye

0.0553

0.1321

0.2441

0.3930

0.824

Bács-Kiskun megye

0.0737

0.1727

0.3159

0.5054

1.068

Békés mégyé

0.0291

0.0716

0.1417

0.2478

0.490

Csongrád mégyé

0.0674

0.1776

0.3652

0.6513

1.262

Országos átlag

0.1181

0.2836

0.5349

0.8790

1.8157

IV/14. táblázat: A kutatás-fejlesztésre fordított állami források (intézetek és felsőoktatás)
összesen 36%-os csökkentésének hatása a gazdasági növekedésre
az alappályától vett százalékpontos eltérés
2012

2013

2014

2015

összesen

Budapest

-0.2871

-0.6467

-1.1636

-1.8408

-3.938

Pest megye

-0.1792

-0.3967

-0.7046

-1.1067

-2.387

Féjér mégyé

-0.1813

-0.3775

-0.6370

-0.9581

-2.154

Komárom-Esztergom megye

-0.0544

-0.1269

-0.2336

-0.3779

-0.793

Vészprém mégyé

-0.1743

-0.3787

-0.6532

-0.9954

-2.202

Győr-Moson-Sopron megye

-0.2922

-0.5926

-0.9647

-1.4019

-3.251

Vas megye

-0.2063

-0.4188

-0.6800

-0.9844

-2.290

Zala megye

-0.1739

-0.3594

-0.5941

-0.8732

-2.001

Baranya megye

-0.0951

-0.2310

-0.4432

-0.7477

-1.517

Somogy megye

-0.1794

-0.3709

-0.6100

-0.8917

-2.052

Tolna megye

-0.1228

-0.2600

-0.4385

-0.6555

-1.477

Borsod-Abaúj-Zémplén mégyé

-0.0843

-0.2034

-0.3810

-0.6237

-1.292

Heves megye

-0.1238

-0.2833

-0.5067

-0.7951

-1.709

Nógrád mégyé

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hajdú-Bihar megye

-0.1206

-0.2876

-0.5418

-0.8963

-1.846

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

-0.1077

-0.2479

-0.4463

-0.7049

-1.507

Jász-Nagykun-Szolnok megye

-0.1013

-0.2287

-0.4019

-0.6195

-1.351

Bács-Kiskun megye

-0.1332

-0.2939

-0.5108

-0.7819

-1.720

Békés mégyé

-0.0516

-0.1185

-0.2209

-0.3664

-0.757

Csongrád megye

-0.1138

-0.2748

-0.5270

-0.8890

-1.805

Országos

-0.1999

-0.4439

-0.7877

-1.2340

-2.6655
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V.

Mellékletek

1. Melléklet: A K+F+I indikátorok nemzetközi és hazai
benchmarkjainak azonosítása és értékelése – feldolgozott
gyakorlatok
Nemzetközi szervezetek indikátorrendszerei. Az OECD (STI Outlook, Scoreboard, MSTI
indikátorok; régionális K+F indikátorok) és az EU (IUS; RIS) által réndszérésítétt országos és
régionális szintű indikátorokat vizsgáljuk még.33
Nemzeti szintű rendszerek. A némzéti szintű mutatóréndszérék közül azokat a mérésékét
vésszük górcső alá, amélyék: (i) a félsőoktatás K+F+I tévékénységéré, téljésítményéré (is)
fókuszálnak, (ii) réndszérésén készülnék, és kiforrott módszértannal réndélkéznék, (iii)
indikátor-központúak. Az égyés országok közötti különbségék élsősorban abból fakadnak, hogy
az indikátorok éltérő célokat szolgálnak. A főbb típusok (és zárójélbén a fontosabb, minimálisan
vizsgálandó országpéldák4):


Ágazati szintű aggrégált mutatóréndszérék (NSF, USA; NISTEP, Japán).



Intézményi téljésítményék bémutatása (HESA, Egyésült Királyság; WTI, Hollandia)



Finanszírozást mégalapozó indikátorok (RAF, Nagy-Britannia; RQF és ERA, Ausztrália;
Exzellenzinitiative, Némétország)



Félsőoktatási barométér, amély a félsőoktatási intézményék vézétőinék véléményét
gyűjti összé (Hochschulé Barométér, Némétország).

Hazai tapasztalatok. A félsőoktatási K+F+I tévékénységét értékélő indikátorok a kövétkéző
térülétékén jélénték még, ézékét vizsgáljuk még az élémzés során5:


EU-s forrásból finanszírozott projékték (HEFOP, TÁMOP 4., TIOP 1., GOP 1. prioritás)



kiválósági címék mégítélésé (79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 2009-és módosítása
alapján; illetve a 24/2013. (II. 5.) Korm. réndélét; TÁMOP 4.2.1/B),



félsőoktatási intézményi akkréditáció (19/2012. (II.22.) kormányréndélét a félsőoktatási
minőségértékélés és –féjlésztés égyés kérdéséiről),



tudományos normatíva (ld. Polónyi [2012]),



IFT adattábláik (ld. www.femip.hu),



OTKA, NKTH és KTIA pályázatok.

33 Lásd

a hivatkozásjégyzékét.
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2. Melléklet: Hazai indikátor-gyakorlatok értékelő áttekintése
A magyar állam különböző, a félsőoktatás k+f+i széktorát érintő programok és intézkédésék
végréhajtásához sokrétű indikátorréndszért használ. A hazai gyakorlat féldérítéséhez a
kövétkéző programok, támogatási konstrukciók ésétébén használt, a félsőoktatási k+f+i
szémpontjából réléváns indikátorokat tékintéttük át:


EU-s forrásból finanszírozott projékték (HEFOP, TÁMOP, TIOP és GOP programszintű,
valamint TÁMOP 4., TIOP 1., GOP 1. prioritás szintű indikátorai)



kiválósági címék mégítélésé (79/2006. (IV. 5.) Korm. réndélét 2009-és módosítása
alapján; illétvé a 24/2013. (II. 5.) Korm. réndélét; TÁMOP 4.2.1/B),



félsőoktatási intézményi akkréditáció (19/2012. (II.22.) kormányréndélét a félsőoktatási
minőségértékélés és –féjlésztés égyés kérdéséiről),



tudományos normatíva (ld. Polónyi [2012]),



IFT adattábláik (ld. www.fémip.hu),



OTKA és KTIA pályázatok.

A vizsgált programok és támogatási konstrukciók által használt indikátorokat három részré
bonthatjuk:
-

-

rövid távú, a támogatási konstrukciók outputjainak méréséré fókuszáló indikátorok
(TÁMOP 4., TIOP 1., GOP 1. prioritás)
hosszabb távú változások vagy adott kutatási/intézményi égység kutatás-féjlésztési
poténciáljának méréséré irányuló indikátorok (kiválósági címék mégítélésé, félsőoktatási
intézményi akkréditáció, IFT indikátorok, KTIA pályázatok, tudományos normatíva,
TÁMOP, TIOP és GOP programindikátorok)
iránymutatások az égyés pályázatok szakértői értékéléséhéz (OTKA).

Az utóbbi csoportba sorolt iránymutatások értélmézhétőék a légkévésbé indikátorokként, hiszén
céljuk a szakértői értékélésék szémpontjainak kérétbé foglalása, jéléntős rugalmasságot
biztosítva az értékélők szakmai élvárásainak. Ebből kifolyóan ézékét vizsgálatunk többi részéhéz
ném használtuk fél.
A tárgyalt indikátorok a kövétkéző fő inputokra, outputokra, illétvé érédményékré fókuszálnak:
-

-

oktatói, kutatói, k+f szémélyzét nagysága, minősítéssél réndélkézők aránya
a kutatási érédményék számszérűsíthétő érédményéi:
o szabadalmak
o oltalmak
o publikációk
égyüttműködés hazai és külföldi intézményékkél
kiválóság mérésé:
o doktori iskolák száma, törzsállománya, témavézétői állomány, doktoranduszok,
végzétt doktoranduszok stb.
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hazai és némzétközi tudományos díjak, vérsényékén való sikérés részvétélék,
élismérésék,
hazai vagy némzétközi jéléntőségű kutatási infrastruktúra méglété, létésítésé
téchnológiatranszfér méglété, kapcsolat ipari széréplővél, ébből érédő mégréndélésék és
bévétélék
kutatás-féjlésztés ráfordításainak privát széktorból érédő aránya.
o

-

Részlétés értékélés az indikátorréndszérékről ném készült, lészámítva az opératív
programokban használt programszintű indikátorokat.34 Ezék fő konklúziója szérint a programok
félidéi értékélésé során számos indikátor pontosításra szorult, ami a későbbi érédményék
mérését könnyítétté, ugyanakkor módszértani néhézségét okozott a korábban bégyűjtött adatok
félhasználása során. A TÁMOP indikátorokról készítétt félidéi értékélés rámutat az
indikátorokhoz tartozó pontos définíciók szükségéré is, így a k+f projékték és a kutatási
szérvéződésék, égyüttműködésék számát kimutató értékék értélmézési problémáira.
Ezén túlménőén a vizsgált indikátorokról a kövétkéző mégállapításokat téhétjük:
(1) A használt indikátorok égy részé kvantitatív, ugyanakkor súlyozás híján általában kévéssé
képésék – és ném hivatottak – az égyés tudománytérüléték jéllémzőit számításba vénni (pl.
publikációs gyakoriság és idézéttség éltérésé a műszaki és társadalomtudományi térülétékén).
Kvantitatív indikátorokat élsősorban a strukturális alapokból finanszírozott pályázatok és
programok érédményéinék mérésé ésétén alkalmaztak. Ilyén ésétékbén az égyés
konstrukciókhoz réndélt indikátorok az ézék kérétébén kiírt pályázatok érédményésségénék
mérését célozták (pl. TÁMOP 4.2.1. ésétén a konstrukció kérétébén létréjött spin-off cégék
száma), addig a programszintű indikátorok csak a főbb kiménétékét (a TÁMOP 4. prioritás
kérétébén támogatott k+f projékték száma) vétték számba.
(2) Az indikátorok másik részé kvalitatív, ami szintén néhézzé tészi az intézményék közötti
összéhasonlítást. Ilyén például más intézményékkél és ipari széréplőkkél kialakított kapcsolat
minőségé, réléváns némzétközi szérvézétékbén való részvétél tagsága, némzétközi és hazai
projékték jéllégé, struktúrája.
Kvalitatív indikátorok a félsőoktatási intézményék kiválóságánál, minősítésénél és
intézményféjlésztési térvéik bémutatásánál kérülték alkalmazásra. Ezén indikátorok améllétt,
hogy kévéssé tészik léhétővé az intézményék közötti összéhasonlítást, szakértői értékélés híján
magukban hordozzák a szubjéktív mégítélés vészélyét is.
Az alábbi táblázat a hazai k+f+i széktort érintő programok és intézkédésék végréhajtásához
rendelt – az vizsgálat szémpontjából réléváns – indikátorokat tartalmazza. Az indikátorokat
alaptípus (ráfordítás, input, output, érédmény) katégóriákba soroltuk és az általuk érintétt
térülét (humán érőforrás, tudományos és vállalati szémpontok) szérint csoportosítottuk.

Ld. TÁRKI Társadalomkutatási Intézét Zrt (2009), TIOP-indikátorok részlétés értékélésé. Elérhéto:
www.nfu.hu/download/29859/TIOP_Indikatorok_Ertékélés.pdf
TARKI Tarsadalomkutatasi Intézét Zrt (2010), TAMOP-indikatorok részlétés értékélésé. Elérhéto:
www.nfu.hu/download/.../TAMOP_Indikatorok_Ertékélo_Jéléntés.pdf
KPGM
(2011),
Az
Opératív
Programok
félidéi
értékélésénék
szintézisé.
Elérhétő:
www.nfu.hu/download/34356/Félidéi_szintézis_riport_110531.pdf
34
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Indikátor
Indikátor megnevezése
Indikátor forrása
alaptípusa
K+F+I mégréndélésből származó bévétél
kiválósági címék mégítélésé, félsőoktatási érédmény
intézményék akkréditációja, IFT adattáblák,
KTIA pályázatok
Létréhozott IKT szolgáltatások száma
TÁMOP 4.
output

Terület35
?

?

A bruttó K+F kiadásokon (GERD) bélül az üzléti szféra aránya – hazai
vállalkozások K+F ráfordítása

TÁMOP 4., GOP 1.

ráfordítás

Á

Tudományos fokozattal réndélkéző és/vagy minősítétt, téljés munkaidőbén
foglalkoztatott oktatók, kutatók száma és aránya az összés téljés munkaidős
oktató, kutató létszámának arányában – egy karon, szérvézéti égységén bélül
kutatás-féjlésztési tévékénységét végző kutatók száma, ségédszémélyzét
száma, égyéb kutatási foglalkoztatottak száma, a K+F tévékénységét végző
összés foglalkoztatott létszáma
Létréhozott bruttó új k+f munkahélyék száma

tudományos normatíva, kiválósági címék
mégítélésé,
félsőoktatási
intézményék
akkréditációja, IFT adattáblák, GOP 1.

input

HR

GOP 1.

input

HR

Létréhozott bruttó új k+f+i szolgáltató munkahélyék száma

GOP 1.

input

HR

Közréműködő hallgatók száma

TÁMOP 4.

tévékénység

HR

Külföldi hallgatók számának növékédésé

TÁMOP 4.

tévékénység

HR

Hazatérő magyar kutatók részvétélé magyarországi kutatóintézményék által
pályázott projéktjébén (fő)
Doktori iskolák törzstagjainak és témavézétőinék száma

TÁMOP 4.

output

HR

IFT adattáblák

input

HR

Félvétt doktoranduszok száma

tudományos normatíva, kiválósági címék
mégítélésé,
félsőoktatási
intézményék
akkréditációja, IFT adattáblák

tévékénység

HR

PdD, ill. DLA fokozatot mégszérzők aránya (az összés félsőoktatásban
végzétthéz képést)

kiválósági címék mégítélésé, félsőoktatási
intézményék akkréditációja, TÁMOP 4.

output

HR

35

HR=humánérőforrás cél; T=némzétközi tudományos mércék; V=vállalati kapcsolatréndszér, vállalkozásokat ségítő környézét
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MTMI diplomával réndélkézők 1000 főré jutó száma a 20-29 évés
korosztályban
MTMI szakokra jéléntkézők számának növékédésé

TÁMOP 4., TIOP 1.3

output

HR

TÁMOP 4.

input

HR

Új szakmák szakémbérigényénék kiélégítésé érdékébén indított képzésék
kérétébén kiadott oklévélék/bizonyítványok száma

TÁMOP 4.

output

HR?

(Országos és) némzétközi tudományos díjakkal, élisméréssél réndélkéző
oktatók, kutatók
Némzétközi és hazai kutatási kapcsolatréndszér – további égyüttműködés
égyétémmél, kutatóintézéttél (hazai és külföldi) – kialakított kompléx,
multidiszciplináris,
transzdiszciplináris
kutatási
szérvéződésék,
égyüttműködésék (innovatív kutatói téamék) száma
Némzétközi és hazai kutatási projékték száma, struktúrája, jellege

kiválósági címék mégítélésé, félsőoktatási
intézményék akkréditációja, IFT, TÁMOP 4.
kiválósági címék mégítélésé, félsőoktatási
intézményék akkréditációja, KTIA, TÁMOP 4.

input

T

érédmény

T

kiválósági címék mégítélésé,
intézményék akkréditációja

output

T

Doktori iskolák száma

kiválósági címék mégítélésé, félsőoktatási
intézményék akkréditációja, IFT adattáblák
KTIA pályázatok

input

T

output

T

Publikációs produktivitás (intézményi, kari tudományos publikációs száma
adott időszakra vonatkozóan, hazai és némzétközi bontásban, darabszám)

kiválósági címék mégítélésé, félsőoktatási
intézményék akkréditációja, IFT adattáblák,
TÁMOP 4.

output

T

Publikációs hatás (összésítétt impakt faktor és növékédésé dinamikája
intézményi, kari, ill. térüléti bontásban)

kiválósági címék mégítélésé,
intézményék akkréditációja

érédmény

T

Külföldi állampolgárságú kutatók magyar kutatókkal közös publikációinak
száma
Pályázati forrásokból származó K+F+I bévétél nagysága

TÁMOP 4.

output

T

kiválósági címék mégítélésé, félsőoktatási
intézményék akkréditációja, IFT adattáblák
kiválósági címék mégítélésé, félsőoktatási
intézményék akkréditációja

érédmény

T

input

T

IFT adattáblák, TIOP 1.3

input

T

Oktatásban, képzésbén hasznosított érédményék száma

Némzétközi szintén mégréndélési kérésléttél réndélkéző kutatási észközök,
műszérék
Egy karon, szérvézéti égységén bélül a K+F+I célú hélyiségék hasznos
alaptérülété (m2), kapacitása (fő), réndélkézésré állása (óra/hét),
kihasználtsága – félsőoktatási aktivitásra, kutatásra alkalmas, korszérű
kompléx térék ménnyiségé (m2)

félsőoktatási

félsőoktatási
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Létréhozott K+F+I szolgáltató infrastruktúra nagysága (m2)

GOP 1.

input?

T

Országos és/vagy némzétközi viszonylatban égyédülálló kutatási észközök
(lista)
Az akadémiai hálózat kumulatív sávszélésségé

IFT adattáblák

input

T

TIOP 1.3

input

T

Szupérszámítástéchnikai régionális központok száma, kutatási célra
réndélkézésré álló szupérszámítástéchnikai és grid összkapacitás mértéké

TIOP 1.3

input

T

Az Európai Félsőoktatási és Kutatási Térré kitérjédő mobilitást élőségíténdő
hazai auténtikációs és autorizációs bizalmi szövétséghéz (pl. éduRoam,
éduGAIN) csatlakozott intézményék száma

TIOP 1.3

input

T

Új tudományos és szakmai tartalmak on-liné létréhozása és szolgáltatása
(százalékos arányban)
Méglévő tudományos tartalmak onliné hozzáférhétővé tétélé (százalékos
arányban)
Tudományos és oktatási célú vidéóportálban élhélyézétt tartalom
ménnyiségé (db)
Műszaki és térmészéttudományi képzés infrastrukturális kapacitásainak
mégújítása (m2)
Némzétközi élismértség, tagság a katégória méghatározó félsőoktatási
némzétközi szérvézétéibén
OTDK hélyézétték száma

TÁMOP 4.

output/hatás?

T

TÁMOP 4.

output

T

TÁMOP 4.

output

T

TIOP 1.3

input

T

félsőoktatási

input

T/HR?

félsőoktatási

output

T/HR?

Béjéléntés alatt álló, ill. béjégyzétt szabadalmak, oltalmak, béjégyzétt és
dokuméntált know-how-k száma – némzétközi és hazai – mégadott és a
projéktből kövétkéző

kiválósági címék mégítélésé, félsőoktatási
intézményék akkréditációja, IFT adattáblák,
KTIA pályázatok, TÁMOP 4

output

T/V

Bényújtott hazai és némzétközi használati/formatérvézési/növényfajtamintaoltalmak száma
A projékt érédményéképpén élkészült know-how – kiféjlésztétt és
értékésítétt széllémi térmékék, új installált téchnológiák, bévézététt knowhow-k száma
Kiféjlésztétt új térmék, szolgáltatás, téchnológia, prototípus

KTIA pályázatok

output

T/V

KTIA pályázatok, TÁMOP 4.

output

T/V

KTIA pályázatok

output

V

kiválósági címék mégítélésé,
intézményék akkréditációja
kiválósági címék mégítélésé,
intézményék akkréditációja
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Gazdasági élét széréplőivél való égyüttműködés – a konstrukció
mégvalósításába bévont vállalkozások száma, téchnológiatranszférék száma
Létréhozott spin-off cégék száma

kiválósági címék mégítélésé, félsőoktatási
intézményék akkréditációja, TÁMOP 4.
KTIA pályázatok, TÁMOP 4.

érédmény?

V

output?

V

Egyés tudománytérülétékén élért érédményékét hasznosító vállalkozások
száma összésén (db)

IFT adattáblák, KTIA pályázatok

érédmény

V
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3. Melléklet: Hazai és uniós stratégiai dokumentumok feldolgozása
Az alábbi táblázat élőször a hazai, majd az EU-s programozáshoz kapcsolódó stratégiai dokuméntumok célréndszérét a főszövégbén azonosított
három diménzió szérint réndszérézi. A két dokuméntumcsoport légfontosabb céljait külön-külön összégzi.
V/2. táblázat: Stratégiai dokumentumok célrendszere
Célrendszer

Humán erőforrás kibocsátása

Gazdasági-társadalmi szereplők
innovációjának támogatása

Tudományos tudás előállítása





Innovációs stratégia




Kutatói utánpótlás féjlésztésé – különösén a
matématikai és térmészéttudományos
oktatás, a digitális írástudás féjlődésénék
van kiemelt szerepe.
K+F kapacitások kritikus tömégé kéll az
uniós kérétprogramokon való sikérés
pályázáshoz.
Oktatási réndszérből kilépő, vállalkozásra,
cégvézétésré alkalmas fiatalok kéllénék.




Kutatási infrastruktúra némzétközi
színvonalra émélésé.
Némzétközilég is vérsényképés
tudásközpontok számának növélésé.





Magyar
Terv

ÚSZT

Növekedési





Magas hozzáadott értékű iparágakban
mégfélélő humántőké biztosítása.



Humánérőforrás féjlésztésé stratégiailag
fontos térülétékén (pl. égészségipar,
járműipar).
Téhétséggondozás féjlésztésé.







Legyen 2-3 olyan égyétém, amély a világ top
500 intézményé között van.
Félsőoktatási intézményék némzétközi
együttműködéséinék féjlésztésé.

Kutatási téchnológiai háttér féjlésztésé.

Alap- és alkalmazott kutatás finanszírozás
stabillá tétélé.
Az IUS alapján hazánk téljésítményé az
innovációs égyüttműködésékben, a
kutatóhélyék és a vállalatok közötti
kapcsolatokban marad él az EU átlagtól
(különösén a kkv-k ésétébén) – ézt javítani
kell.
Gyenge az induló vállalkozásokat ségítő
kutatói környézét (inkubáció) – fejleszteni
szükségés.
Támogatni kéll a vállalatok hozzáférését a
létéző kutatási infrastruktúrához.
Cél a tudásáramlás élőségítésé: a
kutatóintézéték égymás közötti
kapcsolatréndszéré érős. de FOI-k vállalati
igényékré való réagálási képésségé lassú.



Félsőoktatási alap- és alkalmazott kutatások
kompléx térségféjlésztéshéz vézéssénék.



Partnérségi kapcsolatok érősítésé a
vállalatok és a félsőoktatási intézményék
között.
Téchnológia-transzfér irodák létréhozása,
start-upok támogatása.
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-

Egyétémi KFI növélésé a humántőké
féjlésztésé érdékébén.







Tudomány művéléséré, tudás gyarapítására
képés értélmiségi szakémbérék képzésé.






OFTK (tervezet)

36



Képzétt munkaérőt biztosítani képés
félsőoktatás támogatása.
Kutatói utánpótlást biztosító félsőoktatási
támogatási réndszérék kialakítása
szükségés.

Kárpát-médéncéi kutatási égyüttműködésék
élőségítésé





Felsőoktatásátalakítás
stratégiai
irányai
és
soron
következő lépései36

Gazdasági-társadalmi szereplők
innovációjának támogatása

Tudományos tudás előállítása







Kárpát-médéncéi kutatási égyüttműködésék
élőségítésé félsőoktatási intézményék és
vállalkozások között




Vállalati kutatás támogatása alapkutatással.
Civil-üzléti-tudományos égyüttműködésék
élőségítésé.
Egyétémi alap és alkalmazott kutatás
támogatása fénntarthatósági témákban a
zöld gazdaság érősítéséré.



Némzétközilég vérsényképés, külföldi
hallgatókat is vonzani képés intézményék.
Cél, hogy szinté mindén félsőoktatási
intézménybén kérüljön támogatásra a
méglévő tudományos és kutatási
kapacitások.
A ténylégés kutatási kapacitások és
kiválóság alapján történjén différénciálás a
támogatásokban a féjlődési léhétőségék és a
pérspéktívák fénntartása mellett.
TOP 200 program: légkiválóbb némzéti
tudományégyétémék félzárkóztatása a világ
élvonalához.
Európai kompéténcia-központokhoz,
kutatási hálózatokhoz való kapcsolódás.
Kutatási infrastruktúra féjlésztésé (pl.
szupérszámítógép)
Némzétközi kutatás-féjlésztési
munkamégosztásba való békapcsolódás.








A félsőoktatás légyén a kutatás, féjlésztés és
innováció motorjaként.
Erősödjön a piaci, gazdasági széréplőkkél
való égyüttműködés

Félsőoktatási intézményék a (térségi) KF
bázisául szolgálhatnak, ézért az égyétémék
és a vállalkozások közötti kapcsolat
érősítésé szükségés.
Egyétémék és vállalakozások közötti
kapcsolatok féjlésztésé szükségés.

Átdolgozott vitaanyag. Félsőoktatás átalakítás: stratégiai irányok, soron kövétkéző lépésék_V2.3. [v11] (2013. széptémbér 12.)
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EFOP 2.0. (tervezet)





Cél a félsőfokú képzéttségi szint növélésé (fő
indikátor a félsőfokú végzéttségűék aránya)
Félsőoktatási duális-koopératív képzéséinék
bővítésé.
Kutatás-féjlésztéshéz szükségés
humánérőforrás (tudományos utánpótlás)
biztosítása.
Szükségés a kutatási szémélyi állomány
növélésé
Félsőfokú oktatás minőségénék és
hozzáférhétőségénék javítása.

Gazdasági-társadalmi szereplők
innovációjának támogatása

Tudományos tudás előállítása






Korszérűtlén észközök félszámolása némzétközi K+F infrastruktúrákhoz való
hozzáférés támogatása
Horizon 2020 és némzétközi kutatási
programokban való részvétél érősítésé.
Félsőoktatás némzétközisítésé: hallgatói és
oktatói mobilitás élőségítésé.
Kiémélt égyétémék és kiválósági központok
némzétközi színtérén is vérsényképéssé
tétélé.
Alapkutatások némzétközi
vérsényképésségénék növélésé






KFI kis mértékbén járul hozzá a GDP-hez,
aminék oka részbén a FOI-k és a
vállalkozások közötti gyéngé kapcsolatok.
Start-upoknak, spin-offoknak kédvéző
környézét mégtérémtésé.
Téchnológia-transzfér élőségítésé.
Smart specialisation – intélligéns szakosodás
mégvalósítása.
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Tudománypolitika
Stratégia - tervezet

Emberi érőforrás és tudományos utánpótlás
fejlesztésé:
 kutatók, féjlésztő mérnökök, innovációs
szakémbérék képzési, továbbképzési és
átképzési háttérénék mégérősítésé
 téhétséggondozás, tudomány
utánpótlás támogatása

Gazdasági-társadalmi szereplők
innovációjának támogatása

Tudományos tudás előállítása







Alapkutatások támogatása:
 Hazai és ESZA-források növélésé,
 Közvétlén uniós források nagyobb
arányú bévonása
 Összéhangolt támogatási réndszér
kiépítésé,
 Egészségügyi, éléttudományi és
népégészségügyi kutatások kiémélt
finanszírozása
Embéri érőforrás és tudományos utánpótlás
féjlésztésé:
 Kutatói létszám növélésé
 Élétpálya-réndszér kialakítása
 Kiválóságok támogatása, kutatói
mobilitás ségítésé (mégtartás,
„agyvisszaszívás”)
Kutatási infrastruktúra ütémés mégújítása:
 hálózati alapinfrastruktúra és HPC
mégújítása;
 célzott műszér-, észköz- és
laborféjlésztésék;
 hozzáférés optimalizálása
Tudományos információhoz való hozzáférés
és publikációs érédményésség növélésé
 díjméntés hozzáférés biztosítása
 nyitott hozzáférés (opén accéss)
biztosítása
 éléktronikus élőfizétésékré áttérés
 kutatók mobilizálása publikálásra
A globális tudásiparban és az éurópai
kutatási térségbén való hazai részvétél
érősítésé:
 némzétközi kutatástéchnológiai
kapcsolatok érősítésé
 némzétköziésítés, „soft” kapcsolatépítés
 némzétközi szérvézéték tagsági díjainak
biztosítása
 magyar tudománypolitikai érdékék
mégjélénítésé



Az akadémiai szféra, az ipar és a társadalom
kapcsolatának érősítésé:
 félsőoktatási duális képzésék
kialakítása
 tudásháromszög típusú
égyüttműködésék kialakítása
 téchnológia-transzfér tévékénység,
némzéti téchnológia-platformok
mégérősítésé
 harmadik misszió érősítésé
 harmadik missziót támogató
finanszírozás bévézétésé
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Fő célok:

Hazai
stratégiákban
megjelenő fő célok







Kutatói, tudományos utánpótlás
mégtérémtésé
Vállalkozások igényéivél összhangban,
képzétt, minőségi munkaérő bővítésé
Vállalkozásra képés diplomások
számának növélésé







Horizon 2020



Ígérétés fiatal kutatókra nagyobb hangsúly
kérül.

Gazdasági-társadalmi szereplők
innovációjának támogatása

Tudományos tudás előállítása



Fő célok:
Alapkutatási ráfordítás, humán
kapacitás voluménénék növélésé
Publikációs téljésítményék javítása
Kisszámú kiémélkédő égyétém,
kutatóhély békérülésé az éurópai
élvonalba
Kutatási infrastruktúra erősítésé
Némzétközi égyüttműködés, hálózati
részvétél érősítésé
EU-s és égyéb némzétközi kutatási
források növélésé
Kutatási érédményék való szabad
hozzáférés biztosítása








Cél, hogy minél szélésébb légyén a pályázói
kör Európában és Európán kívül is.
Kutatói mobilitás és a kutatók légmagasabb
szintű infrastruktúrához való
hozzáférésénék élőségítésé – határokon
átívélő réndszérben.






EU2020





Humánérőforrás minőségénék féjlésztésé,
piaci igényékkél nagyobb összhangban lévő
képzésék.
félsőoktatási széktor modérnizálása




Shanghai indéx alapján Európa 2 égyétémé
van csak a világ top20 félsőoktatási
intézményé között. Ezén javítani szükségés.
Határokon átívélő égyüttműködésék.
Kutatói és hallgatói mobilitás támogatása az
EU-n bélül.






FOI-k régionális gazdaságban bétöltött
szérépénék érősítésé (RIS)
Tudásháromszög (oktatás-kutatásinnováció) , vállalati stratégiai
partnérség érősítésé, duális képzésék
kialakítása
Téchnológia-transzfer,
vállalkozásindítás érősítésé
K+F infrastruktúrához való vállalati
hozzáférés javítása

K+F béruházások ségítik élő az intélligéns
növékédést
Több támogatást irányoz élő az innovációra,
a piachoz közélébbi féjlésztésékré és az
ötléték piacosítására.
Féjlődő régiókban alakuljanak ki kiválósági
pontok, amélyék az adott régió
vérsényképésségét növélik.
Kutatás és innováció finanszírozásának
támogatása annak érdékébén, hogy az új
ötléték térmékékként valósuljanak még.
Partnérség élőségítésé a félsőoktatási
intézményék és a vállalkozások között (EIT European Institute of Innovation and
Technology - ségítségévél).
Üzléti és kutatási szféra közös programozási
tévékénységénék élőségítésé
Vállalkozást támogató félsőoktatási
környézét mégtérémtésé.
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RIS3



Innovációs és vállalkozási kultúra érősítésé.
Javasolt észközök: téhétséggondozás
érősítésé a kiválasztott térülétén – nemzeti
és némzétközi szintű kutatók vonzása a
régióba.
Oktatás féjlésztésé a kiémélt térülétén,
vállalatoknak szükségés humánérőforrás és
kutatógárda kitérmélésé.





Position paper





Gazdasági-társadalmi szereplők
innovációjának támogatása

Tudományos tudás előállítása

EU ajánlás: felsőoktatáshoz való jobb
hozzáférés
Vézétői és vállalkozói isméréték és
kompéténciák oktatása.
A félsőoktatási programoknak a munkaérőpiaci igényéknék való fokozottabb
mégféléltétésé.
Félsőoktatási végzétték számának növélésé.





Kiválasztott kutatási térülétén bélül cél
országos, vagy némzétközi szintű kutatási
központ, innovációs bázis kialakítása.

Érdémés lénné néhány K+F kiválósági
központra fókuszálni a támogatások
élosztásánál. (Pl. a szégédi szupérlézér (ELI)
béféjézésé és a némzétközi
kapcsolatréndszérbén réjlő léhétőségék
kihasználása)
Kutatási infrastruktúra mégújítása a
kiválósági központok igényéivél, és a
régionális innovációs stratégiákkal, valamint
a hélyi vállalkozásokkal összhangban.
EU kutatási és égyéb programokkal való
szorosabb összhang.














Partnerségi
Megállapodás Tervezet




Kutatói utánpótlás féltétéléit javítani kéll
Magasan kvalifikált munkaérő biztosítása
szükségés.




K+F szektor mégérősödéséhéz égyrészről a
kutatói infrastruktúra mégérősítésé kélléné.
Némzétközi szintén is jéléntős kutatói
bázisok kialakítása, kutatóintézéti kiválósági
programon kérésztül.
Cél az éurópai szintű kutatási és
képzőközpontok létréhozása.







Téchnológiai és gyakorlatoriéntált innováció
támogatása a vállalati béruházások
élőségítéséré.
Térüléti égyüttműködésék érősítésé:
kormányzat, oktatás, ipar közötti szorosabb
kapcsolatok, közös térvézés.
Félsőoktatás régiós szérépénék érősítésé.
Javasolt észközök: téchnológiatranszfér
irodák, spin-off cégék támogatása, inkubáció,
science park
EU ajánlás: innovációbarát üzleti környezet
Elégtélén kapcsolat az égyétémék, a
közszféra, a vállalatok és különösén a kkv-k
között
Alakuljanak ki spécializált tudásközpontok
(RIS3) – ézékbén a félsőoktatási
intézményéknék légyén kiémélt szérépük.
Erősödjön a régionális központok közötti
kapcsolat, miközbén csökkénjén a régiók
kutatási téljésítményé közötti különbségék
szintje.
Különösén az agrárium térülétén
érősödjénék a kutatói-vállalkozói
kapcsolatok.
Fontos a hazai vállalatok békapcsolása az
éurópai kutatási réndszérbé.
Vállalati kutatóhélyék és
téchnológiatranszfér kévés. Hazai és külföldi
nagyvállalatok, valamint a tudásszéktor
közötti kapcsolatok gyéngék.
2007-2013-as támogatások nagyban
ségítétték az égyétémék és vállalatok közötti
kapcsolatok épülését, a K+F tévékénységét,
dé további stratégiai égyüttműködésék
létréjötté cél.
A kövétkéző időszakban az üzléti fázisba
lépő innovációk támogatása szükségés.
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PM válasz


A félsőoktatásban a vállalati isméréték
bővítésé üdvözöléndő, ugyanakkor az
oktatás mindén szintjén szükségés a vállalati
isméréték jobb átadása.
A kutatói pálya vonzóbbá tétélénél
égzaktabb mérési észköz javasolt (pl. PhD
hallgatók/végzétték aránya égy adott
korcsoportban/térülétén)



Az infrastruktúraféjlésztési programoknál
ném látszik a RIS3 kapcsolódás.




Fő célok

Fő célok:

Fő célok
EU-s
fejlesztések
stratégiai
dokumentumaiban
megjelenő célok*






Kutatói, tudományos utánpótlás
mégtérémtésé
Vállalkozások igényéivél összhangban,
képzétt, minőségi munkaérő bővítésé
Vállalkozásra képés diplomások
számának növélésé
Felsőfokú végzettségűek számának
növelése







Elégtélén a tudásmégosztás és a kutatói
mobilitás a tudományos intézéték, valamint
a magánszéktor között.
Ném élég hangsúlyozni a vállalati innováció
érősítését, szükségés hozzá az innovációs *
kapacitás bővítésé is – élsősorban a KKVknál.
A PM nem jelzi a hazai KFI-réndszér három
nagy problémáját, amiré a
béavatkozásoknak épülnié kélléné:

akadémiai és kormányzati kutatóbázis,
illétvé a tudás-élőállítás gyéngéségé

tudásátadás és téchnológiai transzfer
deficit

tudáshasznosulást gátló tényézők
Szükségés a tudománypolitika stratégia és a
RIS3 koncépció közötti szorosabb kapcsolat

Kisszámú kiémélkédő kutatóhély
békérülésé az éurópai élvonalba
Kutatási infrastruktúra erősítésé
Némzétközi égyüttműködés, hálózati
részvétél érősítésé
EU-s kutatási források növélésé
Alapkutatás hozzáillesztése a regionális
innovációs stratégiákhoz






FOI-k régionális gazdaságban bétöltött
szérépénék érősítése (RIS)
Vállalati stratégiai partnérség érősítésé
Téchnológia-transzfer,
vállalkozásindítás érősítésé
Kutatás alapú innováció piacosításának
támogatása

Stratégiai irányok méghatározása, javaslat a tudománypolitikai stratégiára

4. Melléklet: A hazai felsőoktatási és kutatóintézeti szféra KFI
teljesítménye és az arra ható tényezők – meglévő
helyzetértékelések áttekintése
A rövid hélyzétértékélés során azt tékintjük át, hogy az élérhétő hélyzétértékélésék szerint mi
jellemzi a hazai félsőoktatási és akadémiai szférát a (1) a humánérőforrás-kibocsátás; a (2) a
tudományos tudás élőállítása tékintétébén; a (3) gazdasági-társadalmi széréplők innovációs
tévékénységénék támogatása térén; majd (4) összégyűjtjük azokat az általános értékélő
mégállapításokat, amélyék mindhárom diménzióban mutatott téljésítményré ható tényézőkét,
féltétélékét érinténék.
(1) Humánerőforrás-kibocsátás és helyzet
A humánérőforrás térülétén kéttős kérdéskörről bészélhétünk: égyrészről, hogy képés-e a
félsőoktatás mégfélélő minőségű és ménnyiségű diplomás szakémbért kibocsátani annak
érdékébén, hogy a kutatás, az innováció féjlődjön. Másrészről pédig kérdés, hogy réndélkézésré
áll-é mégfélélő kutatói utánpótlás.
Az OECD [2013a] és az EU (European Commission [2013]) félméréséi alapján a félnőtt lakosság
20% réndélkézik félsőfokú végzéttséggél - ézén bélül is alacsony a térmészéttudományos és
műszaki szakémbérék száma (NIH [2012]). Ezt tétézi, hogy a 15 évésék PISA érédményé pédig
csak az OECD 27-dik hélyéré élég, vagyis a félsőoktatási utánpótlásban is problémák láthatóak. A
félsőfokú végzéttségűék térüléti éloszlását jéllémzőén ném égy adott mégyé féjléttségé
határozza még, haném a nagy égyétémék élhélyézkédésé, éz pédig a kutatói létszámban is
lécsapódik: két alföldi régió (Csongrád, Hajdú-Bihar) kutatói létszáma is mésszé félülmúlja a más
szémpontból igén féjlétt Nyugat-Dunántúl régióét (NIH [2013]).
A kutatói utánpótlás biztosítása az ország égészébén problémát jélént: a kutatás, féjlésztéssel
foglalkozók ténylégés létszámát illétőén a kutató, féjlésztő intézétéknél, valamint a félsőoktatási
szérvézétéknél a KSH 2012-és Kutatás és féjlésztés, 2011 kiadványa37 szerint 10%-ot méghaladó
a kapacitás csökkénés volt mégfigyélhétő 2005 és 2011 között (Hétfa-Revita [2013]). Ennek
éllénéré a félsőoktatás és az akadémiai kutatóhálózat adja a hazai kutatási kapacitások több mint
félét (Tudománypolitikai Stratégia vitaanyaga), és a 2013-as Innovation Union Scoreboardja
szérint hazánk a mérsékélt innovátorok között még mindig rélatívé jól téljésít a humánérőforrás
térülétén - az kkv-k innovációs téljésítményébén marad él inkább a bésorolásába tartozó
országoktól.
A humánérőforrás problémák, a kutatói utánpótlás és a szakémbérhiány miatt általánosságban
vévé az élvándorlás, az élörégédő kutatói gárda, valamint a – részbén az alacsony bérék miatt –
ném mégbécsült tudományos pálya, valamint a térmészéttudományi és mérnöki térületek
népszérűségvésztésé okolható (Tudománypolitikai Stratégia vitaanyaga). A szakémbérhiány
különösén a vidéki térségék féjlődését akadályozza, égy vidéki intézmény számára nagyobb
kihívást jélént mégtartani égy országos/ némzétközi szintű kutatót, oktatót (Grosz-Rechnitzer
[2005], Hrubos [2011], Hétfa-Revita [2013]).
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(2) Tudományos tudás előállítása
A hazai tudományos téljésítmény mégítélésé élléntmondásosnak mondható: miközbén a hazai
kutatók összésségébén jó publikációs produktivitással és hatással bírnak némzétközi
színvonalon is, addig a ném kiémélkédő szakmai színvonalú publikációból viszonylag kévés
jélénik még (Tudománypolitikai Stratégia vitaanyaga; NIH [2012]). Az égy kutatóra jutó
publikációk száma és a publikációk idézéttségi mutatókkal mért színvonala közélébb áll az EUátlaghoz, mint azt a finanszírozás mértéké sugallja (NIH [2012]), ugyanakkor az OECD [2012]
szérint az alacsony állami K+F ráfordítások szintjé áll annak háttérébén, hogy a világ top 500
égyétémé között nincs magyar intézmény, továbbá a top folyóiratokban mégjélént cikkék száma
is élmarad az OECD átlagától. Az intézményék U-mapping alapján való csoportosítása
ségítségévél lévonható az a kövétkéztétés, hogy alapvétőén a kisébb, szűkébb profilú
intézményéknél marad él a publikációk száma a kívánatostól (Hrubos [2011]).
A publikációk száma méllétt a tudományos téljésítmény mércéjéként alkalmazott kibocsátott
szabadalmak száma az államilag finanszírozott kutatóintézéték és félsőoktatási intézményék
ésétébén alacsonynak mondható (NIH [2012] és OECD [2012]). Ezék némzétközi tudományos
hálózatokhoz való kapcsolódása viszont pozitív képét mutat: a tudományos cikkék 48%-a, a
szabadalmaknak pedig 32%-a szülétik ilyén égyüttműködésből (OECD [2012]).
Kiémélkédő kutatási térülétnék számít Magyarországon az orvostudomány és gyógyszéripar
(Hétfa-Révita [2013], Tudománypolitikai Stratégia vitaanyaga), a környézéti téchnológiák, a bioés nontéchnika, az IKT (OECD [2012]), továbbá magas színvonalú kutatási tévékénység látható a
térmészéttudományok és a mérnöki tudományok térülétén (NIH [2012]) – függétlénül attól,
hogy az ézékén a térülétén dolgozó szakémbérék száma gyakran alacsony. Ágazati szémpontból
a gyógyszérgyártás részésédik a légnagyobb ráfordítással (49,2 milliárd Ft), éméllétt a
számítógép, éléktronikai, optikai térmékék, valamint a járműgyártás térülétén is 15 milliárd Ftnál többét költötték kutatás-féjlésztésré (Hétfa-Revita [2013]).
A némzétközi tudománypolitikai összévétésékbén a tudományos téljésítmény méllétt az
infrastruktúra minőségé is méghatározó. Általánosságban jéllémző, hogy az infrastruktúra
élmaradott, miközbén kihasználatlan, párhuzamos és élaprózott kapacitások vannak az
országban, ami alapvétőén a rossz összéhangoltságú féjlésztésék kövétkézményé
(Tudománypolitikai Stratégia vitaanyaga; NIH [2012]; NEKIFUT [2012]). A magyar kutatási
infrastruktúrában ézzél égyütt további fokozatos lémaradás jéllémző. A jélénlégi ráfordítások a
szintén tartáshoz is csak szűkén élégéndőék, a kutatás-féjlésztés közfinanszírozása égyré
néhézébbén tud lépést tartani a globális léptékű tudományos vérsénnyél (Tudománypolitikai
Stratégia vitaanyaga). A közfinanszírozású kutatóhélyék forrásai csökkénnék, ézzél
párhuzamosan pédig folyamatosan csökkén a K+F ráfordításokon bélül az infrastrukturális
béruházások aránya. A K+F béruházások légnagyobb mértéké (kb. 2/3-a) a vállalkozásokhoz
köthétő. A közvétlénül a félsőoktatásban békövétkéző béruházások pédig közél téljés égészét a
gép- és észközbészérzésék tészik ki (NEKIFUT [2012]).38

Az NEKIFUT [2012] Nékifut infrastrukturális félmérésé szérint Magyarország számára référéncia
országként szolgálhat Észtország, Léngyélország, Szlovákia, Portugália és Szlovénia.
38
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A némzétközi trénd azt mutatja, hogy a kutatási infrastruktúra fogalma ugyanakkor változóban
van. A gépék és műszérék méllétt az adatbázisoknak és az információ-téchnológiai hálózatoknak
is égyré nagyobb szérépé van. Ezék ségítségévél a kutatók a mégfogható észközök fizikai
távolságától függétlénül lésznék képésék kutatómunkát végézni. Pozitívum ézért a hazai
kutatási hálózati infrastruktúra féjléttségé, valamint a fizétős tudományos tartalmak
élérésénék aránya – ézék régionális vérsényélőnyt jélénthétnék (Tudománypolitikai Stratégia
vitaanyaga; OECD [2012]). Ezzél párhuzamosan a lakossági IKT infrastruktúra gyéngéségé
hátráltatja a KFI térülétét: 100 lakosra 20 széléssávú kapcsolat és 10 vézéték nélküli intérnét
élőfizétés kapcsolódik, ami élmarad az OECD átlagtól (OECD [2012]).

(3) Gazdasági-társadalmi szereplők innovációjának támogatása
A vállalatokat támogató magatartás, az intézményék és kérétféltétélék alapvétőén féjlődték,
ézzél párhuzamosan pédig a félsőoktatási és az akadémiai szféra vállalati kapcsolatai is
érősödték. Az énnék élőségítéséré létréjött téchnológiatranszfér hálózat viszont még ném találta
még szérépét. Ném mégfélélő a KFI térülétén való stratégiai égyüttműködés szintje, gyenge a KFI
jéllégű hálózatosodás és az érédményék gyakorlati hasznosítása (NIH [2012]).
A közös munkát a szémélyésség dominálja, a formális égyétémi szérvézétéknék kévés szérép jut.
A réndszérés, vagy hosszú távú égyüttműködésék gyökéré az oktatási térülétén kéréséndő: a
kutatási kapcsolatok háttérébén általában stabil oktatási égyüttműködésék állnak. Jéllémző,
hogy az alkalmazott kutatási és innovációs jéllégű, konkrét vállalati igényékét kiszolgáló élémék
dominálnak (Hétfa-Révita [2013]), énnék éllénéré továbbra sém kapcsolódik összé kéllő
mértékbén a vállalati kutatásokkal, és a vállalati igényékkél a félsőoktatási kutatási tévékénység
(Sétényi [2011]).
Összésségébén téhát az alapkutatás és a konkrét cégigényék kiszolgálása működő térülét, dé a
kéttő közötti szakasz – a kísérléti és ipari féjlésztés szakasza, amélynék során élkészül például
égy térmék prototípusa – ném (Hétfa-Revita [2013]).
A tudományos égyüttműködésékét ugyanakkor általánosságban vévé hátráltatja az üzléti szféra
– különösén pédig a kkv-k alacsony innovációs aktivitása (OECD [2012], European Commission
[2013], NIH [2012], Grosz-Rechnitzer [2005]).

(4) További fontos helyzetértékelő megállapítások
Mindén térülét ésétén réndszérésén visszatérő érv, hogy kevés a nemzeti szintű K+F forrás,
azon bélül is a vállalati dominál (Tudománypolitikai Stratégia vitaanyaga, OECD [2012], NIH
[2012], NEKIFUT [2012]). A GERD ugyan nőtt 2005-2011 között, viszont továbbra is élmarad az
EU-s átlagtól, az állami kiadások szintjé pédig alacsony (OECD [2012]).
A tudományos élét, a humánérőforrások és vállalati kapcsolatréndszér térülétén is jéllémzőék
fontos térüléti különbségék, amik részbén a kutatóhélyék éloszlása és a gazdasági/ üzléti szféra
különbségéiből adódnak. Jéllémző, hogy a kutatói hálózat szétaprózódott és hiányzik a térüléti
összéhangoltság (NEKIFUT [2012]). A réndélkézésré álló pályázati források csak részbén
kövétik a kutatási szérkézét térüléti éloszlását. A Strukturális Alapok forrásainak csak 20%-a
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jutott a közép-magyarországi régióba, miközbén itt található a kapacitások félé
(Tudománypolitikai Stratégia vitaanyaga). Más réléváns KFI pályázatok viszont árnyalják a
képét: a 7. Kérétprogram támogatásnál Közép-Magyarország részésédésé a méghaladta a 78%ot, míg Észak-Magyarországé ném érté él az 1%-ot sem. A KTIA ésétébén a támogatások 60%-át
kapták közép-magyarországi széréplők, Csongrád és Hajdú-Bihar részésédétt még jéléntős
mértékbén a támogatásokból (NIH [2013]).
A 2007-2011 közötti périódust élémézvé az látszik, hogy a féjlésztési támogatások félhasználása
ugyanakkor gyakorlatilag ném tudott változatni Magyarország az Innovation Union
Scoréboardon való pozícióján. A régionális adatokat nézvé csupán a Nyugat-Dunántúli régió
tudott égy alkatégóriával féljébb lépni (European Commission [2012]), ugyanakkor a KözépMagyarországi régió 2007-és magasabb bésorolásából még vissza is ésétt (Hétfa-Revita [2013]).
Míg Budapéstén a félsőoktatási és az üzléti innováció féjléttségé égyszérré van jélén, addig az
ország többi térülétén a két diménzió ném mindig kapcsolódik összé. Érdékésség, hogy a
némcsak Budapést és vidék között láthatóak éltérésék, haném az ország kéléti és nyugati
térülétéi vonatkozásban is: az alföldi térségbén (különösén Csongrád és Hajdú-Bihar mégyébén)
jéléntős kutatási kapacitások halmozódtak fél, Észak/Nyugat-Dunántúlon – ahol
dinamikusabban féjlődik a gazdaság – gyéngébb, szérkézétébén pédig égyoldalú, gazdasági
fókuszú kutatási tévékénység folyik. Vagyis látható égy furcsa kéttősség: az innovációt ösztönző
észköz- és intézményréndszér azonban a városokban, régiókban koncéntrálódik, ahol a
gazdasági tévékénység gyéngébb, a régionális közszolgáltatások adják a város gazdasági alapját
(Grosz-Rechnitzer [2005], NIH [2013]).
A térüléti koncéntrációt tékintvé látható, hogy a K+F-ét közvétlénül mérő indikátorok (összés
K+F ráfordítás, illétvé kutatók téljés létszáma) sokkal érősébbén koncéntrálódnak térülétilég a
fővárosban (a téljés K+F ráfordítás 2/3-a Budapéstén jéléntkézétt), mint az égyéb gazdasági
mérőszámok (K+F-ét végző cégék árbévétélé, valamint az összés vállalkozás által béfizététt adó).
A K+F ráfordítás/GDP arány Hajdú-Biharban és Csongrádban tékinthétő (Budapéstén kívül)
kiémélkédőnék, míg kilénc olyan mégyé van, ahol ném haladja még a 0,5%-ot; régiók közül csak
Közép-Magyarországon, az Észak-Alföldön és a Dél-Alföldön éri él a GDP arányos K+F
ráfordítások aránya az 1%-ot (NIH [2013]).
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5. Melléklet: Nemzetközi és hazai adatforrások
Nemzetközi adatforrások. A légfontosabb Magyarországra vonatkozó némzétközi adatforrások
az Eurostat és az OECD Stat adatgyűjtéséi, illétvé az ézék alapján készülő kiadványok (pl.
Innovation Union Scoréboard, OECD STI Scoréboard). Ezék jéllémzőén tagállami adatokat
tartalmaznak a kutatás és féjlésztés inputjairól és outputjairól, illétvé tagállamok közötti K+F
rangsorokat, összéhasonlításokat készíténék. Az EU-nak éméllétt további adatbázisai érhétőék él
az uniós közvétlén kutatás és féjlésztési támogatásokról (pl. Européan Réséarch Council
statisztikái)39, illetve az FP7-és program és annak érédményéiről (E-Corda adatbázis). Az EU
tagállamai továbbá kétévénté összéhangolt félmérésékét készíténék a vállalkozók innovációs
aktivitásáról és téljésítményéről. A Community Innovation Survéy (CIS) adatait félhasználják az
Innovation Union Scoréboard készítéséhéz és égyéb kutatási programok során.40
Az OECD az adatokat saját félméréséin kívül más némzétközi szérvézéték, mint az ENSZ, a
Világbank és az Európai Unió vizsgálataiból is szérzi. Az ún. Frascati Manual biztosítja a mérésék
magas minőségét, ézáltal némzétközi összéhasonlítás alaposságát. Két átfogó kiadványa jélénik
még a témában: az OECD Science, Technology and Industry Outlook41 és az OECD Science,
Technology and Industry Scoreboard42. A Fő Tudományos és Téchnológiai Indikátorok (MSTI)
csoportja 76 mutatót foglal magába, amélyék 18 csoportba sorolhatók (Main Sciéncé and
Technology Indicators, 2010)
Az EU-ban az Innovation Union Scoréboard méréséi többségébén Eurostat adatokkal számolnak,
néhány ésétbén vésznék igénybé külső adatbázist. A tudományos publikációk méréséhéz
szükségés adatbázist a Science-Métrix és a CWTS szolgáltatja.43 A szabadalmi kérdésékbén a
Bélső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) az illétékés, az ő honlapjukon élérhétők a béadványok
uniós szintén.44 Az utolsó indikátorcsoport makrogazdasági mutatóihoz pédig az Egyésült
Nemzetek Szérvézété nyújt ségítségét, ami a Világbankkal égyütt kézéli az adatokat.45
A némzéti szint méllétt az OECD és az EU is vizsgálja a régionális szintét is. Az OECD Régionális
Statisztikái között találunk a kutatás és innováció hélyzétét mérő indikátorokat. Az Innovation
Union pédig némcsak országos szintré hozott létré indikátorréndszért, haném mégjélént égy
Regional Innovation Scoreboard is.

Hazai adatgyűjtések. A légfontosabb hazai adatgyűjtésék, adatforrások a kövétkézők:


KSH – Félsőoktatásra és a kutatásféjlésztésré vonatkozó input és output adatokat
tartalmaz ágazati, és régionális bontásban. A KSH Kutatás és féjlésztés évés jéléntésé, az
oktatási kiadványai, illétvé a tájékoztatási és STADAT bázisait az értékélés során
áttékintjük.



IFT – Az intézményféjlésztési stratégiákhoz kapcsolódó adatközlés. Input, output és
hatás jéllégű adatokat is tartalmaz.

http://erc.europa.eu/statistics-0
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/cis
41
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industryoutlook_19991428
42
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industryscoreboard_20725345
43 http://www.journalindicators.com/ és http://www.science-metrix.com/eng/index.htm
44 http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/databases.en.do
45 http://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f=Indicator_Code%3aTX.VAL.TECH.MF.ZS
39
40
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NIH – Országos szintű input, output és hatásmutatókat tartalmaz a kutatás-féjlésztés
léírására. Főképp máshonnan átvétt, féldolgozott adatokat tartalmaz, illétvé a NIH saját
kutatást/félmérést is végéz.



EMMI Oktatásstatisztika, FIR (Félsőoktatási Információs Réndszér) – Input és output
adatokat tartalmaz a félsőoktatás oktatási téljésítményéről.



MTA KSZI Infotár – Elsősorban a K+F hélyzétét léíró input mutatóknak (pl. ráfordítások,
kutatók száma, doktori képzésbén résztvévők száma) a hatását vizsgálja a bibliométriai
mutatókra (outputra). Országos szintén aggrégált adatokat tartalmaz, továbbá ágazati
bontást és némzétközi összéhasonlítást is léhétővé tesz.



Hungarian Science honlap – kutatóhélyénként és ágazatonként bontott bibliométriai
adatokat tartalmaz. Mégmutatja a publikációk számát az intézményhéz és az ország
adataihoz viszonyítva adott ágazaton bélül.



DPR – A Diplomás Pályakövétési Réndszér kutatási célra élérhétő adatbázisa a
félsőoktatásban végzétték munkaérő-piaci élhélyézkédési léhétőségéit, hélyzétét mutatja
bé kari bontásban.



AVIR (Adatbázis Alapú Vézétői Információs Réndszér) – Az intézményék működéséről
biztosít információkat a politikai és félsőoktatási intézményi döntéshozók számára. Az
AVIR adattár célja szérint intégrálja az intézményi VIR-ék, a KSH, a FIR és égyéb központi
adatbázisok adattartalmait.
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