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1. BEVEZETÉS

A disszertáció a hazai felsőoktatási intézményekhez integrált agrár
kutatóintézetek és kutatóhelyek finanszírozásával, valamint a kutatás és a
versenyképesség kapcsolatával foglalkozik.

A tudásalapú gazdaság kiépítését, mint legfontosabb feltételt jelöli meg az
Európai Unió, az úgynevezett lisszaboni stratégiai keretek között. Az ott
meghatározott célok jelentik azt a feltételrendszert, amelyek megvalósítása
után a régió hosszú távon versenyképes lesz, és létrejön egy dinamikusan
fejlődő gazdaság. A stratégia keretében kiemelt helyet és szerepet kap a
kutatás-fejlesztési tevékenység javítása, az ehhez szükséges anyagi feltételek
és

pénzügyi

források

biztosítás,

valamint

a

kutatási eredmények

gyakorlatban történő hasznosítása.

A téma időszerűségét és jelentőségét igazolja, hogy csak azok az államok
lehetnek sikeresek, amelyek magas színvonalú innovációra és új szellemi
értéket képviselő termékek piaci bevezetésére képesek. A XXI. század
modern gazdaságban a tudás és az alkotókészség meghatározó szerepet tölt
be.

Magyarország felemelkedésének kulcsa a versenyképesség, és az ezt
ösztönző társadalmi és gazdasági feltételek kialakítása. Az alapvető nemzeti
értéket megtermelő kutatóintézetek fenntartása állami feladat.
Az elkövetkezendő években csak kutatás-fejlesztésre, illetve innovációra
alapozott nagyobb hozzáadott értéket adó termékek előállításával tudjuk
biztosítani a gazdasági növekedést. Ennek megalapozása érdekében
4

nemzetgazdasági

szinten

elengedhetetlen

a

kutatási

tevékenység

átgondoltabb finanszírozása és a merev kincstári szemlélet rugalmasabbá
tétele. A kutatási célok megfogalmazásában a gyakorlati igényekből kell
kiindulni és a visszacsatolást is biztosítani kell.
Vizsgálatom

elsősorban

az

agrár

felsőoktatási

kutatóintézetek

finanszírozásának gyakorlati kérdéseire, az állami irányítás és szabályozás
működésre gyakorolt hatására terjed ki.

A költségvetési intézmények pénzhiánya közismert. Az állami költségvetés
átcsoportosítása más területre egyre nagyobb feszültséget okoz. A
magánszféra kutatásra csak gyors és magas megtérülési rátával kecsegtető
területeken fektet be. Az alapvető elv a befektetéseknél, hogy a befektetett
pénz az előállított és elért kutatási eredmények függvényében minél
gyorsabban térüljön meg.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. Az agrárágazat szerepe a magyar nemzetgazdaságban
2.1.1. A mezőgazdaság történeti áttekintése
„Tudd meg a széljárást, éghajlat változását,
És a talajnak mily természete van, hogy ápold,
Végre teremni vajon vetemény mit tud és mit nem rajta” (Vergilius:
Georgica ).

Honfoglaló őseink legelőt, tiszta vizet kerestek állataiknak, amit a Kárpát
medencében megtaláltak. Az ókori nagy civilizáció nyomait Pannonia földje
is tartalmazza, megalapozva ezzel a magyar mezőgazdaság kialakulását. A
nomád, félig nomád törzsek letelepedése következtében az addig domináns
állattenyésztés mellett megjelent a növénytermesztés is (Columella, 2005).

A

középkorban

kialakult

feudális

rendszer

konzerválta

a

birtokviszonyokat, amelyeket a fel-felvillanó háborúk és hadjáratok sokszor
átalakítottak. A tatárjárás, majd a török hódoltság óriási károkat okozott,
vidékek néptelenedtek el. A Habsburg-ház hatalomra jutása viszonylagos
rendet teremtett, amely alátámasztotta a mezőgazdaság fejlődését.

Az igazi, ám lassú előrehaladást a kiegyezés időszaka hozta el. Lassú
fejlődés kezdődött, amely fejlődés még mindig a külterjes módszereken
alapult, de megjelent a gőzgép és a vaseke. Az agráriumban dolgozók aránya
a lakosság 70%-át tette ki.

Az I. világháborút közvetlenül megelőzően, 1910-ben az agrárlakosság
száma 11,4 milliót ért el, s közülük 7,7 millió (67%) tartozott a
6

törpebirtokosok, a kisbérlők, a mezőgazdasági munkások és a cselédek
csoportjába. (Varga 2004). A külterjes gazdálkodás kezdett átalakulni,
ugaroltatás helyett bevezetésre került a vetésforgó, tért hódított a vaseke,
megkezdődött a szántás gépesítése és az állattenyésztés területén jelentős
fajtaváltásra került sor. 1900-as években az ország kivitelének 55%-a gabona
és vágóállat. Darányi Ferenc akkori miniszter nevéhez fűződnek azok a
szociálpolitikai törvények és jogszabályok, amelyek a mezőgazdasági
munkaadók és munkások jogait és kötelezettségeit elsőként szabályozták
Magyarországon.

Az I. világháborút megelőzően fellendülés kezdődött a mezőgazdaság
területén, azonban az azt követő hadigazdálkodás nagy károkat okozott. A
monarchia felbomlása után Magyarország nemcsak területének 2/3-át
veszítette el, hanem agrárterményeinek tradicionális piacát is.

Az I. világháborút követően a helyreállítás következett, és a német háborús
készülődés következtében az agrárexport megnövekedett. Az agrárlakosság
aránya 1920-ban 56%, 1940-ben 50%. A birtoktulajdonlás tekintetében a
nagybirtok dominanciája megmaradt. A Nagyatádi-féle földreform 423 ezer
kisbirtokot és 259 ezer házhelyet alakított ki tovább erősítve ezzel a falvak
önellátó gazdálkodását.

A II. világháború hatalmas károkat okozott. Az átvonuló front 1,3 millió kh
vetetlen területet eredményezett. A mezőgazdaságban okozott kár a
kétszeresét tette ki a mezőgazdasági 1938. évi jövedelemnek (Varga, 2004).
A háborút követő romeltakarítás mindenre vonatkozott. 1945-47 között,
földreform az összes földterület 1/3-át érintette. 1945. március 17-én jelent
meg „A nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földművességről, földhöz
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juttatásról szóló 600/1945. MESZ. rendelet.” A 663 ezer elismert igénylő
kielégítése után rövid idő alatt sikerült – háborús romokból – elfogadható
szintre emelni a hazai élelmiszerellátást. A rendszeresen fellépő eszközhiány
megszüntetésére 1947-ben létrehozták a mezőgazdasági gépszolgálatot.

Az 1950-es évek politikai irányelvei alapján a kisparaszti gazdálkodást fel
kell, hogy váltsa a nagyüzemi gazdálkodás, a terület 60%-a nagyüzem, 6%-a
állami gazdaság legyen (Varga, 2004).

1950-ben létrehozták az Élelmezésügyi Minisztériumot Nagy Imre
vezetésével.

Feladata

megszervezése,

a

begyűjtés

az élelmiszeripar

és

a

irányítása

nagybani
volt.

Ezt

termékelosztás
követően a

hatékonyabb beszolgáltatás érdekében létrehoztak egy önálló Begyűjtési
Minisztériumot. Ez az időszak tekinthető a „kulák” korszak beindításának.
1952-ben a rossz időjárás és a politikai nyomás miatt földet elhagyók
következtében 1 millió kh gazdátlan „tartalékföld” keletkezett. Az erőszakos
kollektivizálási hullám eredményeként 1950-ben 2200 mezőgazdasági
termelőszövetkezet alakult, amelyek száma 1951-es intenzív tsz-szervezés
következtében a duplájára nőtt.

1953-ban Nagy Imre

miniszterelnöksége idején megszüntették a

kuláklistát, lehetővé tették a termelőszövetkezetből való kilépést, a termékbeszolgáltatás terheit csökkentették.

1955-ben Nagy Imrét eltávolították a hatalomból, az új vezetés a
kolhozrendszernek a Szovjetunióban aratott győzelmét tekintette példának.
„A történelemben először egy hatalmas országban tíz- meg tízmillió
kisparaszti gazdaság önkéntesen feladta a termelőeszközök magántulajdonán
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alapuló egyéni kisgazdaságot, és áttért a társadalom tulajdonán és a kollektív
munkán alapuló artel-gazdaságra” (Krajev, 1955, 15.o.).

1956 a forradalom éve. A mezőgazdaság területén új irányzatok kerültek
előtérbe. Legalizálták a szövetkezetekből való kilépést és engedélyezték 25
kh-ig a magángazdaságok létrehozását. A döntési szabadság következtében
nő a termelői kedv, működni kezd a piac, a földár a duplájára emelkedett.

1953-1961 között ismét kollektivizálás kezdődött. A termelés elmaradt az
előző időszaktól, de látványos visszaesés nem volt. Megkezdődött az
újonnan

alakult

szövetkezetek

technikai

segítése.

„Az

1961-ben

befejeződött, s mintegy 3-4 éven át tartó konszolidációval, új szakasz nyílt a
magyar mezőgazdaság történetében” (Varga 2004, 29. o.).

A magyar mezőgazdasági termelés óriási fejlődésnek indult, annak
ellenére, hogy ez a mennyiségi szemlélet jegyében zajlott. Az ország
agrárlakossága az egy lakosra jutó nettó exporttöbblettel a világranglista 3-4.
helyére került. A mezőgazdasági szövetkezetek száma 1961-ben 4228 volt,
átlagosan 1171 ha területen gazdálkodtak. Az ezt követő évtizedben erőteljes
koncentráció ment végbe. 1986-ra a szövetkezetek száma 1274-re, a
szakszövetkezeteké 60-ra apadt. A szövetkezetek működése során alakultak
ki a háztáji gazdaságok. Funkciójukat az önellátásban és a paraszti tudat
átformálásában

határozták meg.

Az

úgynevezett

„magyar

modell”

kulcsfontosságú eleme volt a háztáji és a kisegítő gazdaság. A magyar
szabályozás kezdettől fogva megengedte a közös gazdaságok mellett az
önellátást szolgáló háztáji gazdaságok rendszerét. Különösen 1967-et
követően indult erőteljes fejlődésnek a kistermelés és az ehhez szervesen
kapcsolódó nagyüzemi integráció.
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A magyar mezőgazdaság az 1965-1985 közötti időszakban hatalmas
fejlődésen ment át, felzárkózott a fejlett világ élvonalába. A látványosan
bővülő hazai fogyasztáson túl, az 1980-as évtizedre nemzetközi összevetés
szerint is nagyarányú agrárkivitelt produkált. Egyedül az akkori szocialista
országok közül a magyar élelmiszergazdaság Dánia és Hollandia után a 3.
helyet érte el az egy lakosra jutó nettó kiviteli többlet alapján. Ez az időszak
volt az, amelyben az agrárpolitika szabályozó rendszerén keresztül hatásosan
ösztönzött a termelés fejlesztésére, és politikai védelmet nyújtott a
vállalkozói szellemű termelők számára. A termelés új technikai alapokra
helyeződött, melynek következtében a hozamok látványosan emelkedtek.
Kialakultak az iparszerű, intenzív ipari eszközökre épülő technológiák és
termelési rendszerek (Takácsné Gy. K – Takács E. – Takács I., 2008).
Általánossá vált a nemesített vetőmagvak használata, az állattenyésztésben
gyökeres fajtaváltás következett be.

Hazánk mezőgazdasága az elmúlt

fél évszázad során öt

nagy

rendszerváltást élt át. Az aktuális politika mindig élt (visszaélt) politikai
erejével, és pazarló módon nemcsak a falakat, hanem az alapokat is
felszaggatta. A magyar parasztság életképességének és alkalmazkodási
képességének köszönhető sok mindent átvészelt, nagyot alkotott és a sors
szeszélye

folytán

az

1990-es

évek

eseményeinek

következtében

szembenézhetett az EU kihívásaival.

A rendszerváltást követő privatizáció és kárpótlás alapvető tulajdoni
váltást eredményezett. Az állami gazdaságok privatizációja, a külföldi
kalandortőke megjelenése a nagyüzemek feldarabolásához vezetett, míg a
szövetkezetek zömét a tulajdonosokká kinevezett tagság „hordta” szét.
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A kilencvenes évek elején elhamarkodottan végrehajtott tulajdonosi
átalakítás következtében életképtelen kisgazdaságok sorozata jött létre,
holott a piacgazdasági termelés körülményei között csak megfelelő
üzemméret kialakításával lehet gazdaságos termelést folytatni.

1. táblázat: Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdaságok száma
(ezer db)
Év
Gazdasági szervezetek Egyéni gazdaságok
Összes gazdaság
1972
6,1
1 841,5
1981
1,4
1 529,6
1991
2,6
1 395,8
2000
8,4
958,5
2003
7,8
765,6
2007
7,4
618,7
Forrás: KSH (2008a) adatai alapján saját szerkesztés

1 847,6
1 531,0
1 398,3
966,9
773,4
626,1

Az EU-hoz való csatlakozást követően átalakult az agrárszabályozás
rendszere. A mezőgazdaság sajátossága az, hogy más ágazatokhoz
viszonyítva kisebb a jövedelmezőség, nagy a tőkelekötés, így lassúbb és a
természeti tényezők hatásai következtében kockázatosabb a tőke megtérülése
(Borszéki 2000). Az EU-csatlakozást követően kialakult kereskedelmi
rendszerek működése, az olcsó élelmiszerek beáramlása a magyar
mezőgazdasági termelők egy részét ellehetetlenítette. Részben ennek
köszönhetően elindult a birtokok lassú koncentrációja, amely a földbérleti
díjak jelentős mértékű megemelkedésével az utóbbi években felgyorsult. A
nagyobb üzemi méret hitelképesebb, állami támogatások igénybevételére
jobban felkészült, alkalmazkodó képesebb, mint a kisbirtoki szerkezet.
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2. táblázat: A gazdaságok jellemzői a használt mezőgazdasági terület
nagyságkategóriái szerint, 2007
százalék
Megnevezés

0 (nem
1,0< 5,0< 10,0< 50,0< 100,0<
0<1,0
használ)
5,0
10,0
50,0 100,0 300,0
hektár mezőgazdasági területet használó gazdaságok

300,0-

Össz.

Gazdasági szervezetek
Gazdaságok száma
Mezőgazdasági
terület
Termőterület

23,46

3,27

6,05

4,63

17,81

8,12

15,31

21,35

100,00

-

0,00

0,06

0,11

1,51

1,99

9,86

86,47

100,00

3,29

0,03

0,39

0,17

1,56

1,70

11,84

81,02

100,00

Egyéni gazdaságok
Gazdaságok száma
Mezőgazdasági
terület
Termőterület

9,44

66,14

14,54

3,89

4,57

0,82

0,57

0,04

100,00

-

4,35

9,73

8,01

28,50

17,03

27,76

4,62

100,00

0,88

5,30

10,13

8,04

28,25

16,53

26,48

4,39

100,00

Forrás: KSH (2008a) adatai alapján saját szerkesztés

A rendszerváltás, az EU-hoz való csatlakozás, a piacokon végbement
átrendeződések megváltoztatták a magyar agrárium nemzetgazdaságon belüli
helyzetét. Amíg 1989-ben a mezőgazdaság az akkori GDP 13,7 %-át állította
elő, a munkaerő 17,4%-át foglalkoztatta, az exportbevételek 22,8%-át
termelte, addig 2007-ben az agrárium súlya jelentősen mérséklődött, a GDPből való aránya 3,6%-ra süllyedt.

A magyar agrárium az elmúlt évezredben a nemzetgazdaság egy
meghatározó ágazata volt. Az ország természeti adottságai kiválóak, a
szellemi tőke úgyszintén, a munkaerő-szükséglet biztosítható. Magyarország
jövőjét, fenntartható fejlődését nagyban befolyásolja miként tudunk
gazdálkodni a hazai erőforrások adta lehetőségekkel (Katonáné 2008).
2.1.2. Hazánk mezőgazdaságának jelenlegi helyzete
Nemzetgazdaságunk egyik meghatározó ágazata az agrárium. Az ország
földrajzi adottságai, klimatikus viszonyai, domborzati helyzete és a jó
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termőképességű talajok a növénytermesztés területén szinte minden
kultúrnövény

esetében

kiváló

minőségű

és

kedvező

mennyiségű

terméseredmény elérését teszik lehetővé. Magyarország a történelmileg
hasonló helyzetbe került országokhoz képest az agrárgazdaság fejlettségének
köszönhetően kedvezőbb gazdasági helyzetben van (Kapronczai, 2003). Az
elmúlt évszázadok alatt kialakult egy megalapozott, magas szintű
agrárkultúra a Kárpát-medencében.
Az 1989-es rendszerváltást követően a társadalmunkban és a nemzetközi
piacon végbement változások káros hatással voltak az agráriumra, a
mezőgazdaság hazai nemzetgazdasági teljesítményben betöltött szerepe a
rendszerváltozást követően jelentős mértékben csökken
3. táblázat: Mezőgazdaság részesedése a nemzetgazdaság teljesítményéből
Mezőgazdaság részaránya

Év

a foglalkoztatásban
%

a bruttó
hazai termék
(GDP)

a bruttó
hozzáadott
érték

a
beruházásban

termelésében
folyóáron, %
1989
17,4
13,7
2000
6,6
4,6
5,4
2001
6,3
4,5
5,2
2002
6,2
4,0
4,6
2003
5,5
3,7
4,3
2004
5,3
4,1
4,8
2005
5,0
3,7
4,3
2006
4,9
3,6
4,2
2007
4,7
3,6
4,2
Forrás: KSH (2008a) adatai alapján saját szerkesztés
A csökkenés alapvető oka, hogy a minőségi vetőmag-felhasználás

4,7
5,5
5,5
6,1
4,3
4,5
4,2
3,7
az utóbbi

években háttérbe szorult, és ez lényegesen rontja a növénytermesztési ágazat
eredményességét, mely kihat az állattenyésztési ágazat teljesítményére is. A
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2006. évi vetőmag-előállító terület nagysága 62%-a az 1997. évi területnek
(OMMI, 2007). A terület csökkenést jól szemlélteti az 1. számú ábra.
%
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1. ábra: Vetőmag előállító terület alakulása 1997-2006 között
(1997=100)
Forrás: OMMI (2007) adatai alapján saját szerkesztés
A minőségi vetőmag-felhasználás csökkenését legjobban az őszi búza
ágazatban bekövetkezett változás reprezentálja. 2006-ra a szaporító terület
60%-kal, a belföldi fémzárolt vetőmag 43%-kal csökkent 1990. évhez képest
(2. ábra).
%
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0

Szaporító terület

Ös s zes term és

Fém zároltból ös s zes term és

Fém zároltból belföld

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

20,0

2. ábra: Őszi búza vetőmag előállításának alakulása (1990=100)
Forrás: OMMI (2007) adatai alapján saját szerkesztés
A nagyüzemek számának csökkenése, a törpebirtokok kialakulása
drasztikusan

hatott

a

foglalkoztatásra.

Az

1989

évi

17,4%-os

foglalkoztatottság alig húsz év alatt 4,7%-ra csökkent, súlyosbítva nemcsak a
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foglalkoztatottságot, hanem a falvak szociális

helyzetét, a vidéki

kistelepülések elnéptelenedését és leszegényedését.
TELJES KIBOCSÁTÁS

5,8

-11,3

Növényi termékek

11,1

-19,8

11,4

Gabonafélék

-32,7
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Friss gyümölcsök -50,9
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3. ábra: A kibocsátás érték és volumen változása, 2007
(az előző évhez képest %)
Forrás: Statisztikai tükör (2008)

A mezőgazdaság bruttó kibocsátása összetételében megváltozott. A
gabonafélék termesztésének aránya megnövekedett, összességében a
növénytermesztés részaránya jelentős nagyságrendet ért el. „Az 1990-91.
éveket

követően az

következtében

a

állattenyésztésből történt

biológiai

alapok

jelentős tőkekivonás

beszűkültek,

az

állatállomány

nagymértékben lecsökkent” (Széles, 2001, 301. o.), ennek eredményeképpen
az állati termékek előállítása visszaszorult.
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47,0

50
40

31,8

30

27,4

21,9

20

19,4
10,9

10,3

10

7,7

5,6 3,6

2,2

0
-0,9

-0,9

-10

-3,4 -3,8
-5,7

-4,5
-13,2

-12,9

2004

2005

-20
2001

2002

Növénytermesztés

2003

Állattenyésztés

-14,4
2006

-14,6
2007

Mezőgazdasági kibocsátás

4. ábra: A bruttó kibocsátás volumenének változása %-ban
(2000. évhez képest)
Forrás: Statisztikai tükör (2008)

Az olcsó, külföldről származó agrártermékek és élelmiszerek megjelenése, a
hazai piacvédelem hiánya, tovább rontotta a magyar mezőgazdaság
helyzetét.
A rendszeresen fellépő aszály, a piaci árak rapszodikus változása, továbbá az
agrárolló kedvezőtlen alakulása a termelők egy részét nehéz helyzetbe hozta.

160,00

150,00

140,00
Mezőgazdasági
ráf ordítási
árindex

130,00
120,00

110,00
Mezőgazdasági
termelői árindex
100,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

5. ábra: Mezőgazdasági termelői- és ráfordítási árindex %
Forrás: KSH (2008a) adatai alapján saját szerkesztés
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A 2003 és 2006 közötti időszakban nagymértékben szélesedett a termelői és
ráfordítási árindex közötti eltérés. Később egyre növekvő árindex mellett ez
a különbség kiegyenlítettebb tendenciát mutat.
10,0

5,0
7,0

5,5

4,6

0,0

0,7

-0,1
-2,6
-5,2

-5,0
-12,4
-10,0

-15,0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

6. ábra: Agrárolló (eltérés 100-tól %)
Forrás: KSH (2008a) adatai alapján saját szerkesztés
A földbérleti struktúra, valamint az ehhez kapcsolódó szabályozás (tulajdon,
földbérlet, földhasználat), továbbá a volt szövetkezeti tagság kiöregedése a
birtokviszonyok koncentrálódásához vezetett. A mezőgazdasági termelés és
a mezőgazdasági földhasználat jelentős hányada szakmai befektetők kezébe
került, így a vidéki életvitel, továbbá a mezőgazdasági termelés különválása
megkezdődött. Az új tulajdonosi réteg a városi lakosság köréből került ki.
Természetesen helyi viszonyok között megjelent az ún. „szociális
földprogram”, amely a munkanélküliségnél jobb, viszont a valós sebeket
csak elfedi, meg nem gyógyítja, azonban a multifunkcionális mezőgazdaság
kiépítésében nagy feladat hárul a szaktanácsadásra, az oktatásra, képzésre és
átképzésre. Az alaptevékenységen kívüli tevékenységek meghonosítása és
bővítése kedvezően befolyásolhatja a vidék fejlődését (Sarudi, 2004).

A szakmai befektetők megjelenésével a mezőgazdasági birtokstruktúra kezd
átalakulni. A termelés finanszírozása, a beruházások megvalósítása a banki
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szférából

biztosított.

A

nagyüzemi

gazdálkodás

racionalizálása,

hatékonysága vonzza a banki részvételt, megalapozva ezzel az agrárium
finanszírozását.
Az állami támogatások rendszere részben kialakult, azonban a gazdasági
válságok a finanszírozás biztonságát, továbbá a döntéshozatalt, a
tervszerűséget jelentősen kockázat tárgyává teszi. Mindezt súlyosbítja, hogy
„a közhangulat néha már – az agrártámogatások miatt – a mezőgazdaság
ellen fordul. A tekintélycsökkenést a makroelemzésekben közkedvelt
statisztikai arányszámok is alátámasztják” (Udovecz, 2006).
Biztonságos

gazdálkodást

csak

előrelátó,

időben

megtervezett

gazdaságpolitikával lehet folytatni. Az adótörvények bonyolultsága, a
szabályozás elavultsága és rugalmatlansága következtében a koncentrálódó
agrártőke nem tud hatékonyan működni, pedig a koncentráció következtében
kialakultak azok a gazdálkodó egységek, amelyek igényt tartanak a kutatásfejlesztés eredményeinek felhasználására.
A mezőgazdaság legutóbbi fejlődésének három általánosítható irányzatát
emelhetjük ki:
– folytatódott,

meggyorsult

a

hatékonyság,

mindenekelőtt

a

munkatermelékenység növekedése
– az állami támogatások következtében kedvezőbben alakul a
mezőgazdasági termelők jövedelme
– a termelés alkalmazkodott az új feltételekhez (Pálovics, 2002).
Ez az alkalmazkodás jelentheti azt is, hogy megnőtt az igény az újonnan
nemesített,

a

megváltozott

körülményekhez

jobban

alkalmazkodó

növényfajták iránt. Az új technológiai eljárások bevezetése, technikai és
technológiai fejlesztés mind alapfeltétele annak a kutató-fejlesztő munkának,
melynek következtében a hatékonyság és a jövedelmezőség megfelelő helyre
kerülhet a mezőgazdaságban.
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2.2. Tudományos kutatás és gazdasági növekedés
A gazdasági növekedés és a versenyképesség egyik jelentős tényezője a
tudomány, illetve az innováció. A tudomány feladata a társadalmi problémák
megoldásának segítése, a gazdasági növekedés biztosítása gazdaságilag
hasznosítható termékek előállításával. A gazdasági növekedés, legfontosabb
mozgatóereje a folyamatos műszaki-gazdasági megújulás, az innováció,
melyet az alap és alkalmazott kutatás teremthet meg. A gazdasági előnyt
jelenthetnek az alapkutatási eredmények hasznosítása (Szűcs-JárásiKésmárki, 2008).
A kutatás-fejlesztés kiemelt gazdaságpolitikai kezelését az indokolja, hogy a
tudomány és a technika a jólét megalapozója (Rába, 1996).
2.2.1. Tudomány
A tudományt még manapság is sokan kissé misztikus dolognak tekintik.
Régebben az elért eredményeket „csodának” tekintették.
A tudomány fogalmának nincs egyértelmű és általános érvényű definíciója.
A legáltalánosabban elfogadott megfogalmazás Huxley nevéhez kötődik,
mely szerint a tudomány „kellően képzett és rendezett józan ész”. Einstein
(1950, 282. o.) szerint: „A tudomány mint olyan nem más, mint a hétköznapi
gondolkozás kifinomultabb módja”. A tudomány messze meghaladja a
köznapi gondolkodási szintet, és főként valamely ok okozat összefüggéseit
vizsgálja. A kutatást a tudomány termelési folyamataként kezeli (SalmonHanson, 1970). Más megfogalmazás szerint a tudomány rendszerezett
ismeretek összessége.
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2.2.2. Kutatás
A tudományhoz hasonlóan a kutatás fogalmának sincs általánosan elfogadott
meghatározása. Az idők során változott a definíciója.
True (1907) csak azt a tudományos munkát tekintette kutatásnak, amely
meghatározott probléma megoldására irányul megfelelő tudományos
módszerek alkalmazásával, és előfeltétele a meghatározott cél és eredmény
elérése. Berkner (1958, 46. o.) definíciója szerint a kutatás nem más, mint
„az ismereteink bővítésére irányuló alapvető tudományos tevékenység”. Az
„ismeretlen vizsgálatát” tekinti kutatásnak Folsom (1958, 169.o.). Dr.
Németh Imre volt FVM miniszter értelmezésében a kutatás-fejlesztés célja,
jellemzője alapvetően a jövő vizsgálata, az előre tekintés és a problémák
megoldásának keresése (Sági, 2004).
A versenyképesség szempontjából a releváns tudás forrását a tudományos
kutatások – ezen belül az alapkutatások – eredményei képezik.

Tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés az a tevékenység, amelynek célja az
ismeretanyag bővítése, beleértve a természetre, az emberre és a kultúrára
vonatkozó ismereteket a tudományos eredmények felhasználását, új
alkalmazási lehetőségek kidolgozását. A K+F három tevékenységet ölel fel:
az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést.

2.2.3. Innováció
Az egyre élesedő piaci versenyben a hatékonyság növelése minden gazdaság
szereplőjével szemben elvárható követelmény. Minden nap bizonyítani kell,
új utakra kell merészkedni, a váltást azzal kell elkezdeni, amit a legkisebb
ellenállással a legnagyobb hatékonysággal lehet megoldani (MeixnerEberhardt, 1997). Az országok felismerték, hogy a termelékenység
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növekedése függ a kutatástól és az innovációtól. A tudásalapú gazdaság
megteremtéséhez szükség van az innovációs kapacitás bővítésére, az
információknak, a technológiáknak és az egyéb innovatív piaci ismerteknek
a gazdaság szereplőihez történő közvetlen eljuttatására (Szunyogh 2006). Az
innovációra is több definíciót találunk a szakirodalomban. Legtöbben az
OECD Frascati Kézikönyve szerinti meghatározást idézik: „A technológiai
innováció: minden olyan tudományos, műszaki, szervezeti, pénzügyi és
kereskedelmi jellegű tevékenység, beleértve az új ismeretanyagba történő
befektetéseket is, amely ténylegesen, vagy szándék szerint műszakilag új
vagy

továbbfejlesztett

termékek,

eljárások

és

szolgáltatások

megvalósításához vezet”.
Egyszerűbb és rövidebb meghatározást fogalmazott meg a Magyar Feltalálók
Egyesülete (MAFE), mely szerint a (technológiai) innováció: valami
(műszaki) újnak üzleti célból történő megvalósítási folyamata.
Chikán (2003) értelmezése szerint a kutatás-fejlesztési folyamat, amely
lényegében az innovációs folyamat kerete, a tudás bővítésére irányuló
kutatás és az alkalmazásra irányuló fejlesztés egymásra épüléséből áll, tehát
az innováció: a fogyasztói igények új, magasabb minőségi szinten való
kielégítése. Porter (1993) megfogalmazása szerint az innováció lényege a
folyamatos, összehangolt, egymással kapcsolatban álló fejlesztési akciók
végrehajtása. Kotler (1999) szerint az innováció: az átfogó, stratégiai
jelentőségű, a piac és a vállalat számára egyaránt magas újdonságértékű
termék, technológia, vagy szervezeti megoldás jelenik meg. Az innováció
fogalmát értelmezik, termék, eljárás-innovációként, s mint ilyen az
innováció: (a termék- és a folyamat-innováció) a szervezetben folyó
tevékenységek, az ismeretek, a termékek, a szolgáltatások, a szervezet, a
munkamódszerek,

a

kapcsolatrendszer
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megújulása,

felhasználásuk,

működtetésük hatékonyabbá tétele, ezáltal a fogyasztói-felhasználói igények
új, a korábbinál magasabb minőségi szinten történő kielégítése (Pálinkás
2005).
Az egyes országok innovációs teljesítménye többféle indikátor segítségével
írható le. Komplex indikátorok segítségével rangsorolható az országok
innovációs teljesítménye. Az EU Innovációs eredménytábláján (Innovation
Scoreboard) a különbözõ indikátorokból súlyozó faktorok segítségével
állítják elõ az ún. összesített innovációs indexet.(Summary Innovation Index,
SII). Az SII-t két fõ indikátorcsoportból, az innovációs input és az innovációs
output indikátoraiból állítják elõ.

2.2.4. Tudományos kutatás a mezőgazdaságban
2.2.4.1. Mezőgazdasági termesztés

A mezőgazdasági termesztés célja, hogy egységnyi területről egységnyi idő
alatt minél több és jobb minőségű szerves anyagot minél gazdaságosabban
állítson elő. Megvalósításának feltétele, hogy ismerjük a növények
kialakulását, felépítését, igényeiket, az alapvető biológiai összefüggéseket,
törvényszerűségeket. Ezek ismerete alapján teremthetjük meg azokat a
feltételeket, amelyek alapján a legnagyobb hozamot adják. (Hortobágyi
1974).

2.2.4.1.1. A növény jelentősége
2.2.4.1.1.1. A növény és az ember kapcsolata

A növény a fotoszintézis (CO2 + H2O + fényenergia = (CH2O)
szénhidrát + O2 + H2O) útján a földi élet alapja, termékei a mai egész
élővilág élelmi láncának kiindulását képezi, a leghatékonyabban hasznosítja
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a fény energiáját, biztosítja a megújuló energiát, valamint a lét feltételéhez
szükséges oxigént. (A növény és az ember kapcsolatát az 7. ábra
szemlélteti.)

Növény

Táplálék

Közvetlen

Élőhely

Energia

Oxigén

Ipari
alapanyag

Egészség
és közérzet

Vadállatok,
állati termék

Gazdasági
állatok
takarmánya,
állati termék

Ember

7. ábra: A növény és az ember kapcsolata
Saját szerkesztés
Hozzávetőleges számítások szerint a Föld felületére sugárzott
napenergia 0,11%-ának felhasználásával a fotoautotróf szervezetek a
világtengerekben (3,6 x 108 km2) évente 20-30 x 1012 kg szenet képesek
szerves anyaggá átalakítani, a szárazföldi növények pedig (1,5 x 108 km2-en)
évente mintegy 45-55 x 1012 kg szenet kötnek meg.
Ezzel a hatalmas anyag-átalakítással jelentős oxigén-felszabadulás is együtt
jár: évente mintegy 1014 kg O2 termelésével lehet számolni.
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A

legfontosabb

energiaforrások

a

természetes

fosszilis

tüzelőanyagok, mint a kőolaj, a szén és a földgáz. Az ismert földalatti
energiahordozók

összmennyisége,

a

még

nem

ismert

fosszilis

energiahordozókat is beleszámítva nem nagyobb, mint a jelenleg a Föld
egész felületén nagyrészt erdők formájában létező biomassza.
Még a belátható jövőben is a zöld növények fogják szolgáltatni a valamennyi
élőlény anyag- és energiacseréjének fenntartásához, és nem utolsósorban a
gyors ütemben növekvő emberi népesség táplálkozásához alapul szolgáló
szerves vegyületeket.
Gazdasági és energetikai okokból továbbra is a napenergiát felhasználó
autotróf növények maradnak az elsődleges termelők. A fotoszintézis révén
csak a szárazföldi növények évente 2 x 1018 kJ energiát raktároznak el
szénhidrátok formájában. Feltételezve, hogy ennek az energiának mindössze
0,5%-a (1 x 1016 kJ) hasznosítható az emberi táplálkozás céljára, az
emberiséget még mindig kielégítően el lehetne látni tápenergiával
(Hoffmann 1987).
Ahhoz, hogy a növekvő emberi populációnak megfelelő szinten biztosítani
lehessen a táplálékigényét, a növénytermesztési kutatóintézetek legfontosabb
feladata az új növényfajták előállítása.
A „Növényfajta”: növények egy botanikai taxomon belül elismert
legalacsonyabb

szintű

csoportja,

amely

nemesítői

tevékenység

eredményeként jött létre, és
 egy genotípus vagy genotípusok kombinációja által meghatározott
tulajdonságokkal jellemezhető;
 más növénycsoportoktól legalább egy tulajdonság kifejeződése
alapján megkülönböztethető;
 továbbszaporítása során tulajdonságait változatlanul megőrzi, és ez
által ugyanazon egységnek tekinthető.
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A mezőgazdaságban is a növény az egész termelés kiindulási pontja,
mivel a gazdasági növénytermesztési ágazatok biológiai komponense, illetve
transzformátora a növény. A növény fejlődésének-növekedésének biológiai
sajátosságai következtében alkalmas arra, hogy a természet adta feltételeket
és a ráfordításokat (anyag, energia) emberi szükségleteket kielégítő
termékké-hozammá alakítsa át. A ráfordítás-hozam viszonyok alakulásának
igen döntő hatása van az adott növénytermesztési ágazat eredményességére,
az adott vállalkozás és a mezőgazdaság egészének jövedelmezőségére.

2.2.4.1.2. A hozamkialakítás tényezői és a hozam-ráfordítás viszonyok

A növénytermesztési ágazatok ráfordítás-hozam viszonyai alatt
legtágabban a termés alakulását befolyásoló tényezőket, a termeléshez
felhasznált ráfordításokat és költségeket, valamint a termelés során előállított
fő- és melléktermékeket értjük. Szűkebben a területegységen előállított
hozam nagyságát (az átlagtermést) és a számszerűen kifejezhető ráfordítások
mennyiségét, e két oldal függvényszerű kapcsolatát értjük hozam-ráfordítás
viszony alatt.
A növénytermesztő ágazatok átlagtermése jelentősen kihat


a termék-előállítás volumenére,



a ráfordítások hatékonyságára,



az ágazat jövedelmezőségére,



az adott ágazat és más termelő ágazatok méretezésére és



a vállalati szolgáltató ágazat kialakítására (méretezésére és üzemelésére).
A szántóföldi növénytermesztési ágazatoknál mindig számítani kell a

termésátlag (ezáltal az évenkénti összes hozam) ingadozására és ennek több
kedvezőtlen vállalati hatása van:
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nehézzé válik az erőforrások (eszközök, ráfordítások) méretezése;



időközönként kapacitáshiány, más időszakban kedvezőtlen kihasználás
állhat elő;



vállalaton belül és vállalaton kívül ellátási problémákat idéz elő;



a vállalati jövedelem, és ezen keresztül a személyi jövedelem is
bizonytalanná válik.

A fenti okok miatt szükséges, hogy megismerjük, illetve feltárjuk a
növénytermesztő ágazatok hozamkialakításának, illetve hozam-ráfordítás
viszonyának tényezőit, valamint azok kapcsolatát (melyet a 8. ábra
szemléltet) és ez alapján racionális tervezési eljárást kövessünk az új fajták
előállításánál.
A növénytermesztésben a hozamkialakító tényezőket alapvetően két nagy
csoportba oszthatjuk:


állandóan, illetve tartósan ható tényezők és



változtatható, tervezésre alapozott, döntést befolyásoló tényezők.

A tartósan ható tényezők is két csoportra oszthatók:




Természeti adottságok, ezen belül:
-

a talaj minősége, termőképessége,

-

a csapadék nagysága és megoszlása,

-

a hőmérséklet és egyéb éghajlati elemek.

A vállalkozói szervezet adottságai, ezen belül:
-

a vállalat területi adottságai (tagoltsága, telkesítettsége, a művelési
ágak arányai),

-

termelőeszköz ellátottsága és annak műszaki színvonala.

Változtatható tényezőknek alapvetően a következőket tekinthetjük:


a termesztett fajta,



a tápanyag,
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Természeti adottságok
(talajminőség,
domborzat)

Termőképességet
növelő beavatkozás
(melioráció, öntözés)

Tartós vállalati
adottságok, ill.
erőforrások
(a vállalat termelési
eszközei)

Termés időtartama,
ill. az ágazat
élettartama (év)

Évenként
változtatható
ráfordítások
(tápanyag, öntözővíz,
növényvédelem,
gyomirtás)

Termesztett fajtá(k)
(potenciális
termőképesség,
tőszám)

Termesztés
technológiai
rendszere (ágazat
mérete, szerkezete)

Műveleti időpont és
időtartam

Az ágazat hozama

Más ágazatokkal,
tevékenységekkel
való kapcsolat
(ágazati és vállalati
kapcsolat)

Az ágazat ráfordításai

Az ágazat eredménye,
a hozam-ráfordítás
viszony

Külső kapcsolatok,
gazdasági ösztönzők,
támogatások, ipari
anyagok mennyisége

8. ábra: A hozam és a hozam-ráfordítás viszonyai
Forrás: Dobos- Tóth, 1978.
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az öntözővíz,



a növényvédelem.

Ezen felül a talajművelés és annak minősége, az elővetemény, valamint a
vetés minősége is bizonyos értelemben ide tartozik.
A növénytermesztési kutatóintézeteknél alapvetően - a növényfajtól
függetlenül - a felsorolt tényezők hatását kell vizsgálni az új fajták
kialakítása során, hogy a gazdasági értékmérő tulajdonságok alapján jobb
fajtákat állítsanak elő a köztermesztésben lévőknél. (A kísérleti folyamat
leírását lásd függelék: A napraforgó hozamkísérletek tervezése és értékelése
metodikai és informatikai rendszerének kialakítása (Füves - Takács, 2008)
alapján készített függelék szerint).

2.2.4.2. Mezőgazdasági kutatás

A mezőgazdaság fejlesztéséhez az egyik legfontosabb feladat a termelés
biológiai hátterének biztosítása és annak állandó javítása.

A mezőgazdasági kutatás széles területet ölel fel, beletartozik a növény-, a
zöldség- és gyümölcstermesztés, az állattenyésztés és állattartás, valamint a
mezőgazdasági

termelés

közgazdasági

kérdései.

A

mezőgazdasági

kutatásokat jellemzően kutatóintézetekben, agráregyetemeken, illetőleg
vállalkozások kutatórészlegeiben végzik.

A mezőgazdasági kutatások kezdetén különféle vélemények alakultak ki,
hogy szükséges-e az alap- és az alkalmazott kutatások megkülönböztetése.
Croker (1938, 88.o.) azon a nézeten van, hogy a „növényekkel kapcsolatos
kutatásban a siker záloga, hogy feledjük a különbséget az alap- és
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alkalmazott kutatás között, és a vizsgálatokat azon a szinten folytassuk,
amelytől éppen a szükséges ismeretszerzést remélhetjük”. Ezzel az
állásponttal szemben áll az Anonim (1956) véleménye, mely munkájában azt
vallja, hogy a vizsgált probléma dönti el, hogy a kutatásnak milyen fajtájára
van szükség, és egyben minden önkényes kategorizálásnál célszerűbb
értelmezés a felfedező, alap- és alkalmazott kutatás megkülönböztetése.
Voltak olyan téves eszmék, mely szerint az alapkutatás kizárólag
laboratóriumban vagy üvegházban folytatott kísérletre szorítkozik.

A növénytermesztés kialakulása 10-15 ezer évvel ezelőtt kezdődött. A
gyűjtögető gazdálkodás idején az ősember a vadon növő növények magvait,
gyümölcseit és gyökereit fogyasztotta. A szétszóródott szaporítóanyag
kikelt, amire az ember felfigyelt. A hasznosítható növények kiválogatása
primitív formában, lassan, de elkezdődött (Kapás, 1997). Gabonanemesítés
területén az első feljegyzések Lecouteur munkáját emeli ki, mely szerint a
XIX. század elején, Jersey szigeten kalászokat és növényegyedeket
válogattak ki, ennek szemtermését nézték meg, és azokat szaporították
tovább, amelyek a legjobbnak ígérkeztek (Salmon – Hanson, 1970). A
kukorica származásával kapcsolatban ellentétes vélemények vannak. A
kukorica nemesítését az amerikai indiánoknak tulajdonítják. Jenkins (1941)
szerint a növénynemesítésben az indiánok érték el a legnagyobb eredményt.
Weatherwax (1954) véleménye ezzel szemben áll, szerinte nem valószínű,
hogy az indiánok a nevéhez fűződik a kukorica művelésbe vonása, hiszen
még állattartással sem foglalkoztak. Valószínűbb az az álláspont, hogy a
kukorica első szelektálói és ösztönös nemesítői e kor paptudósai voltak
(Menyhért, 1985).
Salmon-Hanson (1970, 48. o.) a mezőgazdaság fejlesztéséről így vall: „Sehol
nem nyilvánul meg olyan jól az embernek az a hajlama, hogy saját
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ügyességét túlbecsülje, s ugyanakkor lebecsülje a Természetnek az emberi
beavatkozást ellensúlyozó képességét, mint éppen a mezőgazdaság
fejlesztésében”. Tudatos mezőgazdasági kutatás a XIX. század közepe előtt
nem létezett, bár Nordesiold (1935) „az ókor legnagyobb biológusának”
nevezi Arisztotelészt. A növényi növekedés első elméletét Thalész (Kr.e.
600) állította fel, mely szerint a növények tápanyagot vesznek fel a vízből. A
mezőgazdasági kutatásban nagy áttörést jelentett Justus von Liebig
Mezőgazdasági szerves kémia és fiziológia 1840-ben megjelent munkája.
Liebignek tulajdonítják a minimumtörvényt is, bár már mások is felfedezték.
A minimumtörvény értelmében a növény fejlődését a közreműködő elemek
közül döntően az határozza meg, amely a növény igényeihez viszonyítva a
legkisebb mennyiségben áll rendelkezésre.
A mezőgazdasági kutatáson belül a növénykutatás a nemesítésben és
honosításban ölt testet. Nemesítés a termesztésbe vont fajokon belül az új
fajták előállítására irányul (Kappert-Rudorf, 1958-1962). Kiindulási anyag
gazdagítására felhasználhatja mindazokat az eljárásokat, amelyek a
növények öröklött tulajdonságainak megváltoztatására alkalmasak (Bálint,
1967, 32.o.). A nemesítés során előállított új érték hozzájárul a társadalmi
jóléthez, így a „A nemesítésre fordított költségek évente többszörösen
megtérülnek, s ezért a nemesítés állandó fejlesztése, anyagi és személyi
szükségleteinek kielégítése egész népünk alapvető érdekeivel azonos”. A
növénytermesztési munka szükségszerűen mindinkább a fajtákra alapozódik.
„A nagy és biztos termések záloga a fejlett agrotechnika és a korszerű
fajtahasználat harmonikus egysége” (Kapás, 1969, 91., 102.o.).
Nagyobb hatékonysággal bír a nemesítés, illetve a fajtaváltás a termelés
növelésének többi tényezőinél (Marton, 1988).
A nemesítés mellett fontos szerepet játszik a növénykutatásban a honosítás.
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„A honosítás célja olyan fajta előállítása, amely idegen klímájú területről
származva annyira alkalmazkodik hazai viszonyainkhoz, hogy minden
költséges beavatkozás nélkül értékes minőségű termést ad, és ezt a
tulajdonságát a továbbszaporítás során is megtartja” (Kapás, 1969, 40. o.).

A növénykutatás fontosságát senki sem vitatja. A hazai agrárkutatás
közreműködése, elméleti útmutatásai és gyakorlati eredményei nélkül
nemzeti agrárstratégiánk hatékony megvalósítása az Európai Unióban sem
képzelhető el (Sági, 2004). Agrárkutatás jellemzően költségvetési rend
szerint működő kutató intézetekben, illetve egyetemi kutatóhelyeken folyik,
szűkös finanszírozási forrásokból és elavult infrastruktúra mellett. Az
intézmények szorult helyzetét a szakemberek felismerték és több helyen szót
is emeltek. Az egyik jelentős fórum az AIOSZ Közgyűlése volt. 2005. május
10-én került sor az Agrárkutató Intézmények Országos Szövetségének XII.
Közgyűlésére. A közgyűlésen bemutatták a kritikussá vált finanszírozási
helyzetet, és javaslatokat fogalmaztak meg az intézkedésekre. Gráf József
miniszter úr írásban megerősítette, hogy az agrárkutató intézmények a
költségvetési megszorítások következtében nehéz helyzetbe kerültek, és
legfontosabb feladatként fogalmazta meg az agrár K+F területről kivont
források visszapótlását és a finanszírozás és feladatrendszer egyensúlyának
megteremtését (Borsos, 2005). A finanszírozási források szűkülését
egyértelműen mutatja a K+F ráfordítások GDP-hez való arányának
csökkenése, 2007-ben már az 1%-ot sem érte el. Ez nem felel meg az EU
által kitűzött nagyságrendnek. Az Unió által elfogadott célkitűzés szerint a
tagállamok átlagos K+F-ráfordításainak 2010-re el kell érniük a GDP 3%-át.
Ehhez alapvetően szükséges a magán és az állami kutatás-fejlesztési
tevékenység összehangolása, a K+F-kapacitások erősítése, a kutatásfejlesztési ráfordítások növelése oly módon, hogy e kiadások 2/3-a vállalati
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forrásokból származzon. E törekvés természetesen Magyarország számára
inkább iránymutatást, mint megvalósítható célt jelent. Az 1/3:2/3-os
célkitűzést az agrárkutatások esetében többen vitatják, és a közhasznú
kutatások 50-60%-os részarányát tartják elfogadhatónak. A magas arányt a
mezőgazdaság jellegével magyarázzák, mely szerint „A mezőgazdaság
alapjait képező föld, talaj, ökológiai tényezők, általános technológiai
eljárások nem piaci viszonylatokban realizálódnak, hanem beépülnek a
termelési

folyamatban,

közhasznúvá

válnak!

Ezt

elkerülhetetlenül

közpénzekből kell finanszírozni” (Borsos, 2005, 8. o.).

2.2.4.3. K+F szabályozása Magyarországon
Magyarországon 2005. január 1-jétől törvény szabályozza a kutatásfejlesztést, valamint az innovációt, ezt a kutatás-fejlesztésről és a
technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény írja elő.
A törvény megalkotásának célja volt, hogy fejlessze a magas hozzáadott
értéket

létrehozó,

tudásalapú

termelést,

és

javítsa

a

gazdaság

versenyképességét.
A törvény a kutatás-fejlesztéssel és az innovációval kapcsolatban
megfogalmazott kormányprogram célkitűzéseivel és az Európai Unió
közösségi

kutatási-fejlesztési

tevékenységre

vonatkozó

általános

követelményeivel összhangban van. Fő feladata, hogy előmozdítsa a
technológiai innovációt, és a költségvetési szektorban végzett K+F
tevékenység a hasznosításra irányuljon.
A törvény nem terjed ki az innováció egészére, csak a technológiai
innovációra, de azt átfogóan értelmezi.
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A törvény alapelvei:


az állam támogatja a vállalkozások K+F és technológiai innovációs
tevékenységét,



a rendelkezésre álló támogatások nyílt pályázati rendszerben
kerülnek

elosztásra

(amennyiben

a

törvény

másként

nem

rendelkezik)


megvalósul a támogatások felhasználásának ellenőrzése és értékelése



a nyújtott támogatások a saját források kiegészítésére szolgálnak



a közfinanszírozási K+F programokban a kis- és középvállalkozások
számára kedvezményes feltételek kerülnek megállapításra



K+F+I

infrastruktúra

és

intézményrendszer

fejlesztésének

finanszírozásában az állam együttműködik a vállalkozásokkal


a pénzügyi intézkedések szabályait a K+F+I tevékenységek
sajátosságainak figyelembe vételével alakítja ki (2004. évi CXXXIV.
törvény).

Az értelmező rendelkezésekben a törvény alkalmazza az OECD Frascati
Kézikönyv legújabb, 2002. év végén közzétett változata megfogalmazásait.
A kutatás-fejlesztési tevékenység értelmezéséhez használt legfontosabb
alapfogalmak az alábbiak:

1. Kutatás
1.1. alapkutatás: elsődlegesen a jelenségek lényegére és a megfigyelhető
tényekre vonatkozó tudományos ismeretek bővítését célzó kísérleti,
tapasztalati, rendszerező vagy elméleti munka, amely lehet
1.1.1. tiszta alapkutatás: a tudományos ismeretek bővítésére
irányuló kutatás, amelynek nem célja a közvetlen társadalmi
vagy gazdasági haszon elérése vagy az eredmények
gyakorlati problémák megoldására történő alkalmazása;
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1.1.2. célzott alapkutatás: a tudományos ismeretek bővítésére
irányuló olyan kutatás, amelyről valószínűsíthető, hogy a
felismert vagy várható, jelenlegi vagy jövőbeli problémák
megoldására alapul szolgál;
1.2. alkalmazott

kutatás:

új

ismeret

szerzésére

elsődlegesen

meghatározott gyakorlati cél érdekében végzett eredeti vizsgálat (a
továbbiakban: alkalmazott kutatás);
1.3. kísérleti (vagy pre-kompetitív) fejlesztés: a kutatásból és/vagy a
gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó
tevékenység, amelynek célja új anyagok, termékek, eljárások,
rendszerek, szolgáltatások létrehozása, vagy a már meglévők
lényeges továbbfejlesztése (a továbbiakban: kísérleti fejlesztés);
1.4. kutatás-fejlesztés: magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott
kutatást és a kísérleti fejlesztést;
1.5. a

kutatás-fejlesztési

és

technológiai

innovációs

eredmények

hasznosítása: idetartozik mind a vállalkozások keretében, üzleti
céllal, gazdasági eredmény reményében történő felhasználás, mind
az olyan közösségi célú felhasználás, amelynek eredménye a
lakosság életminőségének és a közszolgáltatások minőségének
javítása, a természeti és épített környezet védelme, az ország
fenntartható fejlődése, valamint védelmi képességének és biztonsági
helyzetének javítása (a továbbiakban: hasznosítás);
2.

Technológiai innováció: a gazdasági tevékenység hatékonyságának,
jövedelmezőségének javítása, illetve kedvező társadalmi és környezeti
hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési,
gazdálkodási,

kereskedelmi

műveletek

összessége,

amelyek

eredményeként új vagy lényegesen módosított termékek, eljárások,
szolgáltatások jönnek létre, új vagy lényegesen módosított eljárások,
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technológiák alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, beleértve
azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott
szervezetnél minősülnek újdonságnak (2004. évi CXXXIV. törvény).

2.2.5. Versenyképesség
A versenyképesség definíciót illetően a tudósok között sincs egyetértés. A
megjelent

szakirodalmakban

különböző

mutatószámokat

találunk

a

versenyképesség mérésére, ezért nehéz meghatározni, hogy mit is értünk
pontosan a fogalom alatt.
A versenyképesség mérése felmerülhet termék, vállalati, ágazati vagy
nemzetgazdasági szinten. A versenyképesség mérésére egységes mutató
nincs, általában különböző mutatók csoportjával jellemzik az egyes országok
versenyképességi helyzetét.
Egyes nézetek szerint a versenyképesség a sikeres gazdasági fejlődéshez
kötődik és „az a gazdaság versenyképes, amelynek általános fejlettség- és
állapotjelzői jók, a gazdaság szereplői ennek tudatában vannak, és a
gazdaság nyitottsági foka is elég magas ahhoz, hogy a versenyképessége a
külgazdasági kapcsolataiban érvényre jusson” (Török, 1999, 37. o.). A
vállalat-gazdaságtanhoz

közelebb

álló

megközelítés

szerint

„a

nemzetgazdaság versenyképessége a nemzetgazdaságnak az a képessége,
hogy úgy tud létrehozni, felhasználni, a globális verseny keretei között
értékesíteni termékeket és szolgáltatásokat, hogy közben saját termelési
tényezőinek hozadéka, és ezzel párhuzamosan állampolgárainak jóléte
fenntartható módon növekszik” (Czakó-Chikán, 2007).
Klasszikusnak számít, az a jelenleg is érvényben lévő állítás, mely szerint a
versenyképesség „azon képességek összessége, amely lehetővé teszi a vevők
által keresett áruk és szolgáltatások megfelelő helyen, formában és időben
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történő kielégítését, legalább olyan alacsony áron, mint amit más szállítók is
képesek biztosítani, úgy,

hogy legalább a felhasznált

erőforrások

haszonáldozat költsége megtérüljön (Freebairn, 1986).
A Világgazdasági Kutatóintézet (2007, 2. old.) által készített: A globális
környezet középtávú gazdasági előrejelzése vitaanyag szerint „Kiemelt
szerepe van az innovációnak, ami több fenti tényezőhöz is kapcsolódik
(vállalati szervezet, kormánypolitika, infrastruktúra stb.), de a versenyben
maradásnak a legfőbb záloga. Az innováció háttere, ösztönzője (de egyben
eredménye is) a mindenkori új technológiák alkalmazása, és az ehhez
szükséges szaktudás” (Aiginger – Landesmann, 2002, 10-11. o.) a
szaktudást, kutatást és új technológiákat állítja a versenyképesség
középpontjába.
Egyes megközelítések a külkereskedelem K+F-intenzitását tekintik a
versenyképesség mércéjének.

Az országokat sorba állító versenyképességi vizsgálatok (IMD World
Competitiveness Yearbook) több mint 300 mutató alapján dolgoznak. Ezek
részben makrogazdasági, részben mikrogazdasági (vállalkozási környezet),
részben kormányzati, valamint infrastrukturális jellemzőket fednek le. Az
IMD által 2007. évben készített versenyképességi rangsort a 9. ábrán
mutatom be.

36

9. ábra: Az IMD versenyképességi rangsora (2007)
Forrás: IMD 2007
A rangsor alapján megállapítható, hogy hazánk helyzete 2006. évhez képest
nem

javult,

tartotta

a

35.

helyet,

de

2008-ban rontva

minden

versenyképességi tényezőjén, visszacsúszott 3 helyet, így a 38. pozíciót
szerezte meg (IMD, 2008).

A folyamatos, gyakorlatilag a teljes életre szóló tanulás igénye (Bara–Szabó,
2001) és az igény kielégítésének biztosítása alapvetően meghatározó a
termelékenység szempontjából.

A rendszerváltás során a piacgazdaságra áttérő országok gazdasági mutatói
kedvezőtlen irányban változtak, a gazdasági növekedés megtorpant,
általános válság jelei bontakoztak ki (Kornai, 1993). Hazánkban a gazdaság
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többi szektorához viszonyítva a legnagyobb mértékű visszaesés a kutatásfejlesztés területén következett be, mind a létszámot, mind a ráfordításokat
tekintve (Sziklai, 2003). Ennek enyhítése, illetve a versenyképesség és a
fenntartható fejlődés erősítése érdekében létrehozták a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapot, melynek rendeltetése biztos és kiszámítható
forrás biztosítása az innováció ösztönzésére. Az alap létrehozásával a kutatás
és fejlesztés támogatására szolgáló központi forrás bővül (2003. évi XC.
törvény).
Nyitrainé (2003), arra a következtetésre jutott, hogy a kutatás-fejlesztési
ráfordításoknál az ország relatív fejlettsége a meghatározó és korántsem az
EU-tagság megléte vagy hiánya.
„A gazdasági verseny a legszebb játékok közé tartozhatna, ha nem lenne az
az igazságtalansága, hogy a korábbi nyertesekre a versenyszabályok már
nem érvényesek olyan mértékben, mint a vesztesekre” (Liska, 1988, 235. o.).
Magyarország számos olyan kedvező adottsággal rendelkezik, ami
megalapozhatja az agrárgazdaság versenyképességét: kiváló minőségű
földek,

kedvező

termelékenysége

éghajlat,
(Pouliquen,

a

mezőgazdasági
1997),

munkaerő

előrehaladott

javuló

élelmiszeripari

szerkezetátalakítás, jelentős nettó agrár-élelmiszeripari export stb..

2.2.6. A K+F tevékenység jelentősége
Az Európai Unió által meghirdetett, az ún. Európai Kutatási Térségbe való
eredményes beilleszkedés szükségessé teszi, hogy Magyarország is
közeledjen az Európai Tanács Barcelonában megfogalmazott törekvéshez,
mely szerint az Unió 2010-re a világ vezető tudásalapú gazdasági régiójává
fejlődjön. Az 1980-as évektől jelentős változások történtek, amelyek
mindenekelőtt a Jacques Delors vezette Bizottság nevéhez fűződnek és az
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Egységes Okmány elfogadásával vették kezdetüket. Ebben az okmányban
új címként jelent meg a kutatás-fejlesztés (EK Szerződés XVIII. cím,
korábbi XV. cím). Ennek alapján a közösségi kutatás-fejlesztési politika
többéves ún. „keretprogramok” (framework programme) formájában valósul
meg, a K + F támogatása közösségi politikává vált (Horváth 2002). Hazánk
számára kulcskérdés a kutatás-fejlesztés helyzetének javítása, mert csak így
tud lépést tartani a tudásalapú gazdasággal rendelkező országokkal.
Megvalósításának feltétele a kutatás-fejlesztési ráfordítások növelése
valamint az állami és magánkutatás összehangolása és a két szektor közötti
helyes arány kialakítása.

Hazánkban a K+F szektorban végbemenő változások nem közelítik a
nemzetközi trendet. A vállalkozási szektor számára a tudás-kínálata nem
eléggé vonzó. A magyar tudásipar versenyképességi hátrányban van az EU
tagállamai többségével szemben (Báger - Goldperger - Varga, 2005).

2.2.7. A növénytermesztési kutatóintézetek történeti áttekintése
A 18-19. században nemcsak az ipari forradalom zajlott le, hanem a
mezőgazdaságban is gyökeres változások mentek végbe. A gyorsan
szaporodó városi népesség egyre növekvő élelmiszerigényét a hagyományos
gazdálkodás már nem tudta biztosítani, így szükségessé vált a mezőgazdaság
és ezen belül is a növénytermesztés átalakítása.
A változásoknak kiváló

eszmei,

szellemi hátteret

adott,

hogy a

mezőgazdaságnak meghatározó jelentőséget tulajdonítottak a nemzet léte
szempontjából.
Előrehaladási lehetőség a gazdálkodásban az új kutatási eredmények
gyakorlatban való alkalmazása volt.
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A kísérletezésnek és a kutatómunkának a kormányzat is egyre nagyobb
jelentőséget tulajdonított, 1835-ben megalakították az Országos Magyar
Gazdasági Egyesületet (OMGE). A kutatómunka gyakorlati megvalósítására
létrehozták az első mezőgazdasági kísérleti intézményt a Gazdasági Eszközés Gépkísérleti Állomást Magyaróváron 1869-ben.
A múlt század végén alakult ki önálló tudományként a növénynemesítés.
Alapvetően magas szintű genetikai ismeretek alapján a növénytermesztés
biológiai alapjainak a fejlesztését, a piac változó igényeit kielégítő
tenyészanyag

létrehozását

célozza

meg.

A

tevékenység

során

a

növénynemesítés tradicionális (szelekció, keresztezés, hibrid-előállítás),
illetve

speciális

módszereit

(mutáció,

sejt-

és

szövettenyésztés,

géntechnológia) alkalmazva nagyszámú tenyészanyagot állítanak elő. Ez a
munka

költségigényes,

sok

kézi

(és

szellemi)

munkát,

speciális

eszközellátást igényel.
Növénytermesztési szempontból a legjelentősebb intézmények magyaróvári
székhellyel működtek:
-

Növénytermesztési Kísérleti Állomás (1891)

-

Növényélettani és Kórtani Állomás (1897)

-

Országos Növénynemesítő Intézet (1901).

Az intézmények szorosan együttműködtek a mezőgazdasági akadémiával.

A XX. század elejétől a fővárosi központosítás volt a jellemző. Egyetlen
Intézetet hoztak létre ebben az időszakban vidéken, ez az Alföldi
Mezőgazdasági Intézet Szeged székhellyel 1924-ben. A mezőgazdasági
kamarák és az OMGE bíztatására magánnemesítő telepek jöttek létre (pl.
Bánkúton, Árpádhalmon, Kompolton, Lovászpatonán).
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A II. világháború végéig az intézmények nagyfokú önállósággal dolgoztak, a
cselekvések mozgatórugói a személyes kapcsolatok és az esetleges közös
célok voltak.

A II. világháború utáni időszak 1955-ig:
-

-

Az állami tulajdonba került kutatóhelyekből (1945)
-

kísérleti gazdaságok

-

szakközépiskolai tanüzem alakultak.

Létrejött

a

Központi

Növénytermesztési

és

Növénynemesítési

Kutatóintézet Budapest (1949)
-

Ennek alárendelve működtek az akadémiák intézetei, a szegedi intézet és
az Agrobiológiai Intézet is

-

Végül megtörtént a MTA kutatóhálózatának kiépítése (1953).

1955-ig az ország különböző területein folytak növénytermesztéssel
összefüggő kísérletek különböző telepeken. Ezeket a telepeket 1955-ben
mezőgazdasági tájintézetekké szervezték (1. számú melléklet). A feladataik
meghatározásánál figyelembe vették a kijelölt körzet természeti adottságait,
termesztési hagyományait és a megvalósításhoz szükséges feltételeket is.
A tájintézetek 15 éven át közmegelégedésre dolgoztak, és fejlődtek, ez
hozzájárult a növénytermesztés fejlődéséhez.
Jellemző volt az intézményekre a szétaprózottság és a párhuzamos kutatás.

1970-től változtatásokra került sor.
A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium kutatóhelyei határozott,
komplex feladatokat kaptak, és biztosították hozzá az anyagiakat.
Az

agrárkutatás

részben

az

MTA-hoz

tartozott,

a

együttműködésével valósultak meg a programok (Magassy, 2000).
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szaktárca

A hazai növénynemesítés hírnevét a világban főbb növényeknél az alábbi
jelentősebb sikerek alapozták meg. Példaként:
–

őszi búza: Bánkúti

–

hibridkukorica: Martonvásári 5

–

burgonya: Gülbaba

–

napraforgó: Iregi szürke csíkos

–

lucerna: Tápiószelei 1 (Kapás, 1997).

A

növénytermesztési

kutatás

a

következőképpen

alakult

a

rendszerváltás után.
A hazai agrárkutatást három „gazda” felügyeli:


MTA : két intézete foglalkozik agrárkutatással



FVM

által

fenntartott

intézmény

közül

19-ben

folytatnak

agrárkutatást.


OM:

valamennyi

agrár-

és

élelmiszeripari

képzést

folytató

felsőoktatási intézmény tart fenn – intézményenként több –
kutatóhelyeket.
A költségvetési rend szerint működő kutatóintézetekre általánosságban
elmondható:
-

csökkentek a költségvetési források,

-

megszűntek a megrendelések,

-

pályázati pénzek (2-3 évre vonatkoznak) bürokratikusak

-

fennmaradáshoz saját bevétel növelése vált szükségessé,

-

nem egységes az irányítás.
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A költségvetési rend szerint működő kutatóintézeteken kívül, jelen vannak
az önálló, üzleti alapon működő intézetek is.
Jellemzőjük, hogy:
– többségükben külföldi tulajdonban vannak,
– a nemzetközi szervezetek a kutatás bázisát nem hazánkban fejlesztik,
hanem az anyaintézménynél.
– a kutatási eredményeket hozzák be hazánkba.

2.2.8. A növénytermesztési kutatóintézetek finanszírozási sajátosságai
A kutatóintézmények finanszírozás szempontjából lehetnek:
– tiszta
– vegyes finanszírozásúak.
A tiszta finanszírozás vagy csak állami, vagy csak magán (piaci) forrásokat
vesz igénybe.
A vegyes finanszírozásra jellemző, hogy állami támogatások, piaci források
és a nemzetközi pályázatokból nyert pénzeszközök felhasználásával
valósítják meg a K+F ráfordításokat (Aradi 2004).
Fejlett országokra és hazánkra is jellemző, hogy a kutatásokat vegyes
forrásból finanszírozzák.
Európa-szerte állami támogatással már a 19. század vége felé is működtek
kutatóintézetek, melyek közfeladatot láttak el. Az állami költségvetésből
finanszírozott kutatóintézetek alapvetően alapkutatást, de jelentős mértékben
folytattak alkalmazott kutatást is. Ezekkel a kutatóintézetekkel a kormányok
többnyire az 1990-es évek második felétől új igényeket fogalmaztak meg
(Mosoniné- Szunyogh, 2008). Okai között az elemzők általában a politikai
szempontokat említik (Sanz-Menéndez–Cruz-Castro, 2006).
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10. ábra: Költségvetésből finanszírozott kutatói álláshelyek, 1880–1927
Forrás: Magyary (1927)
A költségvetési támogatás egy részét ma már néhány országban
(Franciaország, Nagy-Britannia, a tervek szerint Olaszország) kifejezetten
speciális felsőfokú képzésükért kapják egyes egyetemi kutatóintézetek (lásd
Spanyolország,

Dánia,

Belgium,

Franciaország)

(Poti–Reale,

2000).

Nemzetközi szinten vannak olyan országok (Finnország, Németország), ahol
az egyetemek forrásaikat 50-50%-ban fordítják oktatásra és kutatásra.
Különbségeket figyelhetünk meg abban a tekintetben is, hogy a felsőoktatási
intézmények milyen forrásból gazdálkodnak. Míg Finnországban vagy
Olaszországban a források döntő hányada állami költségvetésből származik,
addig Németországban és Ausztriában szellemi kapacitásaikat, eszközeiket
és

szolgáltatásaikat

„bérbe

lehet

venni”.

Ez

az

egyetemek

Drittmittelforschung törvényben garantált joga. A versenyszféra nemcsak
személyi többletjövedelmet ad a kutatóknak, hanem a legmodernebb
eszközök beszerzésére az elvonási rendszert

megkerülő, közvetlen

támogatást nyújt a vele szerződő kutatócsoportoknak. 1

1

A Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) elvégezte a németországi felsőoktatási
intézmények kutatási szempontú értékelését. Ennek módszeréről, eredményéről és a
kapcsolódó nemzeti tudománypolitikáról részletes információkat közöl a Die Zeit 2003.
július 3-i Forschung-Special melléklete.
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Hollandiában az elmúlt 10 évben számos új köz- és félig közfinanszírozású
kutatóintézeti hálózat jött létre, a legkülönbözőbb feladatokkal és méretben.
A kormányzat K+F-finanszírozási részvétele ugyanakkor mérséklődött, a
minisztériumok csak szabályozott keretek között, átgondoltan finanszíroznak
közpénzből (PREST, 2002).
A tudósok is kiszolgáltatottak: kénytelenek szolgálni a politikát (leginkább a
mindenkori kormányt), mert nem nélkülözhetik az állami támogatást
(Guston, 2000).
A kutatóintézetek jövőjére vonatkozó dilemma abból származik, hogy
Magyarországon évek óta nincsenek nyílt tudománypolitikai viták, bár egyegy érdekes és fontos publicisztika rendre megjelenik napi-, illetve
hetilapokban (Havas–Varga, 2007).
A hazai K+F finanszírozásra jellemző, hogy a rendszerváltás előtt kialakított
gyakorlatot követi, több területen elavult, átalakításra szorul. A hazai
egyetemek K+F alapú bevételeinek kis súlya az intézményi finanszírozásban
súlyosan eltorzult finanszírozási és felsőoktatás-politikai gyakorlatot tükröz
(Patkós, 2003). A kutatóintézetek feladata, hogy közfeladatot lássanak el,
ezzel szolgálva a nemzet érdekeit. A feladat ellátása érdekében a személyi
állománynak, és az infrastruktúrának meg kell felelnie az adott terület magas
szintű követelményének.
A hazai kutatóhálózat egymás mellett párhuzamos kutatásokat végez,
koncentrációval csökkenthető lenne a kutatási témák száma, ugyanakkor
korlátozásra kerülne a tudományos verseny, melynek előrevivő szerepe van.
A jelenlegi finanszírozási rendszer elavult, a költségvetés nem a feladatot
finanszírozta, hanem az intézetek működését. Az intézményfinanszírozás
nem foglalkozik a legfontosabb kérdéssel, hogy az intézménynek milyen
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feladatot kell ellátnia és az mennyibe kerül. Az állami feladatoknál
elsődleges szempontnak a feladatnak kell lennie, és így a tervezésnél az
előirányzatok kialakítása is az ellátandó feladatokhoz kapcsolódik (László,
1994).
A költségvetési rend szerint működő kutatóintézetek gazdálkodását az
államháztartási

törvény,

végrehajtására

kiadott

kormányrendelet,

a

felsőoktatási törvény és a kincstári rendszer működésével kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló PM rendelet, valamint
az OM előírás szabályozza.

2.2.9. Az államháztartás
A piacgazdaság működése elképzelhetetlen az állam nélkül. Az állami
funkciók gyakorlásához szükséges feltételek biztosítása a kormányzat
feladata. A gazdasági fejlődéssel egyre inkább bővült a közszolgáltatások
iránti szükséglet. Az állam által nyújtott szolgáltatások köre egyre
szélesedett, ezek biztosítása az erőforrások centralizálását követelte meg. A
közszolgáltatások nyújtásához szükséges pénzeszközök biztosítására és a
közszolgáltatások nyújtásának megszervezésére alakult ki az állampénzügyi
rendszer, melyet államháztartásnak, illetve kormányzati szektornak is
neveznek.

Az állam gazdasági szerepvállalásának intézményrendszere a közszektor,
melynek alszektora az államháztartás vagy kormányzati szektor.
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Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok,
a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és
finanszírozó gazdálkodásának rendszere.
Az államháztartás működésének és ellenőrzésének általános szabályait az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) írja elő. E
jogszabálynak többek között célja, hogy a közpénzekkel való hatékony és
ellenőrizhető gazdálkodás garanciáit megteremtse, valamint biztosítsa a
források felhasználásának áttekinthetőségét, nyilvánosságát.
Az államháztartás egyes alrendszereiben (25. ábra) a gazdálkodást éves
költségvetés alapján kell folytatni.
Az alrendszerek költségvetése olyan pénzügyi terv, illetve pénzügyi alap,
amely az érvényességi időtartam alatt a feladat ellátásához teljesíthető
jóváhagyott kiadásokat és a teljesítendő várható bevételeket (költségvetési
kiadásokat és költségvetési bevételeket) előirányzatként, illetve előirányzatteljesítésként tartalmazza (1992. évi XXXVIII. tv.).
Államháztartás alrendszerei

Központi
kormányzat

Elkülönített
állami pénzalapok

ppénzalapok

Helyi
önkormányzatok
kkk

Társadalom
biztosítás

Állami költségvetés

11. ábra: Az államháztartás alrendszereinek felépítése
Forrás: Államháztartási törvény alapján saját szerkesztés
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Az államháztartás körébe tartozó állami feladatot az állam részben vagy
egészben a költségvetési szerveken keresztül látja el, vagy ellátásának a
pénzügyi fedezetét részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve
biztosítja. Az állami finanszírozás szerepe akkor lehet jelentős, ha a jószág
nem lesz versengő, vagy a politikának az újraelosztás (redisztribúció) a célja
(Cullis, 2003).
A gazdálkodó egységek fontos csoportját alkotják – a vállalkozói szféra
mellett – a költségvetési szervek, - csoportosításukat a 26. ábra mutatja be amelyek tevékenységüket elsősorban a társadalom közös szükségleteinek
kielégítése érdekében fejtik ki. Ebből következik, hogy meghatározott állami
feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából végzik.
Költségvetési szervet alapíthat az Országgyűlés, a Kormány, a fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetője, a helyi önkormányzat, a települési
önkormányzatok

többcélú

kistérségi

társulása,

a

helyi

kisebbségi

önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület.

Az állam gazdasági funkciói jellemzően az államháztartás keretében
érvényesülnek.
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Költségvetési szervek
csoportosítása

Alapítás szerint

a) Központi
költségvetési szervek

b) Helyi önkormányzati
és helyi kisebbségi
önkormányzati
költségvetési szervek
c) Országos kisebbségi
önkormányzati
költségvetési szervek
d) Társadalombiztosítási
költségvetési szervek
e) Köztestületi költségvetési szervek

Feladatellátáshoz
gyakorolt funkció Tevékenységégnek
jellege szerint
szerint

a)

Önállóan
működő és
gazdálkodó
költségvetési
szervek
b) önállóan
működő
költségvetési
szervek

Kincstári
rendszerhez
való
kapcsolódás
szerint

a) Közhatalmi
költségvetési
szervek

a)

Kincstári
körbe
tartozó

b) Közszolgáltató
költségvetési
szervek

b) Kincstári
körbe nem
tartozó

12. ábra: A költségvetési szervek csoportosítása
Forrás: 2008. évi CV. törvény alapján saját szerkesztés
Az állam gazdasági funkciói jellemzően az államháztartás keretében
érvényesülnek.
Állami feladatok
Korunk valamennyi fejlett piacgazdasága olyan vegyes gazdaság, amelyben
az egyéni érdekeket célzó magánszféra, a közérdekeket követő állami szféra
és a kettő jegyeit vegyesen hordozó nonprofit szektor egyaránt számottevő
szerepet játszik. A vegyes gazdaságokban folyamatosan meg kell határozni a
kormányzati és a magángazdasági tevékenységek választóvonalait (Stiglitz,
2000). Az állam általában olyan feladatokat lát el a köz érdekében,
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amelyeket a gazdaság többi szereplői nem, vagy csak aránytalanul nagyobb
erőfeszítéssel tudnának megoldani. Ezeket közfeladatoknak nevezzük.

A költségvetési szervek államháztartás körébe tartozó állami feladatokat
látnak el. Ezen állami feladatok lehetnek: közegészségügyi, szociális,
oktatási, kulturális és sport, tudományos kutatási, hatósági jogkör
gyakorlása,

közigazgatási,

ellenőrzési,

információszolgáltatási,

vagyonkezelési, védelmi, közbiztonsági, tűz- és katasztrófa-elhárítási,
igazságszolgáltatási,

közszolgáltatások

(infrastruktúraüzemeltetés,

vízgazdálkodás stb.), más közösségi szolgáltatások nyújtása.
A nem vagy csak részlegesen piaci viszonyok között való gazdálkodás
általában jelentős különbségeket eredményez a vállalkozások (magánszféra)
és a költségvetési intézmények tulajdonságai között. Ezek a következők:
– A célok meghatározása a magánszférában a szubjektív egyéni
preferenciák alapján történik, de ezek mögött mindig valamilyen
hasznosság (profit, fogyasztási elégedettség) maximalizálása húzódik
meg. Az állami szférában a közösség érdekében álló célokat
elsődlegesen politikai eszközökkel kell felismerni és meghatározni,
érvényesítve a gazdaságosság elvét (ugyanazt minél olcsóbban,
illetve ugyanannyi forrásból minél többet).
– A rendelkezésre álló eszközök a magánszférában autonóm piaci
döntés eredményeként saját és idegen tőke által finanszírozottan állnak
rendelkezésre,

míg

az

állam

eszközeit

alapvetően

kényszerbevételekből és az ezeket megelőlegező hitelekből teremti elő.
– A gazdálkodási tevékenység kockázatát a piacon az egyedi
gazdálkodó alany, míg az állami szférában finanszírozóként az
adófizető, igénybevevőként pedig a rászoruló állampolgár egyaránt
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viseli, a bürokráciára való visszahatás közvetlen lehetősége elsősorban
törvénysértés esetén adott.
– Az alkalmazottak bérezése a piaci szférában a teljesítmény
mérhetőségén alapul, és az érintettek output-orientáltságát és
versengését célozza. Az állami szférában a teljesítmény nem
mérhető közvetlenül, a bérezés az előmenetelen és a szolgálati
időn alapul, az ösztönzés a lojalitást és a megbízhatóságot célozza
(Balogh et al, 2003, 191. o.).
Az állami feladatok csoportosíthatók központi, helyi és konkrét egyedi
feladatokra. Ennek megfelelően az államháztartás is központi és helyi
költségvetésre tagozódik, amelyben az egyes szintek viszonylagos
önállósággal, saját bevételekkel és kiadásokkal rendelkeznek.
A közösségi feladatok központi és helyi költségvetés közötti megosztása a
szubszidiaritás

elvén alapul.

Eszerint

minden

feladatot

ahhoz

a

költségvetési szinthez kell telepíteni, ahol az optimálisan megvalósítható. Az
optimumnak az az alapvető kritériuma, hogy az adott funkció ellátója a
lehető legkisebb távolságra legyen az érintettektől (Balogh et al, 2003).

A közösségi feladatoknak az államháztartás különböző szintjei közötti
aktuális megoszlását politikai megfontolások is befolyásolják. Természetes
ugyanis, hogy egyfelől az állam szerepvállalási hajlandósága, másfelől a
helyi önkormányzatok autonómiára (vagy éppen függőségre) való törekvése
politikai berendezkedés és erőviszonyok függvénye is (Bánfi, 2007).

A modern állam legfontosabb gazdasági funkciói a musgrave-i értelmezés
szerint:


allokációs



disztribúciós (elosztási vagy redisztribúciós – újraelosztási) és
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stabilizációs funkció.

Allokáció: az esetek egy részében a piac hatékonyan osztja el az
erőforrásokat a különböző javak termelői között és azok felhasználásában. A
fogyasztók egymásra „licitálva” versengenek a számukra kívánatos javakért.
A termelők az így kinyilvánított preferenciák alapján igyekeznek a
legkeresettebb termékek előállításával (költségek minimalizálása mellett)
maximális nyereséget elérni. Ez a mechanizmus minden más rendszernél
jobban tudja a szükséges magánjavakat biztosítani még valós piaci
tökéletlenség esetén is.
A magánjavak piaca képes hatékonyan működni, ha a nem fizető fogyasztó
kizárható az adott jószág igénybevételéből. Ha a kizárhatóság nem vagy csak
nagyon magas járulékos költségekkel oldható meg, vagy a fogyasztók között
nincs verseny, akkor piaci kudarcról beszélünk. Ilyenkor kerülhet szóba az
állam allokációs funkciója, azaz a közjavak biztosítása, akár annak állami
előállítása, akár állami megrendelés útján.
Az elosztás állami beavatkozás hiányában a termelési tényezők birtoklásán
és hatékony felhasználásán alapuló jövedelemelosztáson alapul, amely a
kompetitív árképzésen keresztül valósul meg. Az ilyen jövedelem elosztás
nem szükségszerűen esik egybe azzal, ami a társadalom számára igazságos,
tisztességes vagy még éppen elfogadható. Így a fennálló elosztási viszonyok
rendszeres kiigazításra szorulnak.
Stabilizáció: A költségvetési politikát úgy kell alakítani, hogy tekintettel
legyen a magas foglalkoztatásra, az árstabilitásra, a fizetési mérleg
egyensúlyára és az érzékelhető gazdasági növekedésre is. Ezen célok elérése
nem automatikus, szükség van az állami gazdaságpolitikára (Musgrave,
1994).
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3. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSE ÉS FELADATAI
A disszertáció megírásának elsődleges célja, az agrár felsőoktatáshoz tartozó
kutatóintézetek és kutatóhelyek jelenlegi finanszírozását értékelve javaslatot
készítsen egy lehetséges hatékonyabb finanszírozási modellre.
Másodlagos célkitűzés, hogy az Európai Unió tagállamait K+F ráfordítások
GDP-ben való részesedése és az 1 főre jutó GDP alapján klaszteranalízis
segítségével rangsorolja.
A dolgozat részletesen csak a felsőoktatási növénytermesztési kutatóhelyek
tevékenységével és finanszírozásával foglalkozik.

A cél megvalósítása érdekében az alábbi feladatok elvégzése szükséges:
 Az Unió tagállamai K+F ráfordításainak és a GDP arányának elemzése.
 Kutatás-fejlesztési tevékenység központi költségvetésen belüli helye és
szerepe hazánkban, a nemzetközi gyakorlatban.
 Mezőgazdasági

növénytermesztési

K+F

tevékenységet

folytató

kutatóintézetek gazdálkodási problémáinak bemutatása és értékelése.
 Államháztartási törvény és a kincstári finanszírozás bemutatása.
 Költségvetési tervezési és finanszírozási gyakorlat elemzése.
 Állami alapfeladatok alapelveinek megfogalmazása
 Finanszírozás összetevőinek kidolgozása.
 Az agrár felsőoktatási kutatóhelyek vonatkozásában az állami alapelvek
és

finanszírozási

összetevők

figyelembevételével

finanszírozási

modellre javaslat kidolgozása

A disszertáció a kutatómunka során kapott eredményeket táblázatok, ábrák,
diagramok és térképek segítségével szemlélteti.
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER
Dolgozatom elkészítése során a Ph.D. Doktori Szabályzat (Kaposvári
Egyetem, 2007) előírásait követtem. A kutatási téma részletes megismerése
céljából szekunder és primer adatgyűjtést végeztem. Az összegyűjtött adatok
feldolgozása és elemzése során arra törekedtem,

hogy megfelelő

mutatószámokat képezzek, melyek jellemzik a vizsgált sokaságot.

Szekunder kutatás:
Vizsgálataim az EU 27 tagállama, és a hazai K+F tevékenységére jellemző
adatok megismerésére és feldolgozására irányultak, kiemelt figyelmet
fordítva a felsőoktatáshoz tartozó növénytermesztési kutatóintézetek
feladataira és ezek finanszírozási forrásaira. A statisztikai elemzésekhez
használt alapadatok a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésemre
bocsátott adatbázis (2. és 3. mellékletek), valamint a KSH, az EU Statisztikai
Hivatala (Eurostat) és az OECD által megjelentetett kiadványokból
származnak.

Primer kutatás
A primer adatszerzésnél kvalitatív (minőségi) és kvantitatív (mennyiségi)
kutatás

módszereit

alkalmaztam

a

felsőoktatási

növénytermesztési

kutatóintézeteknél (5. számú melléklet).

Kvalitatív kutatás módszere:
A szekunder adatok gyűjtése mellett a probléma meghatározásnál segítségül
szolgált a kvalitatív kutatás, melynek célja volt a probléma körülhatárolása,
feltárása és jobb megértése.
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A kutatás során 2006. és 2007. években kutatóintézeti szakemberekkel
interjúkat készítettem, melyek segítségével sikerült az eredményeket
elemezni és az ok-okozati összefüggéseket feltárni. Az összegyűjtött adatok
közléséhez nem járultak hozzá, de figyelembe vehettem a finanszírozási
modell kidolgozásánál.

Disszertációmban az eredmények fejezet két fontos részből áll. Elsőként az
EU-országokat vizsgáltam a kutatás-fejlesztés szempontjából két nemzetközi
szinten is használt mutatószám alapján:
– 1 főre jutó GDP
– K+F ráfordítás a GDP %-ában
A vizsgálatok során választ kerestem, hogy a két mutatóérték alapján van-e
összefüggés a K+F ráfordítások és GDP között.
A klaszteranalízis alapvető célja, hogy a megfigyelési egységeket viszonylag
homogén csoportba rendezze az elemzésbe bevont változók alapján.
Sikeresnek akkor tekinthetjük az eljárást, ha az egységek hasonlítanak
csoporttársaikhoz, azonban eltérnek más csoportba tartozó elemektől. A
klasztereljárások lehetnek hierarchikusak és nem hierarchikusak (SajtosMitev, 2007). Az országok csoportosításánál a kétfajta módszert egymásra
építve alkalmaztam. Első lépésként hierarchikus technikával megállapítottam
a klaszterek ideális számát, a középpontokat, valamint beazonosítottam a
kiugró adatokat. Második lépésként K-közép eljárással csoportosítottam a
megfigyelt egységeket klaszterközéppontok alapján.
A dolgozat megírásához igénybe vettem a Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS 16.0) programcsomagot. E program segítségével a
statisztikai elemzések gyorsan és hatékonyan végezhetők el. Az SPSS
program segítségével végeztem el a klaszterelemzést, a kapott eredmények
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ábrázolásához felhasználtam az ArcVieW 3.2. térinformatikai szoftvert és az
ESRI Europe 2002. térképet.
Az államok csoportba sorolását követően kiválasztottam az Osztrák-Magyar
Monarchia olyan volt három országát, melyek különböző klaszterekben
helyezkednek el, és esetükben megvizsgáltam, hogy a K+F ráfordítás
változása hatással van-e az 1 főre jutó GDP-re. A mutatók közötti kapcsolat
viszonyának meghatározására korrelációszámítást végeztem, mely választ ad
a tényezők közötti kapcsolat szorosságáról (Szűcs, 2002). A korreláció két
mennyiségi ismérv közötti sztohasztikus kapcsolatot vizsgálja. A mennyiségi
ismérvek között nemcsak a kapcsolat meglétét, irányát, de annak
törvényszerűségét is lehet mérni (Molnár, 2007).

A második részben a hazai K+F ráfordításokat és forrásaikat vizsgáltam
szektoronként,

kiemelten

a

felsőoktatási

intézményekhez

tartozó

növénytermesztési kutatóintézetek vonatkozásában. Statikus és dinamikus
viszonyszámok segítségével elemeztem a kutatás-fejlesztési ráfordítások
változását.
Elemzést végeztem, hogy a jelenleg érvényben lévő jogszabályok mennyire
segítik,

illetve

gátolják

a

növénytermesztés

kutatással

foglalkozó

költségvetési rend szerint működő kutatóintézetek gazdálkodását.
Összefoglalóan

az

elemzések

eredményeinek

figyelembevételével

kidolgoztam egy lehetséges finanszírozási modellt, mely elősegítheti a
kutatás-fejlesztési tevékenységek hatékony növelését.
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5. EREDMÉNYEK
5.1. A K+F tevékenység alakulása az EU 27 tagállamában
A K+F tevékenység statisztikai mérését és az adatok nemzetközi
összehasonlíthatóságát egy, az OECD szakértők által az 1960-as években
kidolgozott módszertan teszi lehetővé.
A K+F ráfordításokat a nemzetközi statisztikában szektoronként mutatják ki.
A Frascati kézikönyv módszertani eljárása szerint a közszféra három részből
áll: az államháztartási, a felsőoktatási és a nonprofit szektorból (Frascati,
2002). A besorolás függ az intézmény tevékenységétől, a tevékenység
céljától, a gazdálkodás módjától, a bevételi források összetételétől, valamint
az intézmény jogi státuszától.
Az

azonos

módszertan

alkalmazása

ellenére

az

egyes

országok

gyakorlatában számos eltérés tapasztalható.

A K+F ráfordításokat a nemzetközi gyakorlatban a GDP-hez viszonyítják.
Az Európai Unió által meghirdetett célkitűzés, mely szerint 2010-re a világ
vezető tudásalapú régiójává fejlődjön, csak akkor tudja megvalósítani, ha a
tagállamok átlagos K+F ráfordításai elérik a GDP 3%-át. Oroszországban
ezzel ellentétben a költségvetési kiadásokhoz viszonyítják a kutatásfejlesztési

ráfordításokat.

Az

1996-ban

elfogadott

tudomány-

és

technológiapolitikai törvény értelmében kutatás-fejlesztésre a mindenkori
költségvetési kiadások 4%-át kellene fordítani. (Erdélyi, 2004).

A 2007. évi adatokat vizsgálva, megállapítható, hogy az EU 27 tagállamának
átlagában 1,83%, mely közel kétszerese a magyarországi (0,97%) értéknek
(11. ábra).
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13. ábra: K+F alakulása a GDP %-ában (2007)
Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját szerkesztés
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4

5.1.1. Klaszter-elemzés
Az Eu 27 országát klaszter-analízis segítségével két mutatóérték egyidejű
figyelembevételével csoportosítottam. Az alkalmazott mutatók:
– 1 főre jutó GDP, mely az adott ország gazdagságára, fejlettségére utal
– K+F ráfordítás a GDP százalékában, jelzi, hogy az adott ország
mennyire elkötelezett az új ismeretek létrehozása és gyakorlati
alkalmazása iránt (5a-5d. mellékletek).
A vizsgálatokat az 1995., a 2000., a 2003. és 2007. évben végeztem el. Az
1995. évet azért választottam, mert a volt szocialista országokban a
rendszerváltást követően végbement politikai átalakulás következtében
gazdasági stabilizáció következett be.
Az 1995. évben a vizsgált államok közül 5 ország (Ciprus, Észtország,
Luxemburg, Málta és Románia) a K+F ráfordítások vonatkozásában nem
közölt adatot. Az analízis során 3 jól elkülöníthető csoport alakult ki.
4. táblázat: Országok csoportosítása 1995-ben
1. klaszter (7)
Bulgária
Csehország
Lettország
Litvánia
Magyarország
Lengyelország
Szlovákia

2. klaszter (7)
Írország
Görögország
Spanyolország
Olaszország
Portugália
Szlovénia
Egyesült Királyság

3. klaszter (8)
Belgium
Dánia
Németország
Franciaország
Hollandia
Ausztria
Finnország
Svédország
Forrás:Eurostat (2008) adatai alapján saját szerkesztés

A klaszterelemzés során kapott eredmények ábrázolásához térinformatikai és
térképszerkesztési programot használtam. Az alkalmazott két mutató
értékeinek figyelembevételével a klasztereket elneveztem. A csoportokat az
1. számú térkép mutatja.
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1. térkép: Az 1 főre jutó GDP, és a K+F részesedése a GDP
százalékában mutatók modellje az EU-27 országaiban (1995)

Igyekvő
Törekvő
Élenjáró

Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját szerkesztés
A csoportokat vizsgálva megállapítható, hogy a mutatóértékek közül
átfedéseket is találunk. Jól szemlélteti a 4. és 5. számú táblázat, ahol
összefoglaltam a klaszterekre jellemző adatokat. A táblázatból látható, hogy
az első összege is meghaladja a 2. csoport alsó kategóriájú országát
(Görögország), és a 3. klaszterbe tartozó országok között is található olyan
(Ausztria, Belgium, Dánia), amelyik kevesebbet fordít GDP-ből kutatásra,
mint a 2. klaszterbeli Egyesült Királyság, viszont a másik 2 mutató érték
között nincs átfedés. A volt szocialista országok Szlovénia kivételével az
első klaszterbe tartoznak, az EU többi – adatot közölt – állama náluk
fejlettebb.
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5. táblázat: Klaszterekre jellemző fő mutatószámok
Mérték
Klaszterek
egység
1.
2.
3.
GDP/fő
EUR
1200-4100
7900-15200 19600-26600
K+F/GDP
%
0,44-0,95
0,43-1,91
1,55-3,26
Forrás:Eurostat (2008) adatai alapján saját szerkesztés
Megnevezés

2000-ben megkezdődött tíz ország EU-hoz való csatlakozás előkészületei,
melyek elméletileg 2003-ra befejeződtek. A 2004. évben 10 taggal bővült az
Európai Unió. A belépők között volt hazánk is. Kutatásaim során vizsgáltam,
hogy miként változott az országok egymáshoz viszonyított helyzete a kijelölt
mutatószámok alapján. Az elemzés során arra a megállapításra jutottam,
hogy a megfigyelt országok helyzete az 1995. évhez képest részben
átrendeződött.
A volt szocialista országok együtt maradtak, Írország, Olaszország és az
Egyesült Királyság átléptek egy fejlettebb csoportba. A csoportba sorolást a
6. táblázat mutatja.

6. táblázat: Az országok csoportosítása 2000-ben
1. klaszter (9)
Bulgária
Csehország
Észtország
Lettország
Litvánia
Magyarország
Lengyelország
Románia
Szlovákia

2. klaszter (6)
Görögország
Spanyolország
Ciprus
Málta
Portugália
Szlovénia

3. klaszter (11)
4. klaszter (1)
Belgium
Luxemburg
Dánia
Németország
Írország
Franciaország
Olaszország
Hollandia
Ausztria
Finnország
Svédország
Egyesült Királyság
Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját szerkesztés
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Az elemzés során arra törekedtem, hogy ne alakuljanak ki 1 fős klaszterek,
de a fenti mutatók szerinti csoportosítás során Luxemburg kivált a többi
csoport közül. Az átlagos K+F arány (1,65%) ellenére az 1 főre jutó GDP
magas aránya kiemelkedik a többi ország közül.
A 2003. év a 10-ek EU-hoz való csatlakozást megelőző éve, vizsgálatba
azért vontam be, hogy hasonlítani tudjam a 2004-ben belépett tagok
fejlődésbeli változását. 2003. év adatait elemezve, ugyanazt az eredményt
kaptam, mint 2000-ben, azaz az országok egymáshoz viszonyított helyzete
nem változott. A 2000. és 2003. évi klasztereket a 2. térkép szemlélteti.

2. térkép: Az 1 főre jutó GDP, és a K+F részesedése a GDP
százalékában mutatók modellje az EU-27 országaiban (2003)

Igyekvő
Törekvő
Élenjáró
Kiemelkedő

Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját szerkesztés
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Az utolsó év, amit vizsgáltam, illetve amelyhez rendelkezésemre álltak
adatok, a 2007. év volt. Választ kerestem arra, hogy az EU-tagság
változtatott-e a volt szocialista országok helyzetén, közelítettek-e a régi
tagokhoz, illetve a fejlett országok között történt-e átcsoportosítás.
A táblázatból megállapítható, hogy a volt szocialista országok helyzete nem
változott, kivételt csak Csehország jelenti. A 2003. évben (EU-hoz való
csatlakozás előtti utolsó év) még egy klaszterbe tartoztak. Csehország a többi
volt szocialista országhoz képest gyorsabban fejlődött és többet költött
kutatás-fejlesztésre. Málta helyzete rosszabbodott, visszacsúszott az 1.
csoportba, Olaszország sem tudta megtartani helyét, visszakerült a 2.
klaszterbe (7. táblázat).

7. táblázat: Az országok csoportosítása 2007-ben
1. klaszter (9)
Bulgária
Észtország
Lettország
Litvánia
Magyarország
Málta
Lengyelország
Románia
Szlovákia

2. klaszter (7)
Csehország
Görögország
Spanyolország
Olaszország
Ciprus
Portugália
Szlovénia

3. klaszter (10)
4. klaszter (1)
Belgium
Luxemburg
Dánia
Németország
Írország
Franciaország
Hollandia
Ausztria
Finnország
Svédország
Egyesült Királyság
Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját szerkesztés

A két mutatóérték alakulását vizsgálva nagyon eltérő változásokat
tapasztalunk. Az 1 főre jutó GDP növekedésének mértéke az 1. csoportban
volt a legmagasabb. Románia megháromszorozta 2003-hoz viszonyítva, de
így is csak 0,54% a GDP %-ában. Magyarországnál csak Málta növekedése
volt alacsonyabb. A második klaszterben Csehország emelkedett ki,
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megduplázta az 1 főre jutó GDP-jét. A csoportra jellemzően a 30-40%-os
növekedés volt megfigyelhető. Az „élenjárókat” a 10-32 %-os változás
jellemezte. A K+F részesedése a GDP-ből mutatónál, nemcsak növekedés,
de csökkenés is előfordul, jellemzően a legfejlettebb országok között. 2007.
évi klasztereket a 3. térkép mutatja.

3. térkép: Az 1 főre jutó GDP, és a K+F részesedése a GDP
százalékában mutatók modellje az EU-27 országaiban (2007)

Igyekvő
Törekvő
Élenjáró
Kiemelkedő
Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját szerkesztés

Érdekességként összehasonlítottam a volt Osztrák-Magyar Monarchia három
országát a vizsgált mutatószámok alapján. Azért választottam ezt a három
országot, mert különböző klaszterbe tartoznak.
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8. táblázat: Klaszternél alkalmazott mutatóértékek a volt Osztrák-Magyar
Monarchia három országában
1főre jutó GDP
(EUR)

Évek
1995
2000
2003
2007

K+F a GDP %-ában
(%)

Hu

Cz

At

3300
5100
7400
12000

4100
6000
7900
16000

22900
25900
27500
34900

Hu

Cz

At

0,95
1,21
1,25
1,54

1,55
1,94
2,26
2,56

0,73
0,78
0,93
0,97

Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját szerkesztés

Ausztria

mindkét

mutatóérték

vonatkozásban

messze

meghaladja

Magyarországot és Csehországot is. A növekedés mértéke Csehországban a
legmagasabb, kivéve a K+F részarányát a GDP-ben. Ausztria a megtermelt
GDP-ből kutatásra több mint egy százalékkal többet költ, mint Csehország.
Magyarország a legfejletlenebb a három ország közül. Növekedési üteme
meghaladja Ausztriáét, de elmarad Csehországtól. 1995-ben Csehország 1
főre jutó GDP-je 32%-kal haladta meg a Magyarországét, addig 2007-ben
már több mint 33%-kal. Kutatásra is több mint 0,5%-kal többet költ GDPből, mint hazánk. Ezek a változások is alátámasztják, hogy fejlettebb
klaszterbe lépett.
EUR
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1995

2000
Magyarország

2003
Csehország

2007

Ausztria

14. ábra: 1 főre jutó K+F alakulása
Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját szerkesztés
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A kiválasztott mutatóértékek további elemzése során arra kerestem választ,
hogy van-e összefüggés a K+F részarányának változása és az 1 főre jutó
GDP között.
1 főre jutó GDP
33000
30500
28000
25500
23000
20500
18000
15500
13000
10500
8000
5500
3000

y = 9209,7x + 7759,2
R2 = 0,9526

y = 13275x - 8936,1
R 2 = 0,9223

y = 15556x - 6854,1
R2 = 0,7783

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
K+F a GDP százalékában
Magyarors zág

Csehország

Aus ztria

Lineáris (Aus ztria)

Lineáris (Csehország)

Lineáris (Magyarors zág)

15. ábra: A K+F részaránya és az 1 főre jutó GDP változása (1995-2007)
Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját szerkesztés

A K+F a GDP százalékában és az 1 főre jutó GDP közötti összefüggés
tendenciáját vizsgálva a három ország tekintetében az alábbiak állapíthatók
meg.


Mindhárom ország esetén az arányaiban nagyobb K+F kiadások az 1 főre
jutó GDP növekedését eredményezi. A legdinamikusabb tendencia
Magyarország tekintetében látható, ami arra utal, hogy 1 egységnyi K+F
részarány növelés itt indukál legnagyobb 1 főre jutó GDP növekedést.
Messzemenő következtetést nem lehet az adott adatsorból levonni, mivel
az adatsor korlátozott: Magyarország viszonylatában a K+F részarány
értékek csak 0,65 és 1% közé esnek.
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Azt a sztereotípiát, mely szerint alacsonyabb szintről dinamikusabb
fejlődés

várható

alátámasztja,

hogy

Csehország

és

Ausztria

összevetésében is a kisebb K+F részarány egységnyi változása nagyobb
mértékű

1

főre

jutó

GDP

változást

idéz

elő.

Ezt

95%-os

megbízhatósággal a regresszió analízis eredményei is igazolták.

5.2. Kutatás-fejlesztési tevékenység hazánkban
Hazánkban a K+F ráfordítások a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően
szektoronként kerülnek kimutatásra:
– kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek
 költségvetési rend szerint működő kutatóintézetek

köz-

 nonprofit kutatóintézetek

szféra

– felsőoktatási kutatóhelyek
– vállalkozási kutató és fejlesztőhelyek.

Magyarország K+F ráfordítása 1999-2002 időszakban jelentős növekedést
mutatott, 0,68%-ról elérte a GDP 1,01%-át. Ez a trend megtört, 2003-2004
időszakban visszaesés következett be, 2005. évtől kismértékű emelkedés
figyelhető meg, de 2007-ben ismét lecsökkent 0,97%-ra.
Hazánkban 2007-ben nemzeti szinten 245,7 milliárd Ft-ot költöttek
kutatásra, ami a GDP 0,97%-ának felel meg, mely alig haladja meg az EU
átlag (1,83 %) felét. Előző évhez viszonyítva 3,3%-os növekedést jelentett,
jelentősen elmaradva az előző évek 14,5%-os növekedésétől.
A 2007-2013. évekre megfogalmazott Új Magyarországért Fejlesztési
Tervben a K+F ráfordítások GDP %-ában kifejezett mértéke 3%.
A 2007. évben ez az érték hazánkban még az 1%-ot sem érte el, a
legmagasabb érték 1992-ben volt, azóta csökkenő vagy stagnáló állapotot
mutat.
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A teljes munkaidejű dolgozókra átszámított létszám 2007-ben 25 954 fő, az
összes foglalkoztatotthoz viszonyított arány szinte megegyezett a 2006.
évivel (0,66%).
A beruházások területén a 2006. évhez képest jelentős visszaesés következett
be, ami részben a beruházások ciklikusságával magyarázható. A beruházás
növekedési üteme jelentősen elmaradt az előző évi szintektől.

9. táblázat: A kutatás-fejlesztés főbb adatai Magyarországon (1990-2007)

Évek

Kutató
fejlesztő
helyek
száma

db
1990
1 256
1991
1 257
1992
1 287
1993
1 380
1994
1 401
1995
1 442
1996
1 461
1997
1 679
1998
1 725
1999
1 887
2000
2 020
2001
2 337
2002
2 426
2003
2 470
2004
2 541
2005
2 516
2006
2 787
2007
2 840
Forrás: KSH (2008b)

Kutató
fejlesztő
helyek
létszáma
fő

Kutató
fejlesztő
helyek
kutatói
létszáma
fő

Összes K+F
ráfordítás
millió Ft

fő
fő
millió Ft
36 384
17 550
33 725
29 397
14 471
27 103
24 192
12 311
31 632
22 609
11 818
35 253
22 008
11 752
40 289
19 585
10 499
42 310
19 776
10 408
46 027
20 758
11 154
63 591
20 315
11 731
71 186
21 329
12 579
78 188
23 534
14 406
105 388
22 942
14 666
140 605
23 703
14 965
171 470
23 311
15 180
175 773
22 826
14 904
181 525
23 239
15 878
207 764
25 971
17 547
237 953
25 954
17 391
245 693
adatai alapján saját összeállítás
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Összes
K+F
ráfordítás
a bruttó
hazai
termék
%-ában
%
1,61
1,09
1,08
1,00
0,93
0,75
0,67
0,74
0,70
0,68
0,82
0,94
1,01
0,95
0,89
0,95
1,00
0,97

A 2006. évhez viszonyítva csak a vállalkozási kutatóhelyeken nőtt a
kutatásra fordított összeg. A magyarországi vállalkozások kutatásfejlesztési tevékenysége a számszerű statisztikai adatok alapján elmarad a
nemzetközi átlagtól. Kutatás-fejlesztési tevékenységükhöz az iparvállalatok
a hazai K+F hálózatot viszonylag kevéssé használják.
A kutatóintézetek és felsőoktatási kutatóhelyeknél visszaesés következett
be, mindkét szektor részesedése csökkent.
10
8
6
4

7,7

%
2

3,3

0
-1,7

-1

Kutató-fejlesztő
intézet és egyéb
kutatóhely

Felsőoktatási
kutatóhely

-2
-4
Vállalkozási kutatófejlesztő hely

Összesen

16. ábra: K+F ráfordítás változása az előző év %-ában (2007)
Forrás: KSH (2008b) adatai alapján saját összeállítás
2007-ben 2840 egység foglalkozott kutatás-fejlesztéssel, 1,9%-kal haladta
meg az előző évet. A legtöbb kutatóhely (1496) a felsőoktatásban működött,
amely azonban 56-tal kevesebb a 2006. évinél. A főhivatású költségvetési
kutatóintézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek száma 11-gyel, a
vállalkozási kutatóhelyeké 98-cal emelkedett. A felsőoktatási kutatóhelyek
részaránya csökkent a többi kutatóhelyekhez hasonlítva.
A 2000. évhez viszonyítva a K+F ráfordítások a kezdeti növekedés után a
2003. és a 2004. évben jelentősen csökkentek a költségvetési és a
felsőoktatási szektorban. Ez a jelenség szemmel látható a15. ábrán.
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Ezt követően mérsékelt növekedés következett be minden területen, majd
2007. évben stagnált, illetve visszaesett a ráfordítások nagyságrendje. A
vonaldiagram hullámzó tendenciát mutat, ahol a kilengések mérséklődnek,
közelít a 2000. év jellemző adataihoz.
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17. ábra: K+F ráfordítás szektoronkénti alakulása az előző év %-ában
Forrás: KSH (2008b) adatai alapján saját összeállítás
A vállalkozási kutatóhelyeken merült fel a ráfordítások több mint 50%-a, a
különbözet másik két szektor között közel azonos arányban oszlott meg. A
közszférában folytatott kutatás a K+F ráfordítások 48,6%-át használta fel. A
magánszektor részesedése 2,8%-kal meghaladta a kutatóintézetek, az egyéb
kutatóhelyek, és a felsőoktatás együttes értékét (KSH 2008). Ez jelenik meg
a 10. táblázatban bemutatott adatokban.

A ráfordításokon belül a beruházásokra fordított összegek jelentősen
(32,9%-kal) visszaestek. A legnagyobb csökkenés a vállalkozásoknál
következett be, amelynek mértéke elérte a 37%-ot. A csökkenés ellenére a
vállalkozási kutatóhelyek költötték el a felhalmozási pénzeszközök mintegy
68%-át.
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10. táblázat: A nemzetgazdasági K+F ráfordítások megoszlása szektoronként
Évek

Kutató
intézet

Megnevezés

2000.

2005.

2006.

2007.

K+F tevékenység költsége
K+F beruházás
Ráfordítás összesen
K+F tevékenység költsége
K+F beruházás
Ráfordítás összesen
K+F tevékenység költsége
K+F beruházás
Ráfordítás összesen
K+F tevékenység költsége
K+F beruházás
Ráfordítás összesen

24,6
3,0
27,6
26,6
2,5
29,1
23,7
2,2
25,9
23,0
1,7
24,7

Felső
Vállalkozási
oktatási
kutatókutatóhely fejlesztőhely
23,3
33,9
2,2
13,0
25,5
46,9
22,6
34,7
3,5
10,1
26,1
44,8
22,1
36,3
2,8
12,9
24,9
49,2
21,9
43,5
2,0
7,9
23,9
51,4

Együtt
81,8
18,2
100,0
83,9
16,1
100,0
82,1
17,9
100,0
88,4
11,6
100,0

Forrás: KSH (2007, 2008b) adatai alapján saját összeállítás

A hazai K+F ráfordítások alapvetően 4 forrásból származnak:
– költségvetésből,
o normatív
o pályázati
– vállalkozásból,
– nemzetközi pályázatokból,
– illetve nonprofit szervezetektől.
A kutatás-fejlesztési tevékenység finanszírozásában az állami költségvetés és
a

vállalkozások

közel

azonos

arányt

képviselnek.

Tendenciaként

megfigyelhető, hogy a költségvetés szerepe csekély mértékben, de gyengült
a 2006. évhez képest 44,8%-ról 44,4%-ra. A vállalkozások szerepe megnőtt.
2000 évhez képest a kutatás-fejlesztésekre fordított összeg 2,7-szeresére
növekedett. A nonprofit szervezetek a finanszírozásban az átlagosnál
magasabb növekedés ellenére is csak 0,6%-os részarányt képviselnek.
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A külföldi forrásokból származó összeg az átlagos növekedési ütemtől
elmaradt.
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18. ábra: K+F ráfordítások alakulása források szerint (millió Ft)
Forrás: KSH (2008b) adatai alapján saját szerkesztés
11. táblázat: Kutatás-fejlesztés ráfordításai pénzügyi források szerint
Pénzügyi forrás
Vállalkozások
Állami költségvetés
Egyéb hazai forrás
Külföldi források
Összesen

Megoszlás %
2005
2006
39,4
43,3
a)
49,6
44,8
0,3
0,6 b)
10,7
11,3
100,0
100,0

2000
37,8
49,5
2,1
10,6
100,0

2007
43,9
a)
44,4
0,6 b)
11,1
100,0

Forrás: KSH (2007, 2008b) adatai alapján saját összeállítás
Az egyes tudományágak súlya, a kutatás-fejlesztésre fordított összegek
tekintetében jelentősen eltér. A műszaki tudományok kutatására fordították a
legtöbbet,

46,6%-ot.

A

K+F

ráfordítások

7,6%-át

költötték

agrártudományokra 2007-ben, 2003. évekhez viszonyítva aránya csökkenő.
a)

: Önkormányzatokkal együtt
: Csak nonprofit szervezeteket tartalmazza

b)
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19. ábra: K+F ráfordítások megoszlása tudományágak szerint
Forrás: KSH (2008b) adatai alapján saját összeállítás

5.2.1. K+F tevékenység az agrártudományban
Hazánkban a 2007. évben nemzeti szinten 18 573,7 millió Ft-ot költöttek
K+F tevékenységre agrártudományok területén, ez az előző évhez
viszonyítva 0,9%-os növekedést mutat. Az egyes évek adatait vizsgálva
megállapítható, hogy a kutatás-fejlesztés ráfordításai a 2004. év adatainak
csökkenése után növekvő tendenciát mutat.
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12. táblázat: K+F ráfordítások megoszlása az agrártudományban
szektoronként %-ban

Évek

2000.

2005.

2006.

2007.

Megnevezés

K+F tevékenység költsége
K+F beruházás
Ráfordítás összesen
K+F tevékenység költsége
K+F beruházás
Ráfordítás összesen
K+F tevékenység költsége
K+F beruházás
Ráfordítás összesen
K+F tevékenység költsége
K+F beruházás
Ráfordítás összesen

Kutatófejlesztő
FelsőVállalkozási
intézet
oktatási
kutatóEgyütt
és
egyéb kutatóhely fejlesztőhely
kutató
hely
48,0
29,5
8,7
86,2
9,5
2,9
1,4
13,8
57,5
32,4
10,1
100,0
54,6
25,4
11,1
91,1
3,7
3,7
1,5
8,9
58,3
29,1
12,6
100,0
49,7
26,2
14,2
90,1
3,9
3,1
2,9
9,9
53,6
29,3
17,1
100,0
47,1
25,8
19,2
92,1
3,0
2,4
2,5
7,9
50,1
28,2
21,7
100,0

Forrás: KSH (2008c) adatai alapján saját szerkesztés

A finanszírozási forrásokat vizsgálva, megállapítható, hogy az állami
támogatások aránya csökkent, a 2007. évben mértéke nem éri el a 2005. évi
szintet. A magántőke kutatásra fordított összege növekedett minden
területen. Külföldi pályázati forrásból származó pénzösszegek a 2006. évhez
viszonyítva szintén visszaestek. Szektoronként a források alakulása eltérő
képet mutat.
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20. ábra: Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutató helyek K+F
ráfordításának változása az előző év %-ában
Forrás: KSH (2008c) adatai alapján saját szerkesztés

5.2.2. K+F ráfordítások a növénytermesztésben
Köztudott, hogy a világ népessége folyamatosan növekszik, így a fokozódó
élelmiszerigény kielégítése megoldandó feladat, ezért a növénynemesítési
kutatásoknak új kihívásokkal kell szembenézni.
A mezőgazdaság egyik legfontosabb inputfaktora, hogy az időjárás
kiszámíthatatlan és előre jelezhetetlen, ami a többi gazdasági szektorhoz
képest bizonytalanná és kiszolgáltatottá teszi a mezőgazdasági termelők
helyzetét. Magyarország rendkívül jó természeti adottságokkal rendelkezik a
hatékony mezőgazdasági termeléshez.

5.2.2.1. A növénytermesztési kutatóintézetek tulajdonosi háttere
Hazánkban a növénytermesztési és kertészeti kutatásokat államilag
finanszírozott költségvetési kutatóintézetekben, felsőoktatási kutatóhelyeken
és vállalkozásokban folytatják.
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21. ábra: A kutatóhelyek száma 2000-2007 évek között
Forrás: KSH (2008c) adatai alapján saját szerkesztés

A kutatóhelyek köre az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül.
Növekedett a vállalkozásszerűen működő kutató-fejlesztő intézetek száma,
részben a költségvetési intézetek kiszervezésével, illetve vállalkozási
tevékenység leválásával.

5.2.2.2. Kutatás-fejlesztési ráfordítások a növénytermesztésben
millió Ft
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22. ábra: A K+F ráfordítások alakulása finanszírozási forrásonként
Forrás: KSH (2008d) adatai alapján saját szerkesztés
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A kutatás-fejlesztés forrásrendszere vegyes. 64%-a az államháztartásból
származik, 34%-a vállalkozói típusú, 2%-a uniós pályázatokban való
eredményes

részvételből ered.

Az

állam

szerepvállalása

csökkenő

tendenciájú, a magánszektor hozzájárulása viszont évről évre növekedett.
Szektoronként a források megoszlása eltérő képet mutat.
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23. ábra: A K+F ráfordítások alakulása szektoronként és finanszírozási
forrásonként
(2007)
Forrás: KSH (2008d) adatai alapján saját szerkesztés
A költségvetési kutatóintézetek K+F ráfordításait 75,5%-ban költségvetési,
21,7%-ban vállalkozási forrás biztosította. A fentiekből azt a következtetést
lehetne tévesen levonni, hogy a költségvetési intézmények finanszírozását
75%-ban az állam végzi. A kutatóintézetek és a felsőoktatási kutatóhelyek
alapfeladataikat csak úgy tudják ellátni, ha pályázati forráshoz jutnak. A
felügyeleti szervtől kapott támogatás nem elegendő az intézmények
működésének finanszírozására. A 22. ábra szemlélteti, hogy, hogy a K+F
statisztikában kimutatott költségvetési támogatás mit is tartalmaz. A
statisztikában költségvetési forrásként kerül kimutatásra a kutatóintézetek
saját forrása. A költségvetési rend szerint működő kutatóintézeteknél
kimutatott költségvetési forrás azonos hányadát teszi ki a pályázati pénz és a
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felügyeleti szervtől kapott támogatás. Biztos forrásként csak az állami
támogatással számolhat az intézmény, a pályázatból elnyert összegek
bizonytalanok, amennyiben nem jut külső forráshoz, működése, kutatási
projektek finanszírozása veszélybe kerül. Jelentős a saját bevételek
nagysága, de egyértelmű, hogy a mezőgazdaságban a saját bevételek
alakulása nagyon változó, nagy része intézményen kívüli tényezők
függvénye.
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24. ábra: Az állami költségvetési forrás megoszlása 2007-ben (%)
Forrás: KSH (2008d) adatai alapján saját szerkesztés

Érdemes megnézni a költségvetési források megoszlását. Nemzetközi
pályázatokból

származó

pénzeszközök

2,4%-ban

járultak

hozzá

a

ráfordítások finanszírozásához. A felsőoktatási kutatóhelyeknél a források
84,6%-át biztosították költségvetésből, a vállalkozások megrendelése 11,9%
volt, az EU-s pályázatokból a ráfordítások 3,5%-át biztosították. A
magánszféra kutatásainak 1/3-át a költségvetés, 2/3-át a vállalkozás fedezte.
2007-ben a kutatás-fejlesztésre rendelkezésre állt forrást megvizsgálva,
megállapítható, hogy a költségvetésből és a külföldi pályázatokból megítélt
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összegek több mint 50%-át, a nonprofit szervezetek kutatásra fordított
összegének csaknem 91%-át a költségvetési kutatóintézetek használták fel.
A felsőoktatási kutatóhelyek az állami támogatások közel 28%-át, az EU-s
források több mint 37%-át fordították kutatásra, a vállalkozási szféra az
egyetemeken

folytatott

kutatások

7,5%-át

fedezte.

A

vállalkozási

kutatóhelyek forrásaiból nem csekély a hazai költségvetésből származó rész,
azaz, a különféle nemzeti pályázatokból elnyert összeg. Az EU-s pályázatok
nem játszottak jelentős szerepet a kutatások finanszírozásában.

120,00

100,00

5,26
4,10

17,63

80,00
64,38

8,73

37,53

27,84

60,00
90,64
40,00

20,00

7,49

54,53

53,74

28,13

0,00

Vállalko-zások

Állami
költségvetés

Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek

Egyéb hazai
források
Felsőoktatási kutatóhely

Külföldi
források
Vállalkozási kutató-fejlesztőhely

25. ábra: Források megoszlása szektoronként 2007-ben (%)
Forrás: KSH (2008d) adatai alapján saját szerkesztés
A költségvetési források megoszlását vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy
csökkenő tendenciájú a működéshez kapott támogatás, az intézmények
pályázni kényszerülnek, ha fennmaradásukat biztosítani akarják. A
pályázatokhoz több esetben saját forrásra van szükség, ezt nem mindig
tudják biztosítani a költségvetési rend szerint működő kutatóhelyek.
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26. ábra: Az államháztartási forrás változása az előző év %-ában (2007)
Forrás: KSH (2008d) adatai alapján saját szerkesztés

5.3. A költségvetési szervek legfontosabb gazdálkodási sajátosságai
A költségvetési szerv éves költségvetés alapján gazdálkodik, és készíti el
feladatai ellátásával is összefüggésben beszámolóját.
A költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos előírások röviden a
következőképpen foglalhatók össze:
•

A jóváhagyott éves előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

•

A gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét
és a kiadási előirányzat jogosultságát foglalja magában.

•

Eszközeinek

szabad

kapacitásainak

hasznosítása

érdekében

vállalkozási tevékenységet is folytathat.
•

A törvényben meghatározott kivételektől eltekintve


pénzkölcsönt,

hitelt

nem

bocsáthatnak ki,


kezességet nem vállalhatnak,



értékpapírt nem vásárolhatnak,
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vehetnek

fel,

kötvényt

nem



váltót nem bocsáthatnak ki és nem is fogadhatnak el (Wickert –
Geszti 2008).

A költségvetési intézmények feladataik ellátását részben támogatásból,
részben saját bevételből fedezik. A központi költségvetésből folyósított
támogatásokat a Magyar Államkincstár biztosítja időarányosan (1998. évi
217. Kormány rendelet).
A kincstári finanszírozási rendszer bevezetésének célja:
– a pénzforgalom, ezzel együtt az államháztartás külső finanszírozási
szükségletének minimalizálása,
– a döntéshozók naprakész, pontos információkkal való ellátása,
– a

felhasználások

áttekinthetőségének

és

szabályszerűségének

biztosítása.
A kincstári körbe tartozó szervezetek pénzellátása a Magyar Államkincstár
egyik alapvető feladata.
A kincstár létrehozásával a kincstári körbe tartozó költségvetési szervek
addig vezetett pénzintézeti számlái megszűntek, és a költségvetési
elszámolási számlákat az új pénzellátási rendnek megfelelő új rendeltetésű
számlák váltották fel (36/1999. PM rendelet).

5.3.1. A növénytermesztési kutatóintézetek jelenlegi finanszírozási
forrásai:
A növénytermesztési kutatás finanszírozásában 3 fő forrás különíthető el: az
állami támogatások rendszere, az üzleti forrás és a belső felhalmozás. A
finanszírozás

általános

nemzetgazdaság

feltételrendszerét

általános

működése,

belföldi
ezen

belül

viszonylatban

a

különösen

a

pénzügypolitika (monetáris és fiskális politika) határozza meg (Varga,
2003).
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Az állami támogatások rendszere:
1. közvetlen támogatások rendszere,
2. közvetett támogatások rendszere.

1. A közvetlen támogatások rendszere:
– Intézményfinanszírozás: a költségvetési rend szerint

működő

kutatóintézeteknek és egyetemi kutatóhelyeknek alapfeladataik
ellátásához biztosított állami támogatás. A kutatási ráfordítások
nagyobb hányadára nyújt fedezetet.
– Projektfinanszírozás: pályázat keretében lehet szert tenni hazai,
illetve nemzetközi forrásokra. A támogatások éves, illetve több évre
vonatkozó programhoz nyújthatnak forrást.

2. Közvetett támogatások rendszere:
Az állam a K+F tevékenységet közvetett formában is támogatja, ilyen a
különböző adókedvezmények lehetősége.
– Adóalap-csökkentés:
Tao. 7.§. t. pontja alapján az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti
fejlesztés közvetlen költsége a felmerülés adóévében, vagy - az adózó
választása szerint, ha a költséget kísérleti fejlesztés aktivált
értékeként

(szellemi

termékként)

állományba

veszi

-

az

értékcsökkenés elszámolásának adóévében legfeljebb az elszámolt
értékcsökkenés összegéig. (Nem csökkentheti az adózás előtti
eredményt az e tevékenységhez az adóhatóságtól igényelt, illetve
visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás összegével). A
felsőoktatási intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia, továbbá
bármelyikük által vagy közösen alapított kutatóintézet, kutatóhely
(ideértve az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági
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Térségről szóló megállapodásban részes államnak a megfelelő
szervezetét is) és az adózó által írásban kötött szerződés alapján
közösen végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti
fejlesztés esetén az adózó az (1) bekezdés t) pontjában foglaltak
alkalmazásakor

az

ott

meghatározott

összeg

háromszorosát,

legfeljebb 50 millió forintot vehet figyelembe.
– Adókedvezmény
a) Tao. tv. 22. §. (9) bekezdése alapján az adózó az adóévben az
alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés
közvetlen

költségei

között

elszámolt

bérköltség

10

százalékának megfelelő összegű adókedvezményt vehet
igénybe, amelyet az adóévben és az azt követő három
adóévben, egyenlő részletekben érvényesíthet, azzal, hogy a
megelőző adóév(ek)ben - adó hiányában - nem érvényesített
adókedvezmény az említett időszakon belül igénybe vehető.
Az adókedvezmény igénybevétele független attól, hogy az
adózó az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti
fejlesztés közvetlen költségeivel csökkentette adózás előtti
eredményét az adóalap megállapításakor.
b) 22/B. §. f pont szerint a jelenértéken legalább 100 millió
forint értékű, az alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a
kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás,
Adókedvezmény mértéke:
a 22. §. (9) pontjára: a 100%-os adókedvezménnyel csökkentett
adóból - legfeljebb annak 80 százalékáig,
a 22/B. §. F pontjára: az előző adókedvezményekkel csökkentett
adóból - legfeljebb annak 70 százalékáig (1996. évi LXXXI. tv.).

83

A közvetett támogatásokat csak a vállalkozási szféra veheti igénybe, hiszen a
költségvetési rend szerint működő kutatóintézetek és állami felsőoktatási
intézmények nem alanyai a társasági adónak.

Üzleti forrás:
Több pénzügyi forrás tartozik ebbe a kategóriába.
1. Vállalkozás saját forrása.
2. Költségvetési intézmények saját bevételei.
3. Hitelek.
4. A megrendelésre végzett kutatás-kísérletifejlesztés – megrendelővel
kötött szerződés - számlázott fizetendő általános forgalmi adót nem
tartalmazó ellenérték.

1. Vállalkozások saját forrása:
– Az üzletszerű tevékenységből felhalmozott saját forrás.

2. Költségvetési intézmények saját bevételei:
– áruértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó bevételek,
– kutatási eredmények hasznosításából származó bevételek,
– vállalkozási tevékenységből származó bevételek.

3. Hitelek
– átmeneti likviditási gondok áthidalására igénybe vett rövid lejáratú
hitelek,
– több éves forgóeszköz hitelek,
– hosszú lejáratú beruházási és fejlesztési hitelek.
A hitel mint az üzleti forrás egyik formája nem minden szektor számára
jelent ténylegesen igénybe vehető forrást. A költségvetési szervek
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gazdálkodását az államháztartási törvény szabályozza. A törvény adta
lehetőségek keretein belül végezheti tevékenységét, szigorú feltételek
mellett. A jogszabály értelmében a költségvetési szervek pénzkölcsönt
(hitelt) nem vehetnek fel (Áht. 100. § (1) a).

4. Vállalkozás által megrendelt kutatás-kísérletifejlesztésből származó
bevétel:
– Megbízásra

végzett

kutatás

forrása.

Mindegyik

szektornál

megtalálható, az összes forráshoz viszonyított aránya jelentéktelen.

Belső felhalmozás:
A belső felhalmozáshoz tartozik a költségként elszámolt a termék piaci
árában megtérült értékcsökkenés, mely a K+F beruházások pénzügyi
forrásaként jelenik meg. Az amortizáció a mezőgazdasági vállalkozások
esetében különlegességet mutat, mivel az elavult tárgyi eszközök miatt az
amortizáció alacsony, az eszközök pótlására nem nyújt fedezetet, ehhez járul
még a magas infláció, mely egyre kisebb mértékű tárgyi eszköz
visszaforgatást tesz lehetővé (Varga, 2003).
Ez a forrás szintén nem játszik szerepet a kutatások finanszírozásában a
költségvetési intézmények esetében, mivel ott az értékcsökkenés nem
költségelem. Elszámolása közvetlenül a tőkeváltozással szemben történik
(249/2000. Korm. rendelet).

A forrásokat

megvizsgálva

megállapíthatjuk,

hogy a költségvetési

kutatóintézeteknél és az egyetemi kutatóhelyeken csak a központi
költségvetésből származó intézményfinanszírozási támogatás, pályázatok
során elnyert hazai és külföldi támogatások, saját pénzeszközök illetve
vállalkozásból származó megbízási díjak biztosítják a K+F forrását.
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5.4. Az intézetek jelenlegi általános problémái
Az agrár felsőoktatáshoz tartozó kutató intézetek működésének elemzéséhez
fel kell tárni a problémákat. A problémák megfogalmazásában figyelembe
vettem a kutatóintézetektől a feltett kérdésekre kapott válaszokat és az
egyetemekhez integrált kutatóintézetek helyzetének elemzéséről készült
tanulmányt (Fehér et. al, 1999).
- A tudományos kutatóik száma és összlétszámuk a korábbi időszak
létszámának tört részére csökkent.
70
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Kutató-fejlesztő intézetek
25 évesnél f iatalabb

25-34 éves

Felsőoktatási kutatóhelyek
35-44 éves

45-54 éves

Vállalkozási kutatóhelyek
55-64 éves

65 év f elett

27. ábra: Az agrártudomány területén foglalkoztatott kutatók számának
változása szektoronként az előző év %-ában (2008)
Forrás: KSH (2008c) adatai alapján saját szerkesztés
- A kutatói utánpótlás biztosítása kritikussá vált: a középkorú és fiatalabb
kutatói korosztályok szinte teljesen hiányoznak. Ezt súlyosbítja, hogy a
nagy tudású szakértelmet képviselő vezetők és a minősített kutatók nagy
része már a nyugdíj korhatár közelébe került vagy azon is túl van. A
biztonságos működéshez szükséges kiszolgálói létszám is a kritikus érték
alá csökkent. Mindezek elsősorban a tartósan rossz működési feltételek és
finanszírozási problémák következményei.
- Az intézetekre igen nagymértékű alulfinanszírozottság jellemző. A
költségvetési támogatás aránya átlagosan 35-40% közötti. Az intézetek
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eszközpótlásra nem kaptak külön támogatást. Mivel a költségvetési
támogatás az egyébként igen alacsony illetményeknek és a leromlott
infrastruktúra működtetési költségeinek csak tört részét fedezi, a jelenlegi
helyzetben az intézetek szellemi tőkéjének változatlan újratermelése sem
biztosított. Ez a körülmény a saját bevételek szintjének megtartását is
veszélyezteti.
További súlyos problémák:
- A költségvetési támogatás utalása a kincstári rendszerben időarányosan
történik, ugyanakkor a kutatási ráfordítások lökésszerűen vagy ciklikusan
jelennek meg. Ez egyértelműen következik az agrárkutatások jellegéből. A
saját bevételek zöme csak utólag, jelentős kockázattal és késéssel
realizálható. Ezért az intézetekben szinte állandósultak az igen erős
likviditási gondok. A kutatási-fejlesztési tevékenység eleve kockázatos
jellegű. A jelenlegi szintű költségvetésből különböző pályázati források
elnyeréséhez általában szükséges saját forrás biztosítása sem lehetséges.
- A kutatási források nagyobb része (a K+F saját bevételek zöme)
bizonytalan piaci tényezőktől függ. Ezek túlságosan nagy részaránya miatt
gyakran igen súlyos zavarok jelentkeznek a működésben.
- A rendkívül alacsony költségvetési támogatás miatt a saját bevételektől
való függés és kiszolgáltatottság olyan mértékű bizonytalanságot,
instabilitást eredményez, hogy minimális bevételkiesés is csődhelyzetet
teremt. Mivel a költségvetési támogatás az illetményeknek csak tört
részére elegendő, akár egyetlen kutatási szerződés elmaradása is kritikus
helyzetet idéz elő, amit további létszámcsökkentéssel már nem lehet
feloldani.
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- Az intézetek eszközcsoportjainak használhatósági foka igen alacsony.
Ezen belül az egyébként is elégtelen mennyiségű és elavult gépek,
berendezések, felszerelések és műszerek esetében a használhatósági fok
még kisebb. Az informatikai eszközök elavultsága a legnagyobb. Az
amortizációs pótlásra a kutatóintézetekben nem képződnek források,
ugyanakkor az intézetek költségvetési forrásokból sem kapnak elegendő
felújítási és beruházási támogatást tárgyi eszközeik fizikai állapotának és
erkölcsi

színvonalának

megőrzéséhez.

A pótlások

és

felújítások

elmaradása a kutatási eszközök terén mára kritikus helyzetet teremtett. A
versenyképesség megtartásához a szinten tartás ma már nem elegendő, a
tudományos és technikai színvonal fejlesztése elengedhetetlen.

A felsorolt problémák következtében a vizsgált kutatóintézeteknél az elmúlt
években jelentősen lecsökkent az új fajták bejelentése és állami minősítése.
A versenyképesség csökkenése miatt mind a hazai, mind a külföldi vetőmag
felhasználási részarány nagymértékben csökkent.
Példaként: Az 1990-es évek közepén a franciaországi napraforgó vetésterület
közel 50%-án magyar napraforgó hibrideket termeltek, az elmúlt években
már nem állítanak elő magyar napraforgó hibridet. Ugyanezen időszakban
1000 -1500 tonna vetőmagot exportáltak Oroszországba, ez napjainkra 100
tonnára csökkent.

A finanszírozást gyökeresen új alapokra kell helyezni: az alapvető működési
feltételeket állami pénzeszközökből kell biztosítani, egy objektív módon
számítható, a feladatok meghatározásán és fizikai-pénzügyi normákon
alapuló új finanszírozási rendszer bevezetésével.
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A helyzet elemzése és megoldása során a kutatóintézetek tényleges állami
szükségletet kielégítő alapfeladataiból kell kiindulni, figyelembe véve azok
jelenlegi tevékenységét, teljesítményét, körülményeit, létszámát, tárgyi és
tudományos infrastruktúráját. Az alapfeladatokat a szükséglethez kell
szabni: amennyiben az adott tevékenységre a hazai felsőoktatásnak,
kutatásnak és a nemzetgazdaságnak (agrárium, ipar, környezetvédelem stb.)
szüksége van, akkor az intézet létszámát és egyéb paramétereit az ebből
adódó követelményeknek megfelelően kell megállapítani. Az alapfeladatok
ellátásához szükséges forrásokat állami pénzeszközökből kell biztosítani.

5.5. A modell kidolgozásának alapelvei
5.5.1. A növénytermesztési kutatóintézetek feladatai
A növénytermesztési kutatóintézetek feladatait a 28. ábrán foglaltam össze.
5.5.1.1. Alaptevékenységi feladatok
– Alapkutatás
Magas

színvonalú,

önálló

tudományos

kutatások

végzése

a

tudományszak önfejlődésének, törvényeinek és a jövő igényeinek
megfelelően. Idetartoznak mindazok a kutatások, amelyeket olyan új
tudományos ismeret, tapasztalat, kutatási eszköz, módszer, műszaki
megoldás, genetikai anyag és fajta előállítása érdekében végez a
kutatóintézet. Ezek
költségvetési

a megalapozó

támogatásból

kutatások

finanszírozhatók.

lényegében
A

szellemi

csak
tőke

újratermelése érdekében az ilyen megalapozó kutatásnak meg kell
haladnia az intézet teljes tevékenységének és ráfordításainak 50-55%-át.
E nélkül nem tartható fenn az intézetek versenyképessége az alkalmazott
kutatás és fejlesztés, az oktatás, továbbképzés és a szaktanácsadás
területén sem.
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28. ábra: A növénytermesztési kutatóintézetek feladatai

A kutatóintézetek
feladatai

Kiegészítő

Alaptevékenység

tevékenység

Alapkutatás

Alkalmazott
kutatás

Oktatás

Szaktanácsadás

Termelés

Forgalmazás

Egyéb

– Alkalmazott kutatások


Gazdaság- és technológiafejlesztési célú stratégiai kutatások:
részvétel a jelentős hazai és nemzetközi stratégiai keretprogramokban
(pl. regionális gazdaságfejlesztési programok, vidékfejlesztés stb.),
melyek eredményeit

hazai és nemzetközi kutatásirányító és

technológia-fejlesztőszervezetek,

globális

gazdasági-,

illetve

technológiai versenyszféra hasznosítja.


Minisztériumok és más főhatóságok, regionális szervezetek, kamarák
stb.

által megrendelt

fejlesztések,

melyeket

alkalmazott
a

kutatások és technológiai

továbbiakban

hazai

felhasználók

hasznosítanak.
Elvárható, hogy az intézetek alaptevékenységén belül a fenti
feladatok elérjék a 10-20% közötti mértéket.


Hazai és külföldi gazdálkodó szervezetek, nagyvállalatok, kis- és
középvállalkozások részére végzett kutatási-fejlesztési munkák,
szabadalom-,

know-how-,

Kiegyensúlyozott

szoftver-

és

fajtahasznosítás.

kutatási-fejlesztési tevékenység

és

elegendő

költségvetési alapellátás esetén ennek a tevékenységnek és a hozzá
kapcsolódó saját bevételeknek 25-30%-on belül kell maradnia.
–

Oktatási, szakképzési, továbbképzési, doktori és egyéb tudományos
képzési tevékenység.

–

Szaktanácsadás:

a

gazdasági

szféra

részére

végzett

termelés

hatékonyságát fokozó új kutatási eredmények átadása.
5.5.1.2. Kiegészítő tevékenységek:
-

Az intézet profiljába tartozó, az alaptevékenységhez kapcsolódó
vállalkozási, termelési és forgalmazási tevékenység.

-

Egyéb

kiegészítő,

nem

az

alaptevékenységhez

kapcsolódó

tevékenység, szántóföld hasznosítása.
Ilyen kiegészítő tevékenységek végzésére az intézetek sajátosságainak
figyelembevételével, anyagi javaik és szellemi eredményeik hasznosítása
érdekében

célszerű

bizonyos

lehetőséget

biztosítani,

a

kutatási

tevékenységtől világosan elhatárolt formában.
5.5.2. A finanszírozás alapelvei
Az egyetemi kutatóintézetek költségvetési forrással való ellátását a
szervezeti

keretet

alapellátmányától
szükségletnek

képező

felsőoktatási

függetlenül,

elkülönített

megfelelően

kellene

a

intézmény
módon,

a

(egyetem)
ráfordítási

feladatfinanszírozás

és

a

teljesítménytől függő kiegészítő finanszírozás formájában, objektív
normák

alapján

megvalósítani.

A

számítással

meghatározandó

alapfinanszírozás feltétele intézetenként a feladatfinanszírozási szerződés
megkötése és teljesítése, amelynek meghatározott időszakra (3-5 évre)
vonatkozó középtávú és távlati kutatási tervben kellene rögzítenie az előző
részben általánosan megfogalmazott alaptevékenységi feladatok konkrét
tartalmát. A feladatfinanszírozási szerződés szakmai feladattervének és
pénzügyi tervezetének jóváhagyásáról és a szerződés megkötéséről –
megfelelő kompetenciájú szakértői bizottság által előkészítve, szükség
esetén a társtárcákkal és országos tudománypolitikai testületekkel egyeztetve
– a felügyeleti szerv hozza meg döntését. A döntésnek ki kell terjednie a
kutatási tervben megrendelt feladatok teljesítéséhez nyújtott rendszeres
állami támogatás forrásaira és mértékére. A szerződésnek meg kellene
állapítania a kutatóintézet költségvetésen kívüli forrásokból biztosítandó
bevételi feladatát, tevékenységi körönként csoportosítva. Rögzítenie kell a
saját

bevételnek

az állami

juttatáshoz viszonyított
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arányát.

A

költségvetésen kívüli forrásokból származó saját bevétel megszerzésére
vonatkozó előírás az intézet tevékenységi körétől, jellegétől és kutatási
alapfeladataitól függően tipikusan 25-30% között változhatna.
A feladatfinanszírozás formájában nyújtott költségvetési támogatás
normákon

alapuló

szorzóit

a

valóságos

költségtényezőkön

és

teljesítményeken alapuló számítással egyrészt ráfordítás-arányosán,
másrészt teljesítmény-arányosán kellene meghatározni, a következőkben
felsorolt általános alapelvek figyelembevételével és alkalmazásával:
- A kutatóintézetek alapvető személyi működési feltételeit, elsősorban
az állandó státuszon lévő alkalmazottaik (azaz törzslétszámuk)
illetményét és annak járulékait állami költségvetési forrásból kellene
fedezni.

Ehhez

intézetenként
szükséges
üzemeltetői,

–

a

jelenlegi

rögzíteni

állandó

kell

státuszú

adminisztratív,

létszámokból

az

kiindulva

alapfeladatok

–

ellátásához

kutatói,

kutatási

segéderői,

valamint

egyéb

létszámot.

Lehetőséget kell arra biztosítani, hogy a költségvetési forrásokon
kívüli, a feladatfinanszírozási szerződésben rögzített, 25-30%
mértékű saját bevételük terhére az intézetek – nem közalkalmazotti
jogviszonyban – további létszámot foglalkoztathassanak.
- A

kutatóintézetek

tárgyi

infrastruktúrájának

működtetési,

fenntartási és pótlási költségeit, valamint a kutatás dologi költségeit
az állami költségvetési források és a saját bevételek között, ami
megfelel a feladatfinanszírozási szerződésben rögzítendő 70-75%-os
állami költségvetési támogatási és 25-30%-os saját bevételi aránynak
megfelelően kell biztosítani.
- A

tárgyi

eszközök

színvonalának

fejlesztésére

(vagyis

a

szinten tartó beruházást meghaladó fejlesztésekre) a meglévő
eszközállománnyal

arányos
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állami

költségvetési

beruházási

támogatást kellene biztosítani. Ez a fejlesztés nem hárítható át a
kutatóintézet

kutatási-fejlesztési

megbízásos

vagy

szellemi

alkotásainak hasznosításából származó saját kutatási árbevételre,
pályázati forrásokból azonban kiegészíthető.
- A kutatási piacon realizálható tevékenység (pályázati munkák,
kutatási-fejlesztési

megbízások

és

szellemi

eredményeinek

hasznosítása) költségeit természetesen az ezekből származó saját
bevételekből kell fedezni. Az intézetek versenyképessége érdekében
azonban ezt a tevékenységet államilag támogatni kell, elsősorban
olyan módon, hogy a költségvetési forrásokból működtetett szellemi
és tárgyi infrastruktúra megfelelő mértékben erre a célra is
rendelkezésre

álljon.

A

támogatásnak

különböző

állami

kedvezmények (pl. adómentesség, vámmentesség, illetékmentesség,
preferenciák), valamint a saját bevételi források megteremtését
ösztönző,

teljesítmény-arányos

költségvetési

többlettámogatás

formájában is meg kellene nyilvánulnia.
- A saját bevételek érdekében végzett tevékenység gazdálkodási
rendszerére mind a költségvetési-, mind a versenyszférától eltérő
speciális jogszabályokat kell kidolgozni (pl. a pénzmaradvány
elvonás

megszüntetése,

gazdálkodási

tartalék

képzésének

engedélyezése, a tartalék adómentessége, az átmenetileg szabad
pénzeszközökkel

való

szabadabb

gazdálkodás

lehetősége,

a

megtakarított pénzeszközök későbbi felhasználásának lehetősége, a
gazdálkodási keretek kötöttségeinek oldása, a kutatás forgóeszköz
szükségletéhez egyszeri kamatmentes ellátmány biztosítása).
- A kiegészítő vállalkozási, termelési, szolgáltatási és egyéb – nem az
alapfeladatokhoz tartozó – tevékenységet a kutatási szervezettől és az
intézet

gazdálkodásától

elkülönülten,
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teljes

egészében

piaci

finanszírozással kell végezni. Ugyanakkor ebben az esetben is
speciális szabályozással és állami kedvezményekkel kell ösztönözni
az így képződő többletforrásoknak a kutatás érdekében történő
felhasználását.
5.5.3. A finanszírozás összetevői
A finanszírozási modellnek alapvetően több forrással kell számolnia,
melyeket a 29. ábra mutat be. A források közül a legjelentősebb az állami
költségvetésből származó támogatás.
Célja: a kutatóintézet alapvető működési feltételeinek biztosítása és az
alapfeladatok versenyszférától független részének, vagyis a kutatóintézet
közép távú kutatási tervében rögzített tudományos kutatási feladatainak,
tudománypolitikai és gazdaságstratégiai feladatainak, valamint oktatási és
tudományos képzési tevékenységének finanszírozása.

5.5.3.1. Állami költségvetési támogatás


A felügyeleti szerv által biztosított támogatás:
A felügyeleti szerv és a felsőoktatási intézmény közötti, a
kutatóintézet középtávú kutatási feladattervét rögzítő szerződés
alapján

a

kutatóintézet

számára

felhasználható

forrás.

Arányának el kell érnie a teljes intézeti ráfordítás 50-55%-át. Két
részből tevődik össze:
–

ráfordítás-arányos feladatfinanszírozásból, valamint

–

teljesítmény-arányos

ösztönző,

többlettámogatásból.
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vagyis

differenciáló

29. ábra: A növénytermesztési kutatóintézetek lehetséges finanszírozási forrásai

Állami (költségvetési) támogatás összetevői

Ráfordítás arányos
alaptámogatás
-

-

Állami költségvetés elosztási rendszerén kívül
eső bevételek (saját bevételek)

Teljesítményarányos
támogatás

-

Gazdálkodó szervezeteknek végzett kutatásfejlesztési munkák bevételei

tudományos fokozattal

-

A kutatóintézet szellemi alkotásainak
hasznosításából származó bevételek

-

A kutatók és kutató teamek által nyílt
pályázati rendszerben elnyert kutatási
támogatások

-

A kutatóintézet tudományos alapú
szolgáltatásaiból származó bevételek

-

A kutatóintézet vállalkozási bevételei

a felügyeleti szerv
által biztosított
támogatás

-

tudományos publikációk

állami költségvetési
forrásból származó
célpályázati
rendszerekből elnyert
támogatás

-

oktatásban való részvétel

-

szaktanácsadás

-

nemzetközi tudományos

rendelkezők

közéletben való
részvétel

Ennek megfelelően az intézetek normák alapján számított ráfordításarányos költségvetési alaptámogatásának egy teljesítmény-arányos
ösztönző támogatással kell kiegészülnie.
A ráfordítás-arányos alaptámogatás számítása a finanszírozási
szerződés feladattervében foglalt alapfeladatokkal arányban álló
erőforrás felhasználás, valamint ez utóbbiakra vonatkozó,
normákon

alapuló

költségtényezők

alapján

történik.

A

teljesítmény-arányos többlettámogatás a megfelelő teljesítménymutatók és ezekhez rendelt szorzók alapján számítható.
Ebből a költségvetési támogatásból fedezhető az alapkutatási
feladatok teljes költsége és az alkalmazott kutatás, szellemi és tárgyi
infrastrukturális hátterének biztosításával kapcsolatos költségek egy
része.


Állami

költségvetési

forrásokból

származó

célpályázati

rendszerektől elnyert támogatások
Állami megrendelésre végzett munkák: szaktárcák, főhatóságok,
országos programok, vagy regionális szervezetek által célpályázati
(céltámogatási) formában a kutatóintézetek részére odaítélt, kiemelt
fontosságú tudományos és gazdasági célok elérését, központi
feladatok megoldását szolgáló költségvetési források. Az állami
célpályázati rendszerektől elnyert források elvárt és a kutatóintézet
középtávú tervében rögzítendő mértéke mintegy 10-20%.


A felsőoktatási intézmény normatív kutatástámogatásából a
kutatóintézetnek átadott teljesítmény-arányos rész
A kutatóintézetek teljesítménymutatói megjelennek az egyetemek
összteljesítményében, ezért az eddigi gyakorlatnak megfelelően az

egyetem normatív támogatásából a teljesítmények arányában
részesednek. Az ebből származó bevétel a kutatóintézetek teljes
költségvetésén belül mintegy 2-5%-ra becsülhető.


Az oktatási tevékenység támogatása
Indokolt, hogy a befogadó egyetem az intézet által rendszeresen
végzett oktatási és tudományos képzési tevékenység (graduális,
posztgraduális, és doktori képzés) ellenében az egyetem képzési
normatívájából költségvetési forrást adjon át a kutatóintézet számára
teljesítményarányosan.

5.5.3.2. Az állami költségvetés elosztási rendszerén kívül eső bevételek
(saját bevételek)
Ennek a tevékenységnek a stratégiai, tematikus irányait és az intézeti
költségvetésen belüli kívánatos arányát a felsőoktatási intézmény, a
kutatóintézet és a felügyeleti szerv közötti háromoldalú középtávú
kutatási-, feladat- és teljesítményfinanszírozási szerződésben kell
rögzíteni. Teljesítését a főhatóság a felsőoktatási intézmény vezetése
révén ellenőrizné.
A saját bevételek szerződésben előírt részaránya nem lehet nagyobb, mint a
kutatóintézet teljes költségvetésének 25-30%-a. Vagyis a felügyeleti szerv
által biztosított és a célpályázati rendszerektől elnyert állami költségvetési
forrásokból származó bevételek arányának el kell érnie az összes ráfordítás
legalább 70-75%-át, hogy a piaci hatások a kutatóintézet stabilitását és
működőképességét alapvetően ne veszélyeztessék.


Gazdálkodó szervezeteknek végzett kutatási-fejlesztési munkák
bevételei
A versenyszféra szereplői számára végzett szerződéses kutatásfejlesztési munkák, vagy számukra átadott kutatási eredmények
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ellenértéke. A fizető kutatási piac jellegzetességéből adódóan ezekben
a bevételekben jelenleg még csak igen kis részben ismertethetők el az
alapműködéssel, a teljes szellemi munka- és eszközráfordítással és
infrastruktúra működtetésével és pótlásával kapcsolatos költségek.
Ezek a források általában és elsősorban csak a közvetlen anyagi,
dologi és berendezés-üzemelési költségeket, az adott célfeladathoz
kapcsolódó többletmunkavégzés vagy pótlólagos munkaerő költségeit
fedezik.



A kutatóintézet szellemi alkotásainak hasznosításából származó
bevételek
A versenyszféra szereplői számára átadott, adaptált, bevezetett és
működtetett szellemi alkotások árának megfelelő saját bevételek
(találmányi, know-how, szoftver, fajtahasználati díj stb.). Formája
lehet egyszeri díjazás, határozott időszakra elnyúló, a hasznosítás
mértékétől vagy eredményétől függő díjazás (royalty), vagy a
szellemi alkotás használatának teljes időszakára szóló díjazás. Ezekre
a bevételekre is igaz, hogy a mértékükben csak bizonyos részben
ismertethetők el az alapműködéssel, a szellemi munka- és eszközráfordítással

és

infrastruktúra

működtetésével

és

pótlásával

kapcsolatos költségek. Ezeket a forrásokat kötelezően terhelik a
szellemi alkotásokat létrehozó személyek (gyakran nem is a
kutatóintézet alkalmazottai) részére fizetendő feltalálói díjak,
jogdíjak, befizetések, valamint a szellemi alkotások hasznosításának
költségei. Ezért ezek a források az intézet működési költségeit
illetően nagyon korlátozott teherviselő képességűek.
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A kutatók és kutató teamek által nyílt pályázati rendszerben
elnyert kutatási támogatások
Kiemelkedő tudományos jelentőségű kutatásokra bizonyos mértékű
többletforrás szerezhető egyéni kutatói pályázatok, vagy kutató
teamek pályázatai alapján, hazai vagy nemzetközi kutatási-fejlesztési
alapokból. Az elnyert források általában csak a kutatás, vagy abban
való részvétel többletköltségeit fedezik, és nem adnak (vagy igen
csekély mértékben adnak) lehetőséget alapvető működési költségek
fedezésére. Ezek a források döntő részben csak dologi kiadások. A
pénzeszközök felhasználására vonatkozó szerződések általában saját
(elsősorban költségvetési) források felhasználását is előírják.
Ezek a kompetitív források bizonyos mértékben kiegészíthetik a
kutatóintézeti feladatok költségvetési támogatását, ezért

ezek

elnyerését ösztönözni kell. Mértékük azonban a kutatóintézetek teljes
költségvetésében általában nem haladja meg az 5-10%-ot.


A kutatóintézet tudományos alapú szolgáltatásaiból származó
bevételek
A kutatóintézetek a rendelkezésükre álló szellemi és tárgyi
infrastruktúrájuk,
(műszereik)
igényeket

felhalmozott

felhasználásával

szaktudásuk,
általános

eszközparkjuk

társadalmi-gazdasági

elégítenek ki a tevékenységi körüknek megfelelő

szolgáltatások végzésével. Ilyen szolgáltatások lehetnek műszeres
mérések, elemzések, felmérések végzése, tanulmányok, szakértői
vélemények

készítése,

kísérleti

anyagok,

minták

elkészítése,

szaktanácsadás stb.. Ezek ellenértékeként kapott források elsősorban
csak az adott tevékenység költségeinek fedezésére szolgálnak.
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A kutatóintézet vállalkozási bevételei
A kutatóintézetek, alaptevékenységükhöz kapcsolódóan végezhetnek
olyan kiegészítő termelési vagy üzleti tevékenységet, aminek alapján
vállalkozási bevételekhez is juthatnak. Ezeket gazdaságilag (azaz a
bevételek és kiadások tekintetében, valamint az alkalmazott
elszámolás rendszerében) világosan el kell különíteni a kutatásifejlesztési, tudományos szolgáltatási, oktatási és szaktanácsadási
tevékenységtől. A vállalkozási tevékenység esetleges eredménye
adómentes

és

visszaforgatható

legyen

a

kutatóintézet

alaptevékenységének támogatására.
A lehetséges források felsorolása alapján látszik, hogy az alapvető működési
feltételek biztosítását és a piacon közvetlenül nem értékesíthető kutatásifejlesztési, oktatási, tudományos képzési, és szaktanácsadási tevékenység
költségeit szinte teljes egészében állami költségvetési forrásból kell fedezni.
Az ehhez szükséges források objektív kiszámíthatóságának érdekében
javasoljuk a kialakított kutatásfinanszírozási modellt.

5.5.4. A költségvetési alaptámogatás összetevői
A költségvetési alaptámogatás mértékét két, együttesen figyelembe veendő
szempont alapján lehet meghatározni: egy részét ráfordítás-arányos, más
részét teljesítmény-arányos jogcímek alapján.
A költségvetési támogatás összetevőit a 30. ábra szemlélteti.
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30. ábra: A növénytermesztési kutató intézetek költségvetési támogatása
Költségvetési támogatás összetevői

Ráfordítás arányos alaptámogatás

Teljesítményarányos támogatás

-

épületüzemelési költségek

-

tudományos fokozattal rendelkezők

-

földterület művelési költségei

-

tudományos publikációk

-

informatikai infrastruktúra üzemelési

-

oktatásban való részvétel

költségei

-

szaktanácsadás

-

tárgyi infrastruktúra állagmegőrzése

-

nemzetközi tudományos közéletben való

-

tárgyi eszközök szinten tartó beruházása

-

tárgyi eszközök fejlesztése

-

dologi kiadások

-

főfoglalkozású létszám személyi költsége
járulékokkal

részvétel

5.5.4.1. Ráfordítás-arányos támogatás
5.5.4.1.1. Épületüzemeltetési költségek
A költségek és támogatás számításánál figyelembe veendő a kutatásrafejlesztésre használt, valamint ez utóbbit közvetve szolgáló épületek,
épületrészek, helyiségek együttes alapterülete.
(Olyan épületek és épületrészek esetében, amelyek kutató laboratóriumok,
dolgozószobák,

adminisztratív,

szociális,

kiszolgáló

és

üzemeltetési

helyiségek, kísérleti csarnokok, üvegházak, tenyészedény házak, kutatási
berendezések,

műszerek,

kísérleti

anyagok,

információs

eszközök

elhelyezésére szolgálnak).
Költség összetevők:
- Villamosenergia-ellátás
- fűtés, melegvízellátás
- víz, csatornadíj
- egyéb

épületüzemeltetési

költségek

(szolgáltatás,

karbantartás,

javítás).
Támogatási igény: a ténylegesen mérhető teljesítmények alapján a
mindenkor érvényes díjszabások alapján számolt összeg.

5.5.4.1.2. Földterület művelés támogatása
A földterület művelési költségei
A támogatások között figyelembe veendő a kutatást, fejlesztést közvetlenül
vagy közvetve szolgáló földterületek nagysága és minősége művelési ágak
szerint, mivel ezek után nem jár a földalapú támogatás.
Támogatási igény: legalább az általános földalapú támogatás nagysága.

5.5.4.1.3.

Az

informatikai

infrastruktúra

fenntartásának

és

üzemeltetésének támogatása
A költségek számítása
A költségek a kutatói létszámmal arányosnak tekinthetők.
Költség összetevők:
- számítástechnikai berendezések, NIIF hálózat, telefonhálózat. postai
berendezések üzemeltetése,
- könyvtárműködtetés költségei.
Támogatási igény: a ténylegesen felmerülő kiadás a mindenkor érvényes
díjszabásokban.

5.5.4.1.4. A tárgyi infrastruktúra állagmegőrzése (fenntartás, javítás,
felújítás)
Az állagmegőrzés költségei
A tárgyi infrastruktúra állagmegőrzésével kapcsolatos költségek az eszközök
bruttó

értékével

arányosnak

tekinthetők.

A

gépek,

berendezések,

felszerelések, műszerek, valamint számítástechnikai eszközök esetében a
bruttó érték 7%-ának megfelelő évi költséggel számolhatunk. Ingatlanoknál
ez évi 5%, gépjárműveknél évi 15% a tapasztalati felmérések alapján.
Támogatási igény: a bruttó érték alapján számított kiadás.

5.5.4.1.5. A tárgyi eszközök szinten tartó beruházásának támogatása
Az eszközök olyan mértékű elhasználódása esetén, amikor azok állaga
javítással vagy felújítással nem állítható helyre, pótlásukról szinten tartó
beruházással kell gondoskodni. A gazdálkodó szervezetek esetében erre
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amortizációs

forrásokból

kerül

sor.

Az

államháztartás

szervezetei

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
mindenkor

érvényes

jogszabályoknak

megfelelően.

A

költségvetési

szerveknél amortizációs alap nem képezhető, ezért a szinten tartó
beruházások

költségvetési

támogatásból

és

saját

bevételekből

valósulhatnak meg.
A szinten tartó beruházások támogatási igényei
A költségek mértékének számítása során a fenti törvényben és a
kutatóintézetek gazdálkodási szabályzatában rögzített amortizációs kulcsok
nagyságából és a meglévő eszközök bruttó értékéből kell kiindulni, miszerint
az ingatlanok esetében általában a bruttó érték kb. 2%-ával, építményeknél
3%-ával, gépek, berendezések, felszerelések, műszerek esetében a bruttó
érték 14,5%-ával, járműveknél 20%-ával, számítástechnikai eszközöknél
33%-ának megfelelő évi támogatási igénnyel számolhatunk.

5.5.4.1.6. A tárgyi infrastruktúra fejlesztésének költségei (fejlesztő
beruházások)
A kutatás színvonalával szemben egyre növekvő elvárások, a szükséges
versenyképességbeli felzárkózás szükségessé teszik, hogy a kutatóintézetek a
tárgyi infrastruktúrájukat ne csak szinten tartsák, hanem fejlesszék is. Ehhez
további beruházásokra van szükség, aminek költségeit a kutatóintézetek
esetében – bizonyos korlátozott és esetleges pályázati forrásoktól eltekintve
– már nem lehet a saját (vagyis nem az állami költségvetésből származó)
bevételekre hárítani. Ezért a fejlesztő beruházásokhoz szükséges
költségvetési támogatás azonosnak tekinthető a felmerülő költségekkel.
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5.5.4.1.7. A kutatóintézet dologi kiadásai
A kutatóintézet működtetéséhez, valamint a kutató-fejlesztő tevékenység
során felmerülő dologi költségek a tapasztalati adatok alapján jól
tervezhetőek. Ezek öt fő csoportba vonhatók össze: 1. készletbeszerzés, 2.
kommunikációs szolgáltatások 3. szolgáltatási kiadások 4. kiküldetés 5.
egyéb üzemeltetési kiadások (az előző pontokban nevesített kiadások
nélkül).
Támogatási igény: a K+F tevékenységek tényleges számítható dologi
kiadások reál értéke.

5.5.4.1.8. Az alaptevékenység ellátásához szükséges állandó státuszú,
főfoglalkozású létszám (törzslétszám) személyi költsége járulékokkal együtt
A kutatóintézetként való működés elemi feltétele, hogy a tudományos
profilt és a kutatás minőségét döntő mértékben meghatározó vezető
kutatók az intézet egzisztenciális biztonságot nyújtó, határozatlan időre
szóló alkalmazásában álljanak. Az állandó státuszú kutatók hatékony
munkájához a tudományterület által meghatározott arányú kutatási
asszisztenciára, a kísérleti-fejlesztési munka manuális részét végző vagy
annak feltételeit megteremtő, nagy gyakorlattal bíró technikai és kisegítő
személyzetre van szükség. Ezen felül, az intézet szervezeti működéséhez
bizonyos számú igazgatási, adminisztrációs, tűz- és munkavédelmi,
vagyonvédelmi

létszám,

vagyis

általában:

jogszabályok

által

előírt

személyzet szükséges.
Ennek az – összefoglaló módon – törzslétszámnak nevezett állandó státuszú
létszámnak az illetményeit és járulékait költségvetési forrásból kell fedezni.
A kutatói és egyéb törzslétszám nagyságának és összetételének
meghatározása a feladatok és reális lehetőségek mélyreható elemzése
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alapján történhet. Az elemzés kiinduló pontjának célszerűen nem a
pillanatnyi létszámnak, hanem a feladat elvégzéséhez ténylegesen szükséges
létszámnak kell lennie.
Támogatási igény: a K+F terv végrehajtásához szükséges létszám
mindenkori személyi költsége és annak járulékai.

5.5.4.2. Teljesítmény-arányos támogatás
A teljesítmény-arányos támogatást az egyetemek országos kutatási
támogatási keretéből, az egyetemektől a tényleges teljesítés arányában külön
kaphatnák az intézetek mint főhivatású kutatóhelyek.
Javasolt szempontok és teljesítménymutatók kialakításához:


a kutatólétszám minőségi összetétele (tudományos fokozattal, illetve
címmel rendelkezők száma és megoszlása),



az elnyert és teljesített kutatási projektek nemzetközi, országos és
gazdasági jelentősége, színvonala,



a tudományos eredmények jelentősége és színvonala (publikációk száma,
rangja, színvonala, megjelenési helyét, hazai és nemzetközi visszhangja),



a graduális és posztgraduális oktatásban, szakképzésben,
szaktanácsadásban való részvétel,



a doktori képzésben való részvétel,



a nemzetközi tudományos közéletben való részvétel nagysága és
színvonala,



a hazai tudományos közéletben való részvétel nagysága és színvonala.

A fenti szempontok alapján az egyetemi és intézeti szakértői bizottság
határozza meg évente a támogatási összegeket.
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5.6. Költségvetési tervezés
A költségvetési tervezés jelenleg a kutatóintézetéknél is egy bázis évhez
viszonyított, sarokszámokra épülő diktált költségvetést jelent. Ezzel szemben
a kívánatos költségvetési tervezésnek a szakmai kutatási prioritásokat
megjelölő feladatterv szerint , számításokkal /előkalkulációval/ alátámasztott
tervnek kellene lenni. Ennek érdekében elengedhetetlen, hogy a pénzügyi
tervezéshez ismert legyen a függelékben meghatározott minta szerint a teljes
kutatási folyamat, az ahhoz szükséges infrastruktúra (anyagok, eszközök
stb.). Ismerni kell a célok eléréséhez szükséges élő munka mennyiségét, a
felmerülő közvetlen és közvetett kiadások várható nagyságát.
A

költségbecslést

tényleges

felmérésen

és

tapasztalati

adatokkal

alátámasztottan, mindenkori reálértéken kell megtervezni.

E tervezési módszer csak akkor valósítható meg, ha szoros együttműködés
van a szakmai kutató személyzet és a pénzügyi forrásokat biztosító
menedzsment között.
Kutatóintézetek részéről többször történt kezdeményezés a feladatokhoz
illeszkedő reális költségvetés tervezésére.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
A célkitűzések fejezetben megfogalmazott kutatás-fejlesztési ráfordításokkal
kapcsolatos feladatok elvégzése során számos eredményt kaptam, melyek
alapján az alábbi következtetést vontam le.
Az Európai Uniónak a 2000. márciusi Lisszaboni Európai Tanácskozás
szellemében

2002.

márciusi

Európai

Tanácskozáson

Barcelonában

megfogalmazott célkitűzése, mely szerint 2010-re a világ vezető régiójává
fejlődjön, a tagállamok átlagos K+F ráfordításának el kell érni a GDP 3%-át.
27 tagállamot vizsgálva megállapítható, hogy a kutatás-fejlesztés GDP
részaránya csökkenő tendenciájú. Az elemzés során két mutatóérték
figyelembevételével négy jól elkülöníthető klaszterbe lehet besorolni a
tagállamokat. Az országok pozíciójukat alig változtatták. A volt szocialista
országok Csehország és Szlovénia kivételével a legkevésbé fejlett klaszterbe
tartoznak, pozíciójukat nem változtatták.
Magyarország kutatás-fejlesztési ráfordítását vizsgálva megállapítható, hogy
a vállalkozási kutatások részaránya növekedett a költségvetési rend szerint
működő

kutatóhelyek

terhére.

A

kutatás-fejlesztési

tevékenység

finanszírozásában az állami költségvetés és a vállalkozások közel azonos
arányt képviselnek. Tendenciaként megfigyelhető, hogy a költségvetés
szerepe csekély mértékben, de gyengült.
A költségvetési rend szerint

működő kutatóintézetek és egyetemi

kutatóhelyek gazdálkodását az államháztartási törvény és végrehajtására
kiadott rendeletek szabályozzák.

Hazánkban

nincs

egységes

agrárkutatási

koncepció,

mely

alapján

meghatározásra kerülne, hogy hány államilag finanszírozott kutatóintézetre
van szükség, ezeknek milyen kiemelt központi feladatot kell ellátni. Rontja
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a kutatás hatékonyságát, hogy több felügyeleti szervhez tartoznak a
növénytermesztési kutatóintézetek.
Javaslat:
– Az alapító okirat mellett feladatfinanszírozási szerződésben kell
lefektetni az állam által elvárt és a felügyeleti szerv által meghatározott
kutatási feladatokat. A kutatási célok megfogalmazásában a gyakorlati
igényekből kell kiindulni és a visszacsatolást is biztosítani kell. A
szerződésben meghatározott kutatási feladat ellátásához szükséges forrást
teljes egészében állami támogatásból kell biztosítani. A kutatóintézetekre
központilag lebontott feladatok a párhuzamos kutatást kizárnák.
– Felügyeleti szervtől függetlenül a finanszírozást egységesíteni kell.

Az intézetekre igen nagymértékű alulfinanszírozottság jellemző. A
kutatóintézetek forgóeszközzel való ellátottsága nem megfelelő, amely
finanszírozási és likviditási problémát okoz, mely kihat a kutatás
hatékonyságára.
Javaslat:
– A

kutatóintézeteket

forgóeszköz

finanszírozáshoz

egyszeri

tőkejuttatással kell ellátni.

Tudományos kutatóik száma és összlétszámuk

a korábbi időszak

létszámának tört részére csökkent. A kutatói utánpótlás biztosítása kritikussá
vált. A kutatóintézetek és a kutatói létszám leépülésének folyamata
eredményeként a hazai kutatók nem tudnak a nemzetközi trenddel lépést
tartani,

mely

a

nemzetközi

versenyben

kiszolgáltatottsághoz vezet.
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hátrány

és

a

piacon

Javaslat:
– Közalkalmazotti rendszer átalakítása. A közalkalmazotti törvény az új
értéket

adó

munkaerő

ösztönzésére

alkalmatlan.

A

kutatásban

közvetlenül nem foglalkoztatott dolgozókat ki kell szervezni a
közalkalmazotti törvény hatálya alól és a foglalkoztatást a munka
törvénykönyve alapján kellene megvalósítani.

Az államháztartási törvény és a kincstári finanszírozás az időarányos
költségvetési támogatás időarányos biztosítása miatt blokkolja az intézetek
működését, mivel a kutatási ráfordítások lökésszerűen vagy ciklikusan
jelennek meg.
Javaslat:
– A növénytermesztési kutatás jellegéből adódó ráfordítás szükségletnek
megfelelő állami támogatás biztosítása.
– Az átmeneti likviditási zavarok enyhítésére lehetőség legyen rövid
lejáratú hitel felvételére
A kutatásra fordított összegek növelése érdekében szükséges a saját
bevételek fokozása. A kutatási források nagyobb része (a K+F saját
bevételek zöme) bizonytalan piaci tényezőktől függ.
A jelenlegi helyzetükből adódóan a kutatóhelyek rákényszerülnek a
marketingorientáltabb gondolkodásmód kialakítására. Hosszú távon azon
fejlesztőhelyek lehetnek képesek fennmaradni, amelyek képesek lesznek
hosszú távú stratégiai céljaikat a piacon tapasztalható igényekből levezetni.
A kutatóhelyek által előállított termék két sajátos részre bontható:
 tárgyiasult forma (vetőmag),
 szellemi termék (fajtaeladás, fajta, vonal használatának átengedése).
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Ezen két fő terméktípusból kell a kutatóhelyeknek levezetni a piaci
tevékenységüket, és ezek főbb paramétereit, a piaci elvárásokat kell
figyelembe venni a hosszú távú piaci stratégia kialakítása során.
Javaslat:
– Az állam beavatkozása a földalapú támogatás rendszerébe. A nemzeti
kiegészítő támogatás odaítélésének feltételéül a minőségi vetőmag
felhasználást kell előírni. A minőségi vetőmag felhasználásával
növelhető a hozam, így a mezőgazdaság hozzájárulása a GDP
növeléséhez. A minőségi vetőmagvak felhasználása a kutatóintézetek
saját

bevételének

nagymértékű

növekedéséhez

vezet,

mivel

a

vetőmagvak értékesítésével a fajtahasználati díj hozzájárul a kutatásfejlesztési ráfordítások megtérüléséhez.
Az intézetek eszközcsoportjainak használhatósági foka igen alacsony. A
költségvetési támogatás a leromlott infrastruktúra működtetési költségeinek
csak tört részét fedezi. A nemzetközi versenyben való helytállást a legújabb
kor követelményeinek megfelelő kutatást közvetlenül biztosító eszközök
használata biztosítja.
Javaslat:
– Állami támogatás biztosítása az alapfeladat ellátásához közvetlenül
szükséges eszközök beszerzéséhez.
– Az

amortizáció

költségként

való

megjelenítése

a

költségvetési

szerveknél, így felhalmozási alap képződne, mely a hozzájárul az
eszközök pótlásához.
– Beruházási és fejlesztési hitel igénybevételének lehetősége források
kiegészítéséhez.
A kutatóintézetek jelenlegi költségvetése diktált költségvetés, ami azt jelenti,
hogy a felügyeleti szerv által közölt állami támogatás és a várható saját
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bevételek figyelembevételével kerülnek megállapításra az előirányzatok. A
költségvetésben meghatározott előirányzatok nem a tényleges igénynek
megfelelően kerülnek kialakításra.
Javaslat:
–

Az alapító okiratban meghatározott feladat alapulvételével meg kell
határozni a teljes kutatási folyamatot, és a költségbecslést tényleges
felmérésen és tapasztalati adatokkal alátámasztottan, mindenkori
reálértéken kell megtervezni.
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7. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. Disszertációmban két kiválasztott makrogazdasági mutató:
- 1 főre jutó GDP
- K+F a GDP százalékában
elemzése alapján kialakítottam egy modellt, mely alapján négy
klaszterbe soroltam az EU 27 tagországát: „Igyekvők”, „Törekvők”,
„Élenjárók” és „Kiemelkedő”.
A kialakított modellben a volt szocialista országok Szlovénia és
Csehország kivételével, köztük hazánk is az „Igyekvők” csoport tagja
lett. Pozíciójuk a vizsgált időszak alatt nem változott.

2. A vizsgálati eredmények alapján megállapítottam, hogy a 2010-re
kitűzött 3%-os kutatás-fejlesztés GDP-ből való részesedést az EU 27
tagállamok átlagában nem fogja elérni, az eddigi növekedési ütem
alapján.

3. A felsőoktatási intézményekhez tartozó kutatóintézetek vonatkozásában
– finanszírozási

alapelveket

fogalmaztam

meg,

melyek

szerint

feladatfinanszírozási szerződésben kell lefektetni a felhasználói
igények figyelembevételével kialakított kutatási feladatokat és azok
finanszírozását,
– részletesen kidolgoztam a finanszírozás összetevőit az állami
támogatások és a költségvetésen kívüli bevételek (saját bevételek)
vonatkozásában,
a kettő együttes figyelembevételével egy lehetséges finanszírozási
modellt alkottam.
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A finanszírozási modell alapján kidolgozásra kerülhet az agrár
felsőoktatási intézmények oktatási támogatásától elkülöníthető kutatási
normatíva,

mely

a

ráfordítási

szükségletnek

megfelelően

feladatfinanszírozás és teljesítménytől függő kiegészítő finanszírozás
formájában objektív normák alapján valósulhat meg.

4. A kutatásaim során megállapítottam, hogy hazánk nem rendelkezik
egységes országos agrárkutatás-fejlesztési koncepcióval, így nem
határozható meg
– az egyes kutatóintézetek felhasználói igények figyelembevételével
kialakított állam által elvárt alapfeladata,
– finanszírozása,
– a feladat ellátásához szükséges kutatóintézetek száma.
A bizonytalanság eredményeként a hazai kutatás nem tudja a nemzetközi
trendet követni, mely a versenyben nagy hátrányt jelent és a piacon
kiszolgáltatottsághoz vezet.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
A

disszertációban

a

hazai

költségvetési

rend

szerint

működő

növénytermesztési kutatóintézetek tevékenységének, ezek megvalósítását
biztosító források elemzését tűztem ki célul, különös tekintettel a hazai
felsőoktatási intézményekhez tartozó kutatóhelyekre. A hazai K+F
ráfordítások értelmezéséhez szükségessé vált az Európai Unió tagállamaihoz
való viszonyítás.
A feltáró elemzést megelőzte a témához kapcsolódó szakirodalom
áttekintése, illetve feldolgozása.
A dolgozat elkészítése során felhasználtam a statisztikában alkalmazott
módszereket, valamint a számítástechnika nyújtotta lehetőségeket.
A szakirodalom részletes áttanulmányozása következtében egyre inkább
megvilágosodott a téma aktualitása, társadalmi és gazdasági jelentősége.

A gazdasági növekedés és a versenyképesség egyik jelentős tényezője a
tudomány, illetve az innováció. Az Európai Unió felismerte azt a tényt, ha
meg akarja tartani, illetve növelni akarja pozícióját, akkor a világvezető
tudásalapú gazdasági régiójává kell fejlődni. Ennek megvalósításait akkor
tartják lehetségesnek, ha az Unióban 2010-re átlagosan 3%-ra növelik a
kutatás-fejlesztésre fordított GDP részarányát. Az Európai Kutatási Térségbe
való eredményes beilleszkedés szükségessé teszi, hogy Magyarország is
közeledjen ezen törekvéshez.
Magyarország számára kulcskérdés a kutatás-fejlesztés helyzetének javítása,
mert csak így tud lépést tartani a tudásalapú gazdasággal rendelkező
országokkal. Megvalósításának feltétele a kutatás-fejlesztési ráfordítások
növelése valamint az állami és magán kutatás összehangolása és a két
szektor közötti helyes arány kialakítása.
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Köztudott, hogy a világ népessége folyamatosan növekszik, így a fokozódó
élelmiszerigény kielégítése megoldandó feladat, ezért a növénynemesítési
kutatásoknak új kihívásokkal kell szembenézni. A növénykutatás fontosságát
senki sem vitatja. Eltérő nézetek abban alakultak ki, hogy a kutatások
ráfordításait kinek kell finanszírozni.
A jelenlegi helyzet szerint a kutatóintézetek állam által elvárt feladat
meghatározása és a finanszírozása nem megoldott.
A feladatfinanszírozási szerződések bevezetésével pontosításra kerülhet az
állami feladatok köre, biztosítva az intézetek számára a reális költségvetés
elkészítését. Szerződésben rögzíteni kell a kutatási tervben megrendelt
feladatok, és ezek teljesítéséhez szükséges rendszeres állami támogatás
forrását

és mértékét. A kutatóintézeteknél a zavartalan működést

nagymértékben elősegíti a finanszírozási modellben megfogalmazottak
bevezetése, valamint az ezekhez kapcsolódó jogszabályi háttér aktualizálása.

117

Summary
The aim of the dissertation was to analyse the activity and financial sources
of public crop research institutes with special regard to institutes belonging
to Hungarian universities. The Hungarian R&D expenditure was analysed
compared to the EU member states.
The analysis was preceded by the relevant literature review.
In the studies statistical methods and information technology means were
used.
Knowledge as well as innovation is one of the most important factors of
economic growth and competitiveness. Recognising that if the EU wants to
keep or improve its position, it needs to become the leader economic region
of knowledge base of the world. It is possible only if the average R&D
expenditure reaches 3% to the GDP by 2010. In order for a successful
integration in the European Research Area it is necessary that Hungary shall
aim this intention as well.
For Hungary it is a key issue to improve its research and development status,
hence this is the only way to keep up with countries with knowledge based
economy. Preconditions of it are to increase the research and development
expenditure and the harmonisation of private and government researches
with forming a suitable ratio of these two.
It is well known that the population of the earth is increasing therefore; it is a
work to do how to supply the increasing food demand. Crop researches thus
face new challenges; the importance of crop researches is not debated
question. The views are different though regarding who need to finance the
research expenditure.
According to the current situation the assignment and financing of the base
functions expected by the government are not solved.
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By introducing function-based financial contracting, the public functions can
be defined, which ensures a realistic budgeting. The contract shall stipulate
the annual amount and the sources of government support necessary to fulfil
the public functions defined in the research plan. It would highly contribute
to the smooth operation of research institutes if those defined in the
financing model were introduced and the relating regulations were updated.
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1810,0
4588,6
6643,5
6124,7
518,8
2074,7
4487,4
7140,0
6623,4
516,6
2490,8
4494,6
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62,3
109,0
58,0
19,2
–
–
15,5

19,6
12,6
53,6
21,4
17,3
46,9
16,2
73,9

11,2
12,0
14,3
8,4
23,2
11,2
10,0
0,7

41,9
64,8
121,9
100,5
92,2
69,4
52,0
51,6

8,7
4,1
3,3
0,3
0,8
1,5
3,2
0,9

2,2
3,7
17,5
21,4
6,0
–
12,0

82,2
125,1
75,6
8,7
43,2
12,7
13,2
17,1

61,5
79,6
179,2
139,4
130,9
122,3
68,2
137,5

4/a. számú melléklet
Klaszterhez adatok
1995
1 főre jutó
GDP

Országok

K+F a GDP
%-ában

EUR/fő
21 400
1 200
4 100
26 600

Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany (including ex-GDR
from 1991)
Ireland
Greece
Spain
France
Italy
Latvia
Lithuania
Hungary
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom

%
1,67
0,62
0,95
1,82

23 600
14 200
9 500
11 600
20 200
15 100
1 500
1 400
3 300
20 700
22 900
2 800
8 700
7 900
2 800
19 600
22 000
15 200

2,19
1,26
0,43
0,79
2,29
0,97
0,47
0,44
0,73
1,97
1,55
0,63
0,54
1,55
0,92
2,26
3,26
1,91

Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját számítás
1995. év klaszterközéppontjai

kfarány
1 főre jutó gdp

1. klaszter

2. klaszter

3. klaszter

0,680

1,064

2,126

2442,857

11742,857

22125,000

Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját számítás
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4/b. számú melléklet
Klaszterhez adatok
2000.
Országok
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany (including ex-GDR
from 1991)
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom

1 főre jutó
GDP
EUR/fő
24 600
1 700
6 000
32 500

K+F a GDP
%-ában
%
1,97
0,52
1,21
2,24

25 100
4 400
27 600
12 600
15 700
23 700
20 900
14 500
3 600
3 500
50 200
5 100
10 800
26 300
25 900
4 900
12 000
1 800
10 800
4 100
25 600
30 000
27 200

2,45
0,61
1,12
0,56
0,91
2,15
1,05
0,24
0,44
0,59
1,65
0,78
0,26
1,82
1,94
0,64
0,76
0,37
1,39
0,65
3,34
3,87
1,81

Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját számítás
2000. év klaszterközéppontjai
1. klaszter
kfarány
1 főre jutó gdp

2. klaszter

3. klaszter

4. klaszter

0,646

0,687

2,160

1,650

3900,00

12733,333

26309,091

50200,000

Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját számítás
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4/c. számú melléklet
Klaszterhez adatok
2003
Országok
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany (including ex-GDR
from 1991)
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom

1 főre jutó
GDP
EUR/fő
26 500
2 300
7 900
35 000

K+F a GDP
%-ában
%
1,88
0,5
1,25
2,58

26 200
6 400
34 900
15 500
18 600
25 700
23 200
16 300
4 300
4 800
57 200
7 400
11 100
29 400
27 500
5 000
13 300
2 400
12 900
5 500
28 000
30 800
27 700

2,52
0,77
1,17
0,57
1,05
2,17
1,11
0,35
0,38
0,67
1,65
0,93
0,26
1,76
2,26
0,54
0,74
0,39
1,27
0,57
3,43
3,85
1,75

Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját számítás
2003. év klaszterközéppontjai
1. klaszter
kfarány
1 főre jutó gdp

2. klaszter

3. klaszter

4. klaszter

0,67

0,71

2,23

1,65

5111,11

14616,67

28627,27

57200,00

Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját számítás
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4/d. számú melléklet
Klaszterhez adatok
2007
Országok
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany (including ex-GDR
from 1991)
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom

1 főre jutó
GDP
EUR/fő
33 200
5 000
16 000
44 100

K+F a GDP
%-ában
%
1,87
0,48
1,54
2,54

31 300
12 800
41 600
23 000
24 300
31 100
27 200
22 100
10 200
10 400
77 700
12 000
14 300
36 800
34 900
10 800
16 200
7 700
19 700
13 600
37 100
36 500
30 400

2,53
1,14
1,31
0,57
1,22
2,08
1,08
0,45
0,63
0,82
1,63
0,97
0,6
1,7
2,56
0,56
1,18
0,54
1,53
0,46
3,47
3,63
1,76

Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját számítás
2007. év klaszterközéppontjai
1. klaszter
kfarány
1 főre jutó gdp

2. klaszter

3. klaszter

4. klaszter

0,69

1,08

2,34

1,63

10755,56

21214,29

35700,00

77700,00

Forrás: Eurostat (2008) adatai alapján saját számítás
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5. számú melléklet

A mélyinterjú vázlata

1. Alapfeladatuk elvégzéséhez rendelkeznek-e a felügyeleti szervvel kötött
szerződéssel?
2. Rendelkeznek-e az intézményre vonatkozóan hosszú távú kutatási
tervvel?
3. Milyen mértékű az állami támogatás az összes bevételhez viszonyítva?
4. Milyen az eszközellátottság színvonala?
5. Milyen a kutatói állomány összetételű
-

életkor

-

tudományos fokozat szerint?

6. Milyen a kutatói állományt kiszolgáló technikai személyzet
-

technikusok aránya

-

fizikai állomány aránya

-

egyéb?

7. Pályázati lehetőségek
-

állami

-

vállalkozási szférától kapott megbízás

-

nemzetközi?

8. Milyen a részvétel az egyetemi oktatásban és a PhD képzésben?
9. Milyen

a

kutatási

és

a

termelési

tevékenység

részaránya

a

költségvetésben?
10. Milyen forrásokból és milyen arányban finanszírozzák a kutatást?
11. Mekkora az épület fenntartási támogatás összege?
12. Beruházások forrásában milyen arányt képvisel az állami támogatás
illetve pályázaton elnyert összeg?
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13. Mi a véleménye a közalkalmazotti jogviszony és a 13. havi munkabér
ösztönző hatásáról?
14. Milyen szerepe van a tudományos publikációk számának az intézet
működésére?
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18. FÜGGELÉK
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1

A NAPRAFORGÓ TERMELÉS SAJÁTOSSÁGAI
MAGYARORSZÁGON
A napraforgó (helianthus annuus l.) hazánk legfontosabb olajipari

célra termesztett növénye. olajipari felhasználásán túl az élelmiszer-,
gyógyszer-, vegyi- és kozmetikai ipar alapanyaga. állatok takarmányozására
és madáreleségként is keresett. terjedőben vannak újabb hasznosítási irányai:
különböző olajminőségű hibridek, bioüzemanyag, méhlegelő.

1.1.

Szakirodalmi áttekintés
A napraforgó (helianthus annuus l.) hazánk legfontosabb olajipari

célra termesztett növénye. olajipari felhasználásán túl az élelmiszer-,
gyógyszer-, vegyi- és kozmetikai ipar alapanyaga. állatok takarmányozására
és madáreleségként is keresett. terjedőben vannak újabb hasznosítási irányai:
különböző olajminőségű hibridek, bioüzemanyag, méhlegelő.
Az Észak-Amerikából származó növény magyarországi termesztése a
XVIII. század végén kezdődött. Az első nemesítési törekvésekről az 1930-as
évektől

van

tudomásunk,

melynek

eredményeképpen

nagyobb

termőképességű tájfajták terjedtek el. Az 1960-as és 1970-es években a
genetikai kutatások utat nyitottak a napraforgó hibridizálásának (Frank,
1999). A stabil génikus és citoplazmás hímsterilitás (cms) (Leclercq, 1966),
valamint a fertilitást visszaállító Rf gének (Leclercq, 1971), felfedezése
teremtette meg a hibrid előállítás alapját.
A napraforgó a mérsékelt égöv melegebb nyarú területein nagy
sikerrel termeszthető. Jelentős hőigénye mellett, 470-550 mm csapadékra is
szüksége van. Ennek ellenére az érés során száraz meleget igényel, ekkor a
vizet a mélyebb rétegekből is képes felszívni.
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A napraforgót áprilisban vetik, és szeptembertől aratják. A
betakarítás akkor indulhat meg, ha a kaszat víztartalma lecsökken 20 % alá.
A betakarítás előtt, amikor a kaszat nedvességtartalma még 25-30 %,
defóliálást végeznek, azaz érésgyorsító vegyszerrel kezelik a napraforgó
táblát. Betakarítás után az adott területen 6-7 évig nem lehet napraforgót
vetni, a kártevők felszaporodása és a betegségek miatt. A napraforgó a talaj
pH értékére nem kényes, habár az enyhén savanyú talajokon szebben díszlik,
csak mészre van szüksége. Nem kedveli a kötött talajokat, a középkötött
talajok megfelelőek számára. A csernozjom és a barna erdőtalajon egyaránt
megterem. A betakarított napraforgó kaszat olajtartalma 50 % körüli (Antal,
1978).
A napraforgó a szántóterületből a legnagyobb arányban Fejér és
Tolna, illetve az összes Dunától keletre lévő megyében részesedik. Fejér,
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megye különösen
kiemelkedő. Hazánk keleti fele tehát a napraforgó termelés fő területe, de
nem csak itt, hanem – egy megye kivételével (Zala megye) – az egész
országban dominál az olajnövények vetésterületén. Hazánkban az Alföld
területén – Mezőföld, Duna mente, Nagykunság, Jászság, Heves-Borsodi
mezőség-, illetve a Kisalföld középső területein kínálkozik a legtöbb
lehetőség a napraforgó termesztésére (Antal, 1992).

A napraforgó hibridekkel szemben támasztott követelmények (Pepó,
2006a).
1. Termésbiztonság


Ökológiai adaptációs képesség (évjárat, talaj)



Patológiai rezisztencia (levél-, szár- és tányérbetegségekkel szembeni
tolerancia)
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Egyéb

növényvédelmi

tulajdonságok

(rovar-,

szádor-,

gyomorrezisztencia)


Agronómiai tulajdonságok (szárszilárdság, tányértörés, érésidő,
térbeli és időbeli homogenitás, tányérállás, nektár- és pollentermelés,
vízleadóképesség, pergési hajlam, stb.)

2. Termőképesség


Potenciális termőképesség (7-9 t/ha)



Gyakorlatban realizálható termés (3-5 t/ha)



Agrotechnikai tényezőkre adott reakció (vetésidős-, tőszám-,
tápanyag-, fungicid-reakciók)

3. Termésminőség


Olajtartalom (50-57 %)



Héj-bélarány (15-85 %)



Olajösszetétel (hagyományos hibridek és magas olajsavtartalmú
hibridek pl.: NK Ferti, LG 54, 50, PR 64 H 45, PR 64 H 24, PR 64 H
41, PR 64 H 61, Pacific, stb.)



Fehérjetartalom (20 %)



Étkezési minőség (ezerkaszattömeg, hántolhatóság)
A napraforgót Magyarországon 16-18 kórokozó fertőzi, melyek

közül 6-8 idéz elő számottevő kárt. Az 1990-es évek második felében a
napraforgó termesztés gazdaságosságát leginkább a Diaporthe helianthi
veszélyeztette (Békési, 1999).
Az EU egyetlen fő növényből, a napraforgóból nem önellátó, évente
átlagban 2 millió tonna magot importál a fő napraforgó termelő régiókból:
Kelet-Európából és Argentínából. Magyarország a csatlakozással jelentős
napraforgó termelő országgá lép elő az EU-ban. Pozícióit a belépő
társországok nem veszélyeztetik, hiszen a legnagyobb mezőgazdasági
területtel rendelkező Lengyelországban a repce a meghatározó az olajosok
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közül. Hazánk kedvező logisztikai feltételekkel rendelkezik, képes jó
minőségű maggal ellátni a Duna-menti és ahhoz közeli nyugat-európai
olajfeldolgozókat (Marton, 2003).
A napraforgó a vetésváltással szemben az egyik legigényesebb
szántóföldi növényünk. Alapelvként azt szükséges figyelembe venni, hogy a
napraforgó önmaga után 5 évig ne kerüljön vissza ugyanarra a területre.
Kutatási eredmények szerint, ha a napraforgót 2-3 éven belül ugyanarra a
területre visszavetjük, jelentős mértékben megnő a betegségek fellépésének
kockázata még átlagos csapadék-ellátottságú évjáratokban is, amely 20-60 %-os
terméscsökkenést okozhat (Pepó-Zsombik-Szabó, 2005a).
Az előrejelzések szerint a következő tíz évben a világ napraforgó
piacán a jelenleg is exportáló országok (volt Szovjetunió, EU-10, Argentína)
szerepe nő, míg a jelenlegi importáló országok (EU-15) igénye, behozatala
tovább fokozódik (Pepó, 2006b).
Megállapítható tehát, hogy a hazai napraforgó-termesztés jelenlegi
színvonala alacsony, az agrotechnika és a műszaki-technikai háttér minősége
kevéssé teszi lehetővé a versenyképes termelést. A megfelelő, több
vonatkozásban kedvező ökológiai feltételekre, a kiváló biológiai alapokra
alapozva a magyar napraforgó-termesztés hatékonysága és gazdaságossága
javítható, ennek első lépése, feltétele a pénzügyi kondíciók radikális
változtatása.
A termesztéstechnológiai elemek közül meghatározó jelentőségű a biológiai
alapok

megválasztása,

a tápanyagellátás,

a vetéstechnológia és a

növényvédelem. A termésátlagok növelésével és stabilizálásával a magyar
napraforgó versenyképessége javítható, a gazdaságosan megtermelt árualap
az EU-ban biztonságosan elhelyezhető (Pepó-Zsombik-Szabó 2005b).
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1.2.

A napraforgó jelentőségének rövid ismertetése Magyarországon
A napraforgó ágazat Magyarországon a kalászosok és a kukorica után

a harmadik legnagyobb területen termelt növény. Az elmúlt négy év adatait
az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat
A napraforgó termelés főbb adatai
Év
Megnevezés
2004

2005

2006

2007

479 768

511 144

534 156

517 247

Betakarított összes termés (t)

1 186
180

1 107
907

1 180
659

1 048
306

Termésátlag (kg/ha)

2 470

2 170

2 210

2 027

56 006

50 232

52 938

85 000*

138 335

109 003

116 993

172 295

Betakarított terület (ha)

Felvásárlási átlagár (Ft/t)
Termelési érték (Ft/ha)

* = becsült átlag

A hozam ingadozása 12-18 %-os volt az elmúlt négy évben. A
felvásárlási átlagár 2007-ben jelentősen növekedett, év végére elérte a 100110 ezer forintot tonnánként.
Az eltérő ökológiai adottságú régiók átlagtermésének alakulását az
1. ábra mutatja be.
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1. ábra
A napraforgó vetésterületének és átlagtermésének
alakulása megyénként
2006.

Forrás: Vetőmag Szövetség és Terméktanács

Magyarország a betakarított összes termés alapján a világ napraforgó
termelő országai közül a 9. helyet foglalja el.
A legjelentősebb napraforgó termelő országok a betakarított összes termés
alapján a következők:
Oroszország

4,2 – 4,5 millió tonna

Ukrajna

3,4 – 3,7 millió tonna

Argentína

3,2 – 3,5 millió tonna

Kína

1,5 – 1,8 millió tonna

Franciaország

1,4 – 1,5 millió tonna

Románia

1,2 – 1,4 millió tonna

USA

1,1 – 1,3 millió tonna
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India

1,0 – 1,2 millió tonna

Magyarország

1,0 – 1,1 millió tonna

Spanyolország

0,8 – 0,9 millió tonna

Egyéb országok (27)

5,1 – 5,2 millió tonna
2. ábra

A legjelentősebb napraforgó termelő országok
részesedése a betakarított összes termésből (%)

Románia
5%

USA
5%

India
4%

Franciaország
6%

Magyarország
4%
Spanyolország
3%

Kína
7%
Egyéb országok
22 %
Argentína
13 %

Oroszország
17 %

Ukrajna
14 %

Forrás. FAO adatok, 2002-2004. évek átlaga, saját szerkesztés
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2.

A NAPRAFORGÓ TERMÉKPÁLYÁJA

Hazánkban a napraforgót alapvetően a gazdaságok ipari árunövényként
termelik, és eladják a feldolgozó ipari vállalatoknak. Ezek alapján a
termékpálya egyszerű, amelyet a 3. ábra szemléltet.
A termékpályából a „K+F”-nél az alapkutatást, az új vonal és hibrid
előállítását végzik az alábbi témacsoportokban:
-

-

Alapkutatási témák:
-

Molekuláris növénybiológiai kutatások

-

Élettani és beltartalmi vizsgálatok

-

Micológiai (kórokozó gombák) szaporodási sajátosságainak feltárása

Napraforgó vonal-előállítás és új F1 előállítás:
A vonal-előállító nemesítés feladata a genetikai bázis folyamatos
bővítése mellett olyan új beltenyésztett vonalak előállítása, melyek
hibridjeikben jól kombinálódnak, betegségekkel és károsítókkal szemben
ellenállóak, szaporításuk és vetőmagtermesztésük biztonságos és
gazdaságos,

valamint

megfelelnek

(megkülönböztethetőség),

Uniformity

a

DUS

(Distinctness

(egyöntetűség),

Stability

(állandóság)) előírásoknak.
-

Napraforgó hibridek összehasonlító teljesítményvizsgálata több
termőhelyen:
Nagy

termőképességű

és

olajtartalmú,

termőhely

és

évjárat

szempontjából stabil, DUS előírásoknak megfelelő, betegségeknek és
kártevőknek lehetőleg ellenálló, agronómiai vonatkozásban kedvező
tulajdonságokkal rendelkező napraforgó hibridek kiválasztása.

157

-

A napraforgó károsítóival szembeni rezisztencia kutatása:

-

Az állami kísérletek különböző szintjein vizsgált saját nemesítésű,
kooperációs nemesítési programból származó, illetve honosítás előtt álló
hibridek ellenálló-képességének vizsgálata szántóföldi körülmények
között, mesterséges fertőzéssel, valamint a vizsgálati módszerek
korszerűsítése.

-

Orobanche ssp. elleni rezisztencia kutatása:
A kísérletekben szereplő hibridek napraforgó vajvirággal szembeni
ellenállóságának felmérése, valamint új vonalak ellenállóságának
vizsgálata és a vizsgálati módszer fejlesztése.

-

Magkórtani kutatások:
A

vetőmagtételek

mikroorganizmusokkal

való

fertőzöttsége

meghatározza a magvak biológiai értékét, a tételekkel végzendő
vetőmagkezelési eljárásokat, a tárolás módját és idejét, ezért fontos ezek
vizsgálata.
-

A napraforgó termesztéstechnológiájának kidolgozása:
-

Napraforgó hibrideknél az elvirágzás utáni biológiai vízleadás
mértékének vizsgálata az optimális deszikkálási idő meghatározása
érdekében.

-

A növénysűrűség hatásának vizsgálata a napraforgó hibridek
termésére, olajtartalmára és olajhozamára kisparcellás körülmények
között.

-

Az összevirágzás vizsgálata napraforgó hibridek szülővonalai között,
valamint az anyai és apai sorok optimális arányának meghatározása
hibrid-vetőmagelőállításban.
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-

Különböző

tápanyagszintek

termésparamétereire,

hatása

valamint

a

beltartalmi

napraforgó

hibridek

tulajdonságaira

és

betegségérzékenységére.
-

Vegyszer-érzékenységi kísérletek.

Egy új fajta előállításának időigénye általában 8-10 év, mire a DUS
előírásainak megfelel, ekkor kezdődhet a saját hozamkísérlet végzése, ami 23 év. A saját hozamkísérlet eredményei alapján adható át az új fajta állami
vizsgálatra, melynek időtartama 3 év hazánkban. Összességében 13-16 év
szükséges hazánkban egy új fajta előállításához és ennek elismeréséhez.
Tekintettel arra, hogy nem minden állami vizsgálatra bejelentett fajta
kap elismerést, így a felszaporítást csak akkor kezdik el, ha a fajta két éves
vizsgálati eredménye megfelelő, így tovább tolódik a köztermesztésben való
megjelenése.
A munkavolumen és területigény szempontjából a hozamkísérletek
végzése a legnagyobb, így ennek metodikáját és folyamatát mutatom be,
mely alapján felmérhető az élőmunka, az anyag és a szolgáltatási
ráfordítások mennyisége.
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A fajta-előállítás folyamatos időstruktúrája

1. év

Szülőfajták

AXB

Keresztezés

2. év

F1

3. év

F2

4. év

F3

5. év

F4

6. év

F5

7. év

F6

8. év

F7

9. év

F8

A törzsek

10. év

F9

B törzsek

11. év

F10

C törzsek

12. év

F11

D törzsek

13. év

F12

Törzskeverék

14. év

F13

Szuperelit

15. év

F14

Elit

16. év

F15

I. szaporulati

17. év

F16

fok
II. szaporulati

18. év

F17

Kiválogatás

fok
Gazdasági termelés
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Felszaporítás

3. A NAPRAFORGÓ HOZAMKÍSÉRLETEK
METODIKÁJA
A Magyar Köztársaságban a növényfajták Állami elismerését a 2003.
évi LII. törvény „A növényfajták állami elismeréséről, valamint a
szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról” és annak
végrehajtásáról szóló 40/2004. (IV.7.) FVM rendelet „A növényfajták állami
elismeréséről” szabályozza.

A növényfajták állami elismeréséhez és a

növényfajta-oltalom megszerzéséhez szükséges kísérleti vizsgálatokat –
Fajtaminősítő Bizottság által jóváhagyott módszertan szerint – az MSZH
végzi és a Fajtaminősítő Bizottság jóváhagyása után mind a bejelentőknek,
mind az MSZH-nak alkalmaznia kell.
Magyarországon az új hibridet akkor minősítik elfogadottnak, ha
termőképesség (olaj-kaszat-termés) vonatkozásában a standardok átlagát
meghaladja a vizsgált időszakban (3 év), megfelelnek a DUS előírásainak,
tehát megkülönböztethető, egyöntetű és stabil (állandó) tulajdonságokkal
rendelkezik, valamint a CPVO – TP /81/1 tulajdonságtáblázat (1. melléklet)
alapján fenológiai tulajdonságai rögzítve vannak.
A

hozamkísérletezés

(tervezés,

kísérletek

beállítása,

fajták

elrendezése, megfigyelések és adatok rögzítése, az adatok feldolgozása és
értékelése) a Biometriai módszerek a kutatásban (Sváb, 1981) című munka
és annak továbbfejlesztése alapján történik.

1.1.1 1. Kísérleti helyek száma:
4-7 hely
1.1.2 2. Kísérlet időtartama:
3 év (2 év, amennyiben valamennyi eredmény megerősítő pozitív tendenciát mutat)
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1.1.3 3. Kísérleti elrendezés tenyészterület, parcella méret:
Hosszúság:


Bruttó 9,20 m



Nettó

8,72 m vagy 8,60 m (8,40 m étkezési fajtánál)

Az első és utolsó növényt el kell távolítani betakarítás előtt.
Soronkénti tőszám:


Igen korai csoport:

38 tő



Korai csoport:

31 tő



Középérésű csoport:

31 tő



Étkezési-madáreleség csoport:

23 tő

Szélesség: 2,8 m
Sorok száma:

4

Kísérletek típusai:


I. kísérlet: igen korai éréscsoport



II. kísérlet: korai éréscsoport



III. kísérlet: középérésűek csoportja



IV. kísérlet: étkezési napraforgó csoportja
I. kísérlet

70 cm x 24 cm tőtáv 59 400 tőszám/ha

II. III. kísérlet 70 cm x 30 cm tőtáv 48 200 tőszám/ha
IV. kísérlet

70 cm x 40 cm tőtáv 35 700 tőszám/ha

1.1.4 4. Kísérlet beállítása:
Terület kiválasztása:
Kísérletet csak megfelelő kultúrállapotú, nehezen irtható gyomoktól és
talajlakó állati kártevőktől, barázdáktól és bakhátaktól mentes, a
talajféleségeknek és termőréteg-mélységnek megfelelő művelésben
részesített, homogén talajminőségű táblába szabad elhelyezni.
Az elővetemény semmiféle kísérlet nem lehet!
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A kísérlet előveteménye nem lehet napraforgó és repce 4 éven belül!
Tápanyag utánpótlás:
A kísérleti területre szerves trágyát kijuttatni csak a kísérlet előveteménye
alá, vagy azt megelőzően szabad. A szerves trágyát, amennyiben az nem
volt vizsgálva, a tápanyag mérlegbe nem kell beállítani. A műtrágya
adagokat a kísérleti területre vonatkozó egy éven belül elvégzett talajtápanyag vizsgálatra épített műtrágya mérleg alapján kell meghatározni.
Vegyszeres gyomirtás:
A vegyszeres gyomirtást a növényállományra nézve a lehető legkisebb
várható fitotoxikus kárt okozó gyomirtó szerekkel szabad végezni.
1.1.5 5. Vetés ideje, módja, paraméterei:
A vetés ideje április második dekádja (10-20. között). A vetés vetőgéppel
történik a sor- és tőtávolságnak megfelelően. Gépi vetésnél az előre
megadott tőtávolság felére kell vetni, majd az egyelést 4-6 leveles korban
kell végezni.

6. Kísérleti parcellák jelzése, kezelése:
A kísérleti parcellákat egyértelmű, tartós jelzésekkel kell ellátni, és a
parcellavégeket a kelés után kiegyenesíti úgy, hogy a parcellák hossza
egyenlő legyen.
1.1.6 7. Növényápolás, növényvédelem:
A talajállapottól függően a kísérletek talaját 1-2 alkalommal sorközi
kapálással kell fellazítani. Gyomirtás szükség esetén engedélyezett
egyéves hatású gyomirtó szerekkel szabad végezni, de szükség szerint
mechanikai védelmet kell alkalmazni.
A kísérletekben rovarkártevők ellen kötelező a védekezés. A kórokozók
ellen a védekezés tilos!
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1.1.7 8. Agronómiai megfigyelések:
Valamennyit fel kell sorolni a Megfigyelőíven feltüntetettek szerint

(2.

melléklet).
Vetés napja:
Az a nap, amikor a vetés történt. Ha több napon át tartott, mindegyiket fel
kell jegyezni.
Kelés napja:
Az a nap, amikor az állomány 50 %-a kikelt.
Kezdeti fejlődés erőssége:
1-9 értékszámmal (1 = leggyengébb). Erőssége a kelés után 7-10 nap
múlva relatív bonitálás alapján állapítható meg. 1-9, a nagyobb szám a
kedvezőbb.

A bonitálásakor kapott átlagadatokat kell közölni. 1 = a legrosszabbul
fejlődő, 9 = a legjobban fejlődő fajta. A relatív bonitálás értelemszerű és
értékelhető alapja az, hogy minden ismétlésen belül kell 1-es és 9-es
értékű fajtának lenni. A többi értéket a szélső értéket mutató fajtához kell
hasonlítani.
Virágzás napja:
Amikor az állomány egyedeinek 50 %-a virágzik (DUS szerint).
Növénymagasság:
A talajtól a szár nyaki hajlatáig mért távolság cm-ben. Az I. és III.
ismétlés 2. sorának 3-5 m-e között 5-5 növényt kell megmérni
közvetlenül a betakarítás előtt.
Szárszilárdság:
A 45o-nál jobban megdőlt és tőből kidőlt tövek, valamint a tányér alatt
letört tövek számának viszonyát jelenti a betakarításkori tőszámhoz %-ban.
Az egész parcellára vonatkozóan ismétlésenként kell megállapítani.
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Növényszám a betakarítás előtt:
Az egész parcellára vonatkozóan a betakarítás előtti időszakban
ismétlésenként kell felvételezni.
Érés napja:
Amikor a standardoknál a kaszat nedvességtartalma eléri a 18 %-ot, akkor a
fajtajelöltek esetében is a mérést el kell végezni, műszeres méréssel.
Aratás napja:
Az a nap, amikor a fajta betakarítását végzik. Meghatározása: standard
fajták elérik a 18 %-os nedvességtartalmat, ez az aratás megkezdésének
legkorábbi időpontja.
Termésmennyiség mérés:
A betakarításkor mért termés tömeg (kg/parcella).
Kaszat nedvességtartalom:
Parcellánkénti termésből vett minta víztartalma %-ban, meghatározása
műszerrel.
Ezerkaszattömeg:
A parcellatermés megállapítása után az ismétlésekből összeöntött és
egalizált terméséből légszáraz állapotban a termés ezermagtömege 4 x 250
szem átlagából.
Tenyészidő hossza:
A keléstől az érésig eltelt napok száma.
A vizsgálat menete:
A méréseket hetenként egyszer kell elvégezni, azonos napokon. Mérések
kezdete: Magog hibrid virágzása utáni 40. nap. Befejezés fajtánként:
%

alatti

kaszatnedvességnél.

A

nedvességtartalom

meghatározás

módszere a vetőmagszabvány előírásának megfelelően.
Kísérlet célja:
1. A fajták tenyészidejének megállapítása 18 %-os kaszatnedvesség
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18

tartalomnál.
2. A fiziológiai érés idejének megállapítása ezerkaszattömeg
(továbbiakban: EKT) és olajtartalom méréssel.
3. Technikai érettség megállapítása 35 %-os nedvességtartalomnál.
Mintavételre vonatkozó előírások:


csak a fajtára jellemző tányérokról szabad mintát venni;



a

szegélyhatás

kiküszöbölésére

a

parcellák

sorainak

4-5-6.

növényétől kell kezdeni a mintavételezést;


abban az esetben, ha tőhiány van a sorokban, a hiányzó tő melletti
szomszédokat ki kell hagyni.

A fiziológiai érésnél az EKT-et és az olajtartalmat vizsgáljuk.
A fiziológiai érés ideje a legnagyobb EKT és olajtartalom dátum szerinti
időpontja.
1.1.8 9. Kórtani megfigyelések:
Provokációs kísérletben és spontán felvételezés a kísérletben.


Fehérpenészes szár- és tányérrothadás
- Kórokozó: Sclerotinia sclerotiorum
A napraforgó legfontosabb betegsége világszerte, a szártő
rothadását okozó betegségformája ellen nem ismeretes hatékony
vegyszeres védelem.
- Vizsgálat típusa:
o spontán fertőzések vizsgálata teljesítmény kísérletekben,
o provokációs kísérlet (provokációs vizsgálatra azért van
szükség, mert a vetésforgó és a száraz évjáratok gyakorisága
miatt,

ritkán

alakul

ki

megfelelő

fertőzési

nyomás

teljesítmény kísérletekben).
- Vizsgálat időpontja:
o elvirágzás után, citroméréskor (szártő-, szárközép rothadás),
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o közvetlen betakarítás előtt (tányérrothadás).
- Vizsgálat módszere:
A fehérpenészes szártő- és szárközép rothadás tipikus tüneteit
mutató növények gyakoriságának megállapítása azokban a
teljesítmény kísérletekben, ahol a természetes fertőzés mértéke
(fertőzési nyomás) lehetővé teszi a fogékonyság különbségek
kimutatását.
(A fertőzési nyomás akkor elfogadható, azaz vizsgálatra
alkalmas,

ha

a

fajtasor

legfogékonyabb

genotípusának

fertőzöttsége eléri, vagy meghaladja a 20 %-ot, fertőzött db %-ban.)
- Provokációs kísérlet:
Provokációs módszer:
o monokultúra:

amely

a

fertőzőanyag

(szklerocium)

egyenletesebb eloszlását biztosítja a talajban,
o öntözés (szükség szerint).
- Kísérleti elrendezés:
Véletlen blokk
- Ismétlések száma:
3-4 (a fajta függvényében).
- Növényvédelem:
Vegyszeres gyomirtás, szükség szerint állati kártevők elleni
védekezés, fungicides kezelés tilos.
- Adatközlés: fertőzött db %.


Diaporthés szárfoltosság és –korhadás
- Kórokozó: Diaporthe helianthi (Phomopsis helianthi)
A betegség okozta potenciális termésveszteség jelentős (az 1997es járványos évben közel 50 %-kal csökkent az országos
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termésátlag). Mivel nem lép fel minden évben, az adatbiztonság
miatt szükség van provokációs kísérletre is.
- Vizsgálat típusa:
o spontán fertőzések vizsgálata teljesítmény kísérletekben,
o provokációs kísérlet.
- Vizsgálat időpontja:
A megfelelő fertőzési nyomás kialakulásakor, de legkésőbb a
citromérés kezdetén.
- Vizsgálat módszere:
A

tipikus

szárfoltosság-tünet

gyakoriságának

meghatározása

alapján

a

fertőzöttség

azokban

a

teljesítmény

kísérletekben, ahol a fertőzési nyomás lehetővé teszi a
fogékonyság különbségek kimutatását. Járványos években a
tányérfertőzöttség is értékelhető mértékű lehet, ilyenkor ezen a
növényi testtájon ugyancsak el kell végezni a felvételezést – a
szükséges diagnosztikai vizsgálattal együtt. A vizsgálatokat
valamennyi ismétlésben, a parcellák teljes növényállományában
el kell végezni.
- Provokációs kísérlet:
Provokációs módszer:
o fertőzött szármaradványok begyűjtése, szabadban való
átteleltetése, majd egyenletes kiszórása a kísérleti parcellákra,
o öntözés: az aszkospóra szóródás elősegítése június I-II.
dekádjában, 2 x 30 mm-es víznormával (természetes csapadék
hiányában).
- Kísérleti elrendezés:
Véletlen blokk
- Ismétlések száma:
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3-4 (a fajtaszám függvényében)
- Növényvédelem:
Vegyszeres gyomirtás, szükség szerint állati kártevők elleni
védekezés, fungicides kezelés tilos.
- Adatközlés: fertőzött db %.


Napraforgó peronoszpóra
- Kórokozó: Palsmopara halstedii
A napraforgó veszélyes, számottevő gazdasági kárral fenyegető
betegsége világszerte. A vegyszeres vetőmagcsávázás (metalaxil
hatóanyag) és a rezisztens hibridek jelenleg kielégítő védelmet
biztosítanak, de a rassz-specifikus (vertikális) rezisztenciát az új
kórokozó rasszok (patotípusok) áttörhetik. Emiatt a hazánkban
jelenleg előforduló 5 rasszal szembeni ellenállóság az állami
elismerés egyik feltétele a 2006-tól bejelentett fajtajelölteknél.
- Vizsgálat típusa:
Üvegházi provokációs vizsgálat a Magyarországon előforduló
Plasmopara halstedii rasszok (1, 3, 4, 8, 9) fenntartásával és
mesterséges fertőzések elvégzésével.
- Adatközlés: fertőzött db %.



Makrofóminás szártőkorhadás
- Kórokozó: Macrophomina phaseolini
A melegigényes, talajlakó kórokozó csak bizonyos évjáratokban
és kísérleti helyeken okoz értékelhető természetes fertőzéseket.
- Vizsgálat típusa:
Spontán fertőzések vizsgálata teljesítmény kísérletekben.
- Vizsgálat időpontja:
Közvetlenül a betakarítás után.
- Vizsgálat módszere:
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Azokban a teljesítmény kísérletekben, ahol értékelhető mértékű
természetes

fertőzés

(valamennyi

lép

ismétlésben)

fel,

parcellánként

2-2

sorban

a

visszamaradt

szárcsonkok

hosszmetszetében mikroszkleróciumok jelenlétének vizsgálata
(kézi nagyítóval).
- Adatközlés: fertőzött db %.


Alternáriás levél- és szárfoltosság
- Kórokozó: Alternaria spp. (A. helianthi, A. helianthinficiens)
A betegség előfordulása évjáratfüggő (a meleg, gyakori
záporokkal tarkított nyarak kedveznek a fellépésnek), a vegetáció
végére alakulhat ki jelentősebb fertőzés. Mivel gyakran más,
gombás eredetű levél-, szár- és tányérfoltossággal együtt lép fel, a
gazdasági jelentősége nehezen ítélhető meg.
- Vizsgálat típusa:
Spontán fertőzések vizsgálata teljesítmény kísérletekben.
- Vizsgálat időpontja:
A megfelelő fertőzési nyomás kialakulásakor, ha a komplex
fertőzések nem zavarják a tüneti értékelést.
- Vizsgálat módszere:
A levél-, szár- vagy tányérfoltosság mértékének, illetve
gyakoriságának megállapítása mintavételt követő diagnosztikai
vizsgálat (konídiumok mikroszkópos vizsgálata) után.
- Adatközlés: fertőzött levélfelület %, fertőzött db %.



Szürkepenészes tányérrothadás
- Kórokozó: Botritys cinerea
Az 1970-es évekig a napraforgó egyik legfontosabb betegsége
volt, az utóbbi két évtizedben csökkent a gazdasági jelentősége.
- Vizsgálat típusa:
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Spontán fertőzések vizsgálata teljesítmény kísérletekben.
- Vizsgálat időpontja:
Betakarítás előtt, megfelelő fertőzési nyomás esetén (ha a
fogékony genotípusok tányérfertőzöttsége eléri, vagy meghaladja
a 20 %-ot).
- Vizsgálat módszere:
A szürkepenészes tányérrothadás gyakoriságának megállapítása
tüneti értékeléssel, szükség szerint diagnosztikai vizsgálat
(konídiumtartók, konídiumok, mikroszkópos vizsgálata).
- Adatközlés: fertőzött db %.


Fekete szárfoltosság
- Kórokozó: Phoma macdonaldii
Jellemzően a tenyészidőszak második felében lép fel, ritkán okoz
súlyos megbetegedést hazánkban.
- Vizsgálat típusa:
Spontán fertőzések vizsgálata teljesítmény kísérletekben.
- Vizsgálat időpontja:
A megfelelő fertőzési nyomás kialakulásakor (ha a fogékony
genotípusok szárfertőzöttsége eléri, vagy meghaladja a 20 %-ot).
- Vizsgálat módszere:
A tipikus szárfoltosság tünet (fekete, éles határú foltok a
levélnyélalapok körül, főként a szár alsó harmadában) alapján a
fertőzöttség mértékének megállapítása (a tüneti diagnózis
megerősítése a piknídiumok mikroszkópikus vizsgálatával).
- Adatközlés: fertőzött db %



Napraforgó- lisztharmat és rozsda
- Kórokozó: Erysiphe cichoracearum, Puccinia helianthi
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Rendszerint a tenyészidőszak vége felé lépnek fel, ezért
számottevő gazdasági kárt jelenleg nem okoznak.
- Vizsgálat típusa:
Spontán fertőzések vizsgálata teljesítmény kísérletekben.
- Vizsgálat időpontja:
A

megfelelő

fertőzési

legfogékonyabb

nyomás

genotípus

kialakulásakor

lombfertőzöttsége

eléri,

(ha

a

vagy

meghaladja a 30 %-ot).
- Vizsgálat módszere:
A tipikus betegségtünetek (lisztharmatos penészgyep, rozsdatelepek) alapján a fertőzöttség mértékének

megállapítása

bonitálással.
- Adatközlés: fertőzött levélfelület %


Egyéb gombás vagy baktériumos eredetű tényérrothadások
- Kórokozó: Rhizopus nigricans, Erwinia spp.
Magyarországon

sporadikus

a

fellépésük,

ezért

súlyos

tányérrothadást ritkán okoznak.
- Vizsgálat típusa:
Spontán fertőzések vizsgálata teljesítmény kísérletekben.
- Vizsgálat időpontja:
A megfelelő fertőzési nyomás kialakulásakor.
- Vizsgálat módszere:
Diagnosztikai vizsgálatok elvégzése után a tányérfertőzöttség
mértékének megállapítása.
- Adatközlés: fertőzött db %.
1.1.9 10. Betakarítás:
Ideje:
Az a nap, amikor a fajta betakarítását végzik.
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Módja:


Gépi, kézi



Helyszíni mérések

Mintavétel beltartalmi vizsgálatra:


célja: nedvesség-, fehérje-, olajtartalom meghatározás, egyéb
különleges beltartalmi tulajdonságok (zsírsav, aminosav összetétel, stb.);



módja: ismétlések átlagából 0,3 kg tisztított mintát kell venni.

Minta zárása és jelölése:
Biztonságos lezárás, kívül-belül olvasható jelölés.
11. A gazdasági érték megállapítása:


termőképesség;



beltartalmi értékek (olajtartalom, fehérjetartalom), egyéb különleges
beltartalmi tulajdonságok (zsírsav-összetétel, szín, EKT);



tenyészidő;



állóképesség;



növénykórtani tulajdonságok.

Korlátozó tényezők:


olajtartalom minimum 45 % (étkezési, - madáreleség kivételével).

Döntési szempontok:
A termőképesség (olaj-kaszat) vonatkozásában a fajtajelölt a standardok
átlagát meghaladja.
Előterjesztés feltételei:
A termőképesség vonatkozásában a fajtajelölt a standardok átlagát
meghaladja, egyéb különleges értékmérő és beltartalmi tulajdonságok
alapján is jobb.
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MELLÉKLETEK

174

1. melléklet
Tulajdonságlap

175

176

177

178

179

2. melléklet
Napraforgó megfigyelőívek
Napraforgó megfigyelőív
I.
Kísérleti hely: …………………………………

Év: …………………...……….….

2

Bruttó (m ): ……….…….

Nettó (m2): ……………………....

Elővetemény: …………………………………

Talaj típusa: ………………….…..

Termőréteg (cm): ……………………………..

Humusztartalom (%): …………....

Arany-féle kötöttség (KA): ……………………

ph.: ……………………………….

Vetés ideje: ……………………………………

Kelés ideje: ………………………

Parcella területe:

Időpontj
a

N
Ősz

P

Tavasz

Ősz

Műtrágya
felhasználás

K

Tavasz

Ősz

Tavasz

Hatóanyag (kg/ha)

Időpontja

Dózis (kg/ha)

Istállótrágya
felhasználás
Megnevezés

Időpontja

Dózis (kg/ha)

Növényvédő-szer

Hónap
Átlagos havi
középhőmérséklet (C0)
Havi
csapadékösszeg
(mm)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Öntözés ideje
Öntözés mennyisége
(mm)

A kísérlettel kapcsolatos
megfigyelések, megjegyzések
A megfigyelőívet kitöltötte:
……... év …………………hó ……. nap

…………………….aláírás
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12

Napraforgó megfigyelőív
II.
Kísérleti hely: ……………………

Sorszám

Kelés
napja

Hibrid

hó

Érés
napja

nap

hó

Év: …………………...……….….
Tenyészidő

nap

nap

Virágzás
napja

Átlagnál később
virágzó tövek száma
(db)

hó

II.

nap

III.

össz.:

A megfigyelőívet kitöltötte:
……... év …………………hó ……. nap

………………………….aláírás

Napraforgó megfigyelőív
III.
Kísérleti hely: …………………………………

Sorszám

Hibrid

Többtányérú
(elágazó) tövek
száma (db)
II.

III.

össz.:

Év: …………………...……….….

Megdőlt tövek
száma (db)
II.

III.

Kidőlt tövek
száma (db)

össz.:

II.

III.

össz.:

Letört tövek
száma (db)
II.

III.

A megfigyelőívet kitöltötte:
……... év …………………hó ……. nap

………………………….aláírás

Napraforgó megfigyelőív
IV.
Kísérleti hely: …………………………………
SorSzám

Hibrid

Aratás napja
hó
nap

Év: …………………...……….….

Növényszám aratáskor
II.
III.
össz.:

Ezerkaszattömeg
(g)

A megfigyelőívet kitöltötte:
……... év …………………hó ……. nap

………………………….aláírás
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össz.:

Napraforgó megfigyelőív
V.
Kísérleti hely: …………………………………
Sorszám

Hibrid

Nedvességtartalom aratáskor
(%)
I. II. III. IV. átlag

Év: …………………...……….….

I.

Kaszattermés súly
(kg)
II.
III.
IV.
átlag

A megfigyelőívet kitöltötte:
……... év …………………hó ……. nap

………………………….aláírás

Napraforgó megfigyelőív
VI.
Ismétlés: …………………

A megfigyelőívet kitöltötte:
……... év …………………hó ……. nap

………………………….aláírás
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Scl.

Ma.

Tő
Alt.

Szár
Ph.

Ery.

Alt.

Alt.

Di.

Ri.

Hibrid

Tő
db

Bo.

Sorszám

Scl.

Kórtani adatok
Tányér
Levél

Di.

Év: …………

Scl.

Kísérleti hely: …………………....…

