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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

AZ ÉRTEKEZÉS CÍME: Az EU kutatás-finanszírozása, ennek hatása az EU integrációs 
céljainak a megvalósítására 

 
A dolgozat az Európai Unió kutatástámogatás rendszerét több szempont szerint vizsgálja:  

1. mint finanszírozási eszköz, mely a klasszikus tudományegyetemi keretben kifejlődött 
tudományos tevékenység alapvető támogatási formája, 
2. mint tudománypolitikai eszköz mely napjainkban jellemzi a kutatási támogatások 
programszerű odaítélését, 
3. mint versenyképességi eszköz mely általánosan alá van rendelve az Európai Unió in-
tegrációs célkitűzéseinek, nevezetesen egy versenyképes egységes piac megteremtésének 
és annak folyamatos fenntartása érdekében, 
4. az integrációs célok fokozatos megvalósításával párhuzamosan fejlődő szabályozási 
keretek tekintetében, 
5. a korszerű politikai ellenőrzés hat szintjének a megkülönböztetését alapul véve, 
6. mint a K+F tevékenység társadalmi és gazdasági „tömegesedésé”-t elősegítő eszköz, 
mely hasonlóan megy végbe mint az a számára humán erőforrásokat biztosító felsőokta-
tásban kicsit korábban történt. 

A disszertáció az Európai Unió keretprogramjának a megjelenéséig kifejlődött K+F támoga-
tási rendszerek áttekintésével kezdődik, melyeknek gyökere a klasszikus (humboldti) kutató egye-
tem struktúrájában keresendő. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a II. világháború, valamint a 
fegyverkezési verseny technológiai szükségleteinek a kielégítése jelentős hatást gyakorolt a K+F 
térnyerésére és ezek jelentősen hozzájárultak nem csak az Európai Unió létrehozásához, hanem 
annak kutatási programjainak a megalkotásához is. 

Miközben Európában a K+F nemzetközi együttműködésében meg lehet különböztetni az 
Európai Unión kívüli és azon belüli folyamatokat, alapvető eszmei összefonódásuk tagadhatatlan: 
mindegyikőjük az általános európai versenyképességet tekinti sajátjának. Hosszú ideig a kezdemé-
nyezések olyan nemzetközi nagyprojektek szintjén zajlottak, melyek alapvető szemlélet módja az 
egyes nemzetek erőfeszítéseit meghaladó létesítmények megvalósítása, kizárólag közvetlen támo-
gatású kutatóintézeti egységek keretében. Az alapkutatási nagyprojektek mellé azonban idővel je-
lentős K+F kezdeményezések is társultak. 

A K+F politika társadalmi szintű áttörését azonban a kutatási és technológiai fejlesztési ke-
retprogram általános térnyerése jelenttette melynek keretében az közvetett kutatás-támogatási esz-
közök segítségével nem csak a sokkal szélesebb és hatékonyabb kutatói közösségi részvételt tesz 
lehetővé, hanem a kitűzött politikai célok diverzifikálása is megfigyelhető. Azaz, miközben az EU 
szintű K+F támogatás célja mindig alárendelt volt az európai integráció megvalósításának, addig az 
EU-s szintű innovációs (és tudomány) politika jelentős fejlődésen és átalakuláson ment keresztül. 
Mára kialakult egy európainak nevezhető K+F közösség, melynek integrálását nagyban segítette a 
gazdasági közös piac létrejötte, hiszen a kölcsönhatások keretében a gazdasági hátteret adó cégvilág 
is nagymértékben kilépett a nemzeti keretekből és „európai” lett. 

Mindezek alapján a jelenlegi uniós szintű K+F politika a korábbiakhoz képes komplexebb 
módon közelíti meg és kezeli a célkitűzéseket, valamint azok megvalósítását (általános gazdasági 
versenyképesség), differenciálva közösségi és nemzeti szintű feladatok között. Továbbá, a tömege-
sedett felsőoktatáshoz hasonlóan, keresi a ráfordítások hatékonyságának a kifejezését. 

A 2004-ben csatalakozott tagállamokra gyakorolt hatások vizsgálata függelékben kapott he-
lyet. 
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Abstract 
 

Title of the Thesis: Research financing in the EU and its effects upon performance of EU inte-
gration goals 

 
The analysis of EU research support system from a historical perspective has been per-

formed in this thesis from multiple points of view:  
1. a financial instrument which is a basic support form for research activity developed 

within the classical university framework, 
2. a science policy instrument which characterizes nowadays distribution of support means 

for research according to predefined programmes, 
3. an instrument generally subordinated to EU integration goals, i.e. the establishment and 

continuous sustain of the competitive unified market, 
4. development of legislative framework in parallel to the gradual performance of integra-

tion goals 
5. the six levels of up-to-date political control, 
6. the economical and social „massification” of R & D activity, which shows a similar de-

velopment as something earlier in its provider of human resources, the higher education, 
finding out the interactions and summary of efforts for interpretation of effects. 

The research has targeted first review of R & D support systems developed until the first EU 
Research Framework programme has been conceived. The roots of these R & D support systems 
are explicitly found in the structure of the classical (humboldtian) research university. One should 
pay special attention to the significant gain in importance for R & D due to the effects of the second 
World War and the following arms race technological needs, which has given a big impetus not 
only to the establishment of the European Union, but to the creation of its research framework pro-
gramme, too. While one can differentiate in Europe within R & D international collaboration proc-
esses in and out of the EU framework, their strong interconnection is not deniable: each of them is 
targeting as its own goal the general European competitiveness. 

Initiative at the beginning and for quite a long time period was only taken at the level of in-
ternational megaprojects, aiming to establish facilities beyond the financial capabilities of individ-
ual partners and in the form of research institutions of direct support. The basic research megapro-
jects were later also accompanied by significant R & D initiatives. 

However, the significant breakthrough of R & D policy at societal level has been produced 
by the proliferation of the Research and Technological Development Framework Programme. 
Within this by the use of indirect research support instruments not only a much wider research 
community has been involved in a more efficient way, but one can also observe the diversification 
of political goals. While EU level R & D support has always been subordinated to the performance 
of European integration, the EU level innovation (and scientific) policy has witnessed significant 
development and transformation. It has developed nowadays a real EU R & D community, the inte-
gration of which has been largely helped by the establishment of the common market, as based on 
these interactions the enterprise structure providing the economic background has also stepped out 
to a great extent from the national framework and became „European”. 

Based on all these, the nowadays EU level R & D policy approaches and manages its goals 
in a more complex manner, as well as their implementation (general economic competitiveness), by 
differentiating between community and national tasks. Further on, similarly to the mass higher edu-
cation, searches the expression of efficiency for invested resources. 

The analysis of effects upon member states that joined the EU in 2004 is to be found in an-
nex. 
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Az EU kutatás-finanszírozása, ennek hatása az EU integrációs céljainak a megvalósítására 

 

1. Bevezetés 

Az EU kutatás finanszírozása több módozatban valósul meg. Az egyik leglényegesebb kö-

zülük a kutatási és technológiai fejlesztési keretprogram (KTF KP), mely lényegében egy financiá-

lis eszköz, ami közpénzek elosztását végzi, meghatározott kutatási és fejlesztési célok elérése 

érdekében. A megállapítás arra alapozott, hogy a program költségvetése teljes egészében része az 

uniós költségvetésének, ami viszont valamilyen formában a tagállamok költségvetési 

hozzájárulásából tevődik össze. 

Bár a felhasznált pénzeszközök mennyisége, ill. ennek a változása érdekes vizsgálati alapot 

jelenthet, e dolgozat elsődlegesen a rendelkezésre álló pénzeszközök elosztási mechanizmusainak 

időbeli fejlődését vizsgálja, ill. ezeknek az összefüggéseit a különböző politikai, elsősorban gazda-

ságpolitikai célok elérésével. 

Ugyanakkor a KTF KP-n kívül, mely végül is egy közvetett kutatástámogatási eszköz, az EU 

közvetlen kutatástámogatást is végez, mely a saját kutatóintézeti hálózat üzemeltetéséből áll. Szigo-

rúan véve ez egy történelmileg hagyományos költségvetési kutatástámogatás, mely időrendben 

megis előzte a KTF KP kialakulását. 

A dolgozat célja, hogy átfogó képet adjon az EU kutatás támogatási rendszereinek a törté-

nelmi fejlődéséről, bizonyos mértékig párhuzamba állítva azt a társadalmi integráció általános 

fejlődésével. 

A dolgozatban a következő kérdésekre keressem a választ: 

1. Miképpen alakult ki a K+F közfinanszírozása ? 

2. Mi indokolja nemzetek feletti K+F közfinanszírozás folyósítását Európában ? 

3. Milyen formái vannak ennek a közfinanszírozásnak és mi vezetett ezek kialakulásához ? 

4. Milyen eredményeket ért el az európai nemzetek feletti K+F közfinanszírozás és milyen 

problémákkal szembesül ? 

 

1.1. A tudományos kutatás társadalmi előretörése a modern korban 

A tudományos kutatás, bár történelme az ókorig nyúlik vissza, rendszeres művelése a mo-

dern kor terméke és az ipari forradalommal került a jelenlegi formában a köztudatba. Ebben két 

fontos momentum fedezhető fel: 

1. a modern kutatás mindig összefüggésben volt a technológiai fejlesztéssel, a kutatási 

eredmények hasznosulása a gazdasági és társadalmi élet egyéb területein mindig szerves része volt 

a saját fejlődésének, 

2. a tudományos kutatás elválaszthatatlan a legmagasabb szintű emberi tőke termelésétől, 
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nevezetesen a felsőoktatási szintű képzéstől. Az ipari társadalom az egyetemet saját képére alakítot-

ta át (Perkin, 1991). Megalkotta a modern egyetem, főiskola és kutatóintézet rendszerét. 

A tudomány modernkori fejlődése alapvetően az ipari forradalom fejleményeivel indult, lé-

nyegében szoros kapcsolatban az eredmények alkalmazásával. A modern egyetem mely ötvözte az 

oktatást és a kutatást (a tradicionális ismerethalmaz konzerválása helyett) két európai országban 

teljesedett ki: Németországban, ahol Wilhelm von Humboldt a berlini egyetem 1810-ben történt 

megalakításával, lerakta a kutató egyetem alapjait, és Skóciában. Mindkettő az egy tárgyban ki-

emelkedő tudást mutató professzor alkalmazását tekintette elsődlegesnek, ezzel akárcsak az iparo-

sodásban végbement szakosodással, és munkamegosztással jelentős hatékonyságnövelést érve el. 

Az eredmény az olyan szakemberek megjelenése, akik nem csak magas fokon képzettek, hanem 

szakterületeiken aktív újítók is. A humboldti egyetem a legmagasabb tudásszint (Wissenschaft) el-

érését tűzte célul ki, mely az oktatás és tanulás (beleértve a kutatást is, mint a tudásszerzés alapvető 

módszere) abszolút szabadságával párosult. 

Az eredmény a mai értelemben vett kutatóegyetem lett és néhány évtized elteltével a modell 

sikeressége a német társadalom általános fellendülésével (különösképpen gazdasági szinten) volt 

mérhető és ebben minden jelentős versenytársát lehagyta. Ekkor azonban még a tudomány (és K+F) 

politika nem jelentett mást, mint felsőoktatás politikát (Stichweh, 1994). Az ágazat szervezésében 

és finanszírozásában megjelennek a kormányzati programok, melyek a kutatást a társadalmi célok 

kielégítésére próbálják ösztönözni. A tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása az általános 

társadalmi és gazdasági fellendülés mellett jelentős szerepet kezdett el kifejteni olyan területeken is, 

mint a hadiipar és igen fontos szerepet játszott a két világháború fegyverkezési eredményeiben. 

Különösképpen a második világháború jelentett áttörést, amikor is a jelentős amerikai tech-

nológiai főlény egyes területeken a szakosítás további fázisát váltotta ki. Ez pedig a specializált 

kutató intézetek, ill. kutató intézeti hálózatok általános terjedése volt. Nem jelentett kivételt ez alól 

az európai színtér sem. Itt párosult azzal a felismeréssel, hogy a formálódó kétpólusú világban, a 

nemzeti szinten kifejtett erőfeszítések nem elégségesek. Az európai integráció egyik kezdeti mozga-

tó rugója, a közös, versenyképes kutatást támogató intézmények és rendszerek létrehozása, így 

mindig párhuzamba volt helyezhető az integrációs folyamattal. 

 

1.2. A kutatás-finanszírozás általános kérdésköre 

A tudományos kutatás és technológiai fejlesztés (amit általában K+F-el szoktak jelölni) igen 

széles értelmezéssel rendelkezik, kezdve a kíváncsiság által motivált alapkutatástól, egészen vala-

milyen újítást tartalmazó és végtermékként megjelenő piaci árú, vagy szolgáltatásig. Ennek a feje-

zetnek (és a dolgozatnak) nem célja a különböző tartalmi megfogalmazások és különbségek elem-

zése, hanem megvizsgálni azokat az indokokat amelyek alapján a társadalmi-politikai felépítmény 
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közfinanszírozás szempontjából a K+F-et (összességében) figyelembe veszi. Az ezzel kapcsolatban 

megfogalmazott hipotézis pedig: 

1. hipotézis: a K+F a huszadik században beépül a politikai és gazdasági rendszerbe, és köz-

finanszírozásra alkalmas közjónak minősül. 

 

1.2.1. Kutatásfinanszírozás a második világháborút megelőző időszakban 

A tudományos kutatás támogatása általánosan elfogadott nézett szerint jogos elvárás minden 

állami költségvetés felé. Ez a nézet az ipari forradalmat megelőző időktől fokozatosan nyert teret, 

hiszen az első, aki állítólag a mai értelemben vett kutatási grantot kapott, Edmund Halley volt 1719-

ben (Owen, 1988). A kutatás finanszírozásának a kérdése ugyanakkor nem jelentett külön problé-

makört, hiszen adva lévén egyetemi kötődése, elsősorban a német egyetemi modellben, szerves 

része volt az általános egyetemi költségvetésnek. Ez a helyzet egészen a 20. század elejéig jellem-

ző. Ugyanakkor az egyetemi oktatás és kutatás jelentős fejlődése ellenére (elsősorban Németor-

szágban) még meglehetősen alacsony társadalmi súlya volt. A tudományos felfedezések, ill. az 

eredmények alkalmazása, és ezzel járó társadalmi hatások kibontakozása még az elején tartott, ami 

miatt a finanszírozás kérdése nem volt egy jelentős szempont. 

A kutatás állami finanszírozása, azaz a közpénzek felhasználása a tudományos kutatás támo-

gatására, az első világháborút megelőző időkben jelent meg. Ezzel együtt megkezdődött a huszadik 

században általános vita afelől, hogy ennek mekkora része kerüljön alkalmazott kutatás (társadalmi 

igények kielégítésére), és mennyi alapkutatás (a kíváncsiság által hajtott kutatás) támogatására. Ez 

lett az alapja tulajdonképpen a közpénzek elköltésének a módjának. Az alkalmazott megoldások 

olyan szervezetek megalakítását tűzték ki célul, melyek önállóan gazdálkodtak a folyamatban a 

részükre átadott közpénzekkel, ám támogatási irányok kijelölésével ezt ellenőrizhető módon teszik. 

Németországban érdemes megemlíteni a "Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung von 

Wissenschaft und Forschung" (Vilmos Császár Társaság a tudomány és kutatás támogatására, ma: 

Max-Planck-Gesellschaft) melyet 1911-ben alapítottak. Célja egyetemeken kívüli elsősorban ter-

mészettudományos kutatóintézetek létrehozása és fenntartása volt1. Ezt követte a mai Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (Német Tudományos Társaság) elődje, a "Notgemeinschaft der Deutschen 

Wissenschaft" (Német Tudományos Szükségtársaság), melyet 1920-ban alapítottak. Ebben egyesült 

a birodalom 5 tudományos akadémiája, a német felsőoktatási intézmények egyesülete, a Kaiser-

Wilhelm-Gesellschaft, a Műszaki és Tudományos Egyesületek Testülete, valamint a Német Termé-

szettudósok és Orvosok Társasága és célja az intézményesített támogatás elosztása volt2.  

                                                 
1 http://www.dhm.de/lemo/html/kaiserreich/wissenschaft/kwg/index.html 
2 http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/wissenschaft/notgemeinschaft/ 
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A 20. században a tudománypolitika tehát több újítást is végrehajtott (Stichweh, 1994): 

1. a tudomány művelését részben leválasztotta a hagyományos egyetemi rendszerről, mivel 

létrehozott új szervezeti formákat melyek kizárólag tudományos célokat követtek, 

2. megváltozott az érdeklődés középpontja, személyek és szerepek (tanszékvezető egyetemi 

tanár) helyett előretörtek a programok és társadalmi értékek. Ez persze messze nem 

jelentette a személyek és szerepek háttérbe szorítását, hiszen ezek a mai napig érvénye-

sülnek, 

3. ezzel a felsőoktatás és tudománypolitika differenciálódik és ez politikailag megoldható 

anélkül, hogy veszélybe kerülne a tudomány és felsőoktatás kapcsolódása az egyetemi 

rendszeren belül. 

Gyakorlati szinten így a tudomány politikai befolyásolása valósult meg, ugyanis a progra-

mok és társadalmi értékek penetrációja jelenti azt, hogy a tudomány műveléséhez szükséges anyagi 

források meghatározott tudományos célok elérése érdekében kerülnek folyósításra. Németország-

ban ennek első gyakorlatát a Jubiläums-Stiftung der deutschen Industrie (A Német Ipar Jubileumi 

Alapítvány) valósította meg: a begyűjtött források elosztását egy szakértői bizottság végezte írásban 

benyújtott javaslatok alapján és a módszer rövidesen általánossá vált az ipari alapítványok körében. 

Ezzel megfigyelhető a tudomány és politika kölcsönhatásának a kialakulása: a rendelkezésre 

álló összegek felosztása, a szakértői bizottságok egy tudományos ön-ellenőrzést valósítanak meg, a 

tudományos problémák közötti prioritásokat egy preferenciális programstruktúra írja le. Ez a 

struktúra jelenti a tudománypolitikát a legszorosabb értelemben. A tudománypolitika eme strukturá-

lis változása, mely a döntési kereteket definiálja, és a tényleges döntéseket nem károsítja, a tudo-

mány szociális rendszerét alapvetően megváltoztatta. A tudományos munka alapegységekre lett 

felbontva, melyek tudományos projekt név alatt futnak. A tudományban végbement eme strukturális 

váltás a tudomány legitimitásának szerezz jelentős támogatást. Ezzel a tudományos témák előre 

meghatározott szabályok szerint kerülnek kiértékelésre, melyek nem kizárólag tudományos jellegű-

ek, hanem a tudománypolitika programjain keresztül a külső érdekekhez is kapcsolódnak. 

Stichweh (1994) mindezek alapján a politikai ellenőrzés négy szintjét különbözteti meg: 

1. vannak társadalmi értékek, melyek a politikai rendszer felé kerülnek átadásra, és beépül-

nek a tudománypolitika preferencia programjába, 

2. a programok felett és a tudományos problémák közötti választásnál egy ellenőrzési szint 

van, amelyen kérik a tudomány szakértői megnyilvánulását, 

3. vannak tudományos önvezérlő mechanizmusok, szakértői csoportok, akik a program meg-

valósításáért felelnek és a támogatások projektek szerinti elosztását végzik (peer review), 

4. a projekt alapú tudományos kutatás a projekteket a tudománypolitika által meghatározott 

kereteknek megfelelően határozza meg . 
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Ezzel kialakul egy döntéshozatali hierarchia, mely elosztja a kockázatot a fentebb említett 

szintek között, így csökkentve azt. Ez különösen fontos akkor, amikor a ráfordítások társadalmi 

aránya jelentősen megnő. Ettől egy esetben térnek el: amikor nagyprojektekről van szó. Ezek a tár-

sadalmi igényeket és tudományos célokat egy nagy projektben szintetizálják, amit csak elfogadni, 

vagy elutasítani lehet. 

Angliában, az 1660-ban alapított Royal Society (Királyi Társaság) igen sokáig kizárólag a 

„tanult emberek társaságát” jelentette. Tagjai 1847-ben eldöntötték, hogy soraikba új tagokat csak 

és kizárólag tudományos érdemeik alapján vesznek fel, ami egy „tudományos akadémia” létrehoza-

talát jelentette. A kormány ezt egy olyan adománnyal ismerte el, mely arra volt hívatott, hogy a 

tudósokat segítse kutatásaiban, és ezzel egy kormányzati grant rendszer kezdetét jelentette. Ez egy-

ben a társaság autonómiáját is biztosította3. 

A Royal Society-t több más intézmény követte. Az 1913-ben megalakított Medical Research 

Committee (később Medical Research Council, azaz Egészségügyi Kutatási Tanács), az 1911-ben 

elfogadott Nemzeti Biztosítási Törvény után alakult. Ez előírta a közpénzek bizonyos részének a 

felhasználását egészséggel összefüggő kutatás végzésére (Owen, 1988), ami egy kifejezetten gya-

korlatias megközelítés volt, sőt kormányzati igényeket volt hívatott kielégíteni. Ezzel ellentétben, a 

Council for Scientific and Industrial Research (Tudományos és Ipari Kutatási Tanács), bár nevében 

szintén gyakorlatias megközelítést sejtetett, azt az elvet vallotta, hogy a „kutatás nem szabad a kü-

lönböző kormányhivatalok mindennapi nyomásának és igényeinek alávetni” (Owen, 1988). 

 

1.2.2. A kutatás a második világháborút követően: a kutatás finanszírozás összefüggése a 

fegyverkezéssel és a fegyverkezésen túlmenő támogatás, a társadalmi célok kielégítése, az innová-

ció elősegítése, versenyképesség növelése, stb. 

A háborús cselekményekkel összefüggően a tudományos kutatás jelentős hadászati potenci-

ált nyert (a tudomány és hadászat összekapcsolódásáról a legmagasabb vezérlési szinteken, l. 

Pickering, 1995). A hadviselő felek jelentős erőfeszítéseket tettek új fegyverek kifejlesztésére, és 

erre közpénzből jelentős összegeket áldoztak. A folyamat a háborút követően jelentősen felerősö-

dött, és jellegzetessége volt a hidegháborús időszaknak is. Az USA-ban mindez nem csekély mér-

tékben köszönhető Vannevar Bush tevékenységének, aki egyrészt koordinálta az amerikai háborús 

K+F erőfeszítést, majd ezt követően megalkotta az első amerikai K+F támogatási programot (Bush, 

1945)(amiben a K+F szoros kapcsolatban van a hadiipari szükségletekkel). 

A jelen dolgozat tárgya azonban kizárólag a polgári kutatás vizsgálata, hiszen az Európai 

Unió történelme során soha semmilyen hadiiparral összefüggő cselekményt nem támogatott. Meg 

                                                 
3 (http://www.royalsoc.ac.uk/page.asp?id=1058) 
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kell azonban említeni, hogy a háborút követő időszak jelentős „tudományipari” fellendülése nagy-

mértékben köszönhető a hadiipari megrendeléseknek (és ebben az USA hatalmas előnyre tett szert; 

erre nem csak Pickering mutat rá, hanem Lindqvist (1994) is, hiszen az USA-ban a hadiipari meg-

rendelések jelentős hányada az amerikai egyetemeken jelent meg). Sőt, a nagyvállalatok K+F tevé-

kenysége sok esetben kettős, azaz polgári és hadiipari célokat is szolgál (Stewart, 1989). 

Ezzel összefüggésben kerültek megszervezésre a kutatóintézeti hálózatok, melyeknek első 

csírái még a 20. század elejére vezethetők vissza. Így a kutatás nagymértékben kikerül az egyetemi 

műhelyekből. A kutatóintézeti hálózatok, melyek zárt szervezeti egységeket jelentenek, sokkal in-

kább lehetővé teszik a nyilvánosságtól elzárt kutatások folytatását, szemben az egyetemekkel, ahol 

a munka elsősorban a hallgatókra van bízva. 

Itt csupán annyit érdemes megemlíteni, hogy a háborút követően a közpénzekből támogatott 

tudományos kutatás két nagy csoportját lehet megkülönböztetni: a hadiiparit, mely a kifejezett ha-

dászati célokat szolgálta ki, és a polgárit, melyben leginkább konzerválódhattak a Humboldt által 

lefektetett hagyományok a tiszta tudomány művelésére. 

A háborút követően jelentősen megerősödött egy harmadik vonal is, az un. ipari kutatás, hi-

szen a vállalatok felismerték az alkalmazott kutatások és az innováció szerepét a gazdasági ver-

senyben. Az ipari-polgári kutatás kölcsönhatása azonban, ill. stratégiai menedzselése, értve alatta 

kormányzati eszközökkel (közpénzekkel) történő befolyásolása hosszú évtizedek alatt alakult ki. 

Ebben előtérbe került az alap- vs. alkalmazott kutatás vitája. Angliában, 1971-ben megjelent 

„A kormányzati kutatás és fejlesztés kerete” Lord Rothschild által szerkesztett Zöld Könyv (vita 

dokumentum) részeként (Owen, 1988) a fogyasztó-szolgáltató elv alkalmazását javasolja. Célja az 

volt, hogy a közfinanszírozású kutatás feleljen meg társadalmi igényeknek, amint az már hagyomá-

nyosan a brit Egészségügyi Kutatási Tanácsnál történt. A javaslat élénk vitát váltott ki, mert a tu-

domány története azt sugallta, hogy a valódi műszaki fejlesztés soha nem volt vezérelhető admi-

nisztratív eszközökkel. 

A „hasznosságra törekvés” jelensége nem csak a tudományos kutatást érintette. Ebben az 

időben, a Szputnyik sokkot követően a nyugati fejlett világban hasonló igények fogalmazódnak 

meg a felsőoktatási oktatás struktúrájával kapcsolatban is (Teichler, 1988). Ekkor alakulnak ki a 

bináris felsőoktatás rendszerek (egyetem-műszaki főiskolák). Ezek létrehozását azzal indokolták, 

hogy az egyetemek nem képesek a társadalmi igényeknek megfelelő tömeges gyakorlati képzést 

nyújtani. Ennek az igénynek megfelelve sorozatban hozzák létre az európai országokban a német 

Fachhoch-schule-knak és az angol polytechnics-oknak megfelelő műszaki főiskola jellegű intézmé-

nyeket. 
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1.2.3. A kutatásfinanszírozás napjainkban 

Jelenleg a polgári kutatási infrastruktúrában a fő szerepet az egyetemek kutató műhelyei, a 

kutatóintézeti hálózatok, és az ezekkel egyébként igen gyakran szerződéses viszonyban lévő ipari 

kutatóbázisok adják. A támogatás tipológiája több szerzőnél is megtalálható (Owen, 1988, OECD, 

1990), de alapjában véve a Stichweh által megfogalmazott struktúrát valósítja meg. 

Az egyetemek alapvető kutatási támogatását általában a felsőoktatási finanszírozás adja, ami 

az alapvető infrastruktúrák (laboratóriumok és kísérleti eszközök) fenntartását és az alkalmazottak 

javadalmazását jelenti. Ezt azonban kiegészíti a különböző kutatási alapok pályázatokon keresztül 

szétosztott támogatása, és ez olykor közvetlenül finanszírozott kutatási egységek alapítását is ma-

gába foglalja. Ebben az esetben a finanszírozó szerv a kutató egységet az alapjaitól építi fel és tá-

mogatja, ami hosszú távú stratégiai befektetést jelent. Az erre fordított erőforrások hosszú időre 

lekötöttek, szemben a pályázat rendszerű támogatással, amely a projekt befejeztével megszűnik. 

Megoldást jelentenek olyan esetekben is, amikor a tudományos újdonságok olyan erőteljes kutatási 

igényeket jelenítenek meg melyek mérete, vagy erőforrás koncentrációjának a szükségessége 

meghaladja a létező kereteket. Ez a megközelítés közvetlenül vezet a kutatóintézetek alapításának a 

gondolatához, ill. ennek hálózatához és rendszeres fenntartásához. 

Egy másik módszer, amivel a finanszírozó szervek a kutatás támogatását igyekszenek kifej-

teni a nagyobb adományok, amelyek a két feljebb említett forma közötti átmenetet jelentik. Ezek 

egyszeri jelentősebb juttatást takarnak (egyes alapvető tevékenységek támogatására - nagyobb mű-

szer beruházások, kommunikációs eszközök beszerzése, ösztöndíj keretek, képzés, stb.) 

A legelterjedtebb támogatási forma kétségtelenül a pályázatok útján szétosztott adományok 

(grantok) rendszere. Ezek többsége általában rövid időre szól, gyakran 3 éves és egy korlátozott 

munkaegységgel kapcsolatban kerül kiosztásra mely nagy valószínűséggel megvalósítható az adott 

idő alatt. A rendszer működtetéséhez, minden finanszírozó ügynökség alkalmazza a „peer review” 

(szakértői értékelés) valamilyen formáját, aminek segítségével a beadott pályázatok tudományos 

színvonalát bírálják el. Amikor a szakértői bizottságok, vagy a folyósító ügynökség valamilyen 

„policy”-t (politikát) kíván követni, a tudományos színvonal mellett a pályázatok ilyen irányú kiér-

tékelése is megtörténik és a végeredményt a kettő együttesen adja. A pályázatok részaránya a kuta-

tóhelyek költségvetésében mindenhol jelentősen növekedett az elmúlt évtizedekben (22% a Harvard 

Egyetemen, Harvard University, 2003, 41% az angol Imperial College-ban, Imperial College, 

2003). 

Ezek a fejlemények azonban összefüggenek azokkal a kormányzati stratégiákkal melyek el-

sősorban Európában általában véve a felsőoktatás és kutatás finanszírozását új alapokra kívánják 

helyezni. A legjellegzetesebbek az angol törekvések, ahol a már említett tendenciák következtében, 

azokat az intézményeket, nevezetesen az egyetemeket, melyek a kutatás gerincét adják, arra kény-
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szeríttették, hogy egyéb forrásokból, azaz pályázati és ipari megrendelésekből, pótolják a költség-

vetési megvonások következtében jelentősen csökkentett alaptámogatásokat (Parker, 1993). E fo-

lyamatban egyre jelentősebb szerepet játszik az EU által finanszírozott programok sokasága. Ennek 

következtében a kutatóhelyek az iparvállalatokkal együtt nemzetközi együttműködési projektekben 

vesznek részt. Ugyanakkor a legtöbb EU program célja az EU gazdasági versenyképességének a 

növelése, aminek következtében elsődlegesen technológiai irányultságúak. Ennek a veszélye az, 

hogy sok laboratórium az alkalmazott kutatás felé fordul, ami megkérdőjelezhető általában véve az 

egyetemi kutatás komparatív előnyei szempontjából (Tavernier, 1993). 

Az OECD szerint (OECD, 1999) a kilencvenes években a tagországok megkísérelték szin-

ten tartani a kutatásra fordított összegeket igazolva ezzel, hogy a kutatás egy közfinanszírozásra 

alkalmas közjó. Ugyanakkor a finanszírozás területén átrendeződés tapasztalható: 

- az alapkutatásban csökken a bázis alapú finanszírozás a projekt alapú javára, és függvénye 

az iparból szerzett finanszírozásnak, 

- hallgatói létszám növekedését nem követi a kutatási allokációk hasonló mértékű növekedé-

se, 

- növekszik az egyetemek technológiai intézeteinek száma, 

- a kutatási költségek jobban növekednek, mint a rendelkezésre álló erőforrások, ami kívána-

tossá teszi az elosztási prioritások szigorítását, 

- növekszik a kiválósági központok száma, melyek finanszírozása időben korlátolt és csak új-

ra értékelés után ismételhető, 

- növekszik a privát szféra részaránya, de általában sehol nem haladja meg a 10%-ot, és jelen-

tősebbnek is csak néhány országban mondható, 

- növekszik a nemzetközi finanszírozás, mindenekelőtt az EU-s keretprogramon keresztül, 

mely egyes esetekben 10%-t is kitesz. 

A kutatásra, és ezen belül elsősorban az alapkutatásra fordított összegek növekedése, a köz-

jó általános megközelítése mellett mindinkább felvetik ennek gazdasági hasznosságát, mely a poli-

tika számára fontos mutató kellene legyen. Salter és Martin (2001) ennek a tényezőnek az áttekinté-

sét kísérli meg, és összegzésük alapján a közfinanszírozású kutatás a következő haszonnal jár: 

1. növekszik a hasznos tudás mennyisége, 

2. szakértő diplomások kerülnek kiképzésre, 

3. új tudományos műszerek és módszerek kerülnek megalkotásra, 

4. hálózatok alakulnak ki és ösztönzi a társadalmi kölcsönhatást, 

5. növekszik a tudományos-technológiai problémamegoldó képesség, 

6. új cégek létesülnek. 

Általánosságban véve a megtérülési arány pozitív és a legtöbb esetben aránylag magas. A 
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lokalizációs hatások és kisugárzásokra vonatkozó irodalom alapján megállapítják, hogy az iparilag 

fejlett országoknak szükségük van saját, jól fejlett alapkutatási kapacitásokra annak érdekében, 

hogy a mások által termelt tudást feldolgozhassák és fenntartsák a technológiai fejlődést. Ebben 

kulcsfontosságú a képzés és mobilitás. A közjó funkció (azaz a hasznos tudás termelése) mellett 

megjelenő egyéb gazdasági hasznon jellemzése azonban összetett, hiszen az alapkutatás és innová-

ció közötti kapcsolat rendkívül heterogén. Azaz, nem áll rendelkezésre egy egyszerű gazdasági mo-

dell mely az alapkutatás gazdasági hasznát mérné. Az általuk összegzett irodalom alapján megálla-

pítják, hogy: 

1. az alapkutatásból származó gazdasági haszon valós és jelentős, 

2. ennek változatos formája van, 

3. a kulcskérdés nem az, hogy van-e gazdasági haszon, hanem miként lehet legjobban meg-

szervezni a nemzeti kutatási és innovációs rendszert annak érdekében, hogy mindezek a 

leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra. 

Az alapkutatás fontos forrása: 

1. azoknak a képességeknek (elsősorban hallgatólagos tudásra alapozottaknak) melyek szük-

ségesek a tudás gyakorlati alkalmazására, 

2. komplex technológiai problémákat megoldó meg növekedett képességnek, 

3. belépőjegy a világ tudáshalmazához, mellyel képessé tesz hatékonyan részt venni hálóza-

tokban és a keletkezett tudás és képességek elsajátítására és kihasználására. 

Arra a következtetésre jutnak, hogy nem létezhet egy egyszerű egységesített alapkutatási 

stratégia/politika, de több stratégiai következtetést lehet levonni: 

1. biztosítani kell, hogy az alapkutatás szorosan integrálódjék a diplomás hallgatók képzésé-

vel (ez kihatással van az egyetemi és a kutatóintézeti alapkutatás finanszírozásának megfe-

lelő összetételére), 

2. a kutatási grantok tegyék lehetővé a legfejlettebb infrastrukturális eszközök beszerzését, 

3. a képzett diplomások ipari alkalmazása az alapkutatás legfontosabb átszivárgási módszere 

az ipar területére, és ezzel a gazdasági haszon termelésébe, amiért a politikának támogatnia 

kell ezek alkalmazását elsősorban olyan cégek esetében melyek ezt az erőforrást kifejezet-

ten nélkülözik, 

4. központi támogatási szinten (és itt az országos szintre gondolnak) az alapkutatás közfinan-

szírozásában egy portfolió alapú megközelítés (kutatási területekben és technológiákban 

kifejezve) uralkodjon, amivel biztosítani lehet az eredmények sikeres alkalmazását, 

5. a megtérülés kritikus módon függ a közfinanszírozású alapkutatási eredményekhez történő 

hozzáféréstől (tudás, képzett személyek, technológiák, műszerek berendezések, stb.), 
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6. egyik ország sem engedheti meg magának, hogy a világ tudományos rendszerében úgy-

mond „szabadúszó” legyen; az alapkutatásban alkalmazott befektetések a nemzeti szerep-

lőknek lehetővé teszik a lépéstartást és esetenként, a hozzájárulást a világ tudományos 

rendszeréhez. 

Következtetésük szerint egy robusztus a gazdasági hasznosságot biztosan kimutató rendszer 

hiányában csak az állapítható meg, hogy az alapkutatás támogatása szükséges egy „kritikus töme-

gű” kutatási tevékenység kibontakozásának a biztosítására. 

Salter és Martin számára egyértelmű, hogy a K+F finanszírozás nem lehet öncélú, azaz nem 

lehet teljesen független szélesebb értelemben vett társadalmi céloktól. Ezeket legerősebben azonban 

a finanszírozó ügynökségek programstratégiai célkitűzései fogalmazzák meg (Braun, 1998). Braun 

megkísérli elemezni ki felelős ezeknél a stratégiai programalkotásért, és milyen hatással van ez a 

tudományos innovációra. Következtetése szerint az ügynökségek létező struktúrái (pl. a politikai 

finanszírozó ügynökségek általában követik a saját minisztériumuk tudománypolitikai céljait), nor-

mák és érdekek (elsősorban a pályázat bírálatban megjelenve, pl. a „haveri kör” hatás) egyértelmű 

hatást gyakorolnak a finanszírozó ügynökségek sokszintű és komplex döntéshozatali mechanizmu-

sában. Ezeknek jelenlegi intézményesítése gyakran károsan hat az innovatív és forradalmi projek-

tekre. Azonban egyes szervezetek - elsősorban a stratégiai jellegű finanszírozó ügynökségek - jó 

helyzetben vannak ahhoz, hogy kiegyenlítsék a politikai és tudományos oldalról jövő igényeket. Az 

ügynökségen belül a politikai szereplők általában gyengék a pénzeszközök elosztásában, de jelentős 

erőt mutatnak, amikor az elosztási szabályok alkotását végzik, elsősorban a finanszírozási döntése-

ket irányító általános képzetek manipulálása révén. 

A fentiek alapján igazolt a fejezet elején felvetett 1. hipotézis: a K+F igen széles értelemben 

részese a mai politikai-gazdasági felépítménynek és közmegegyezésnek minősül, hogy a fejlett or-

szágokban közfinanszírozásra alkalmas közjónak tekintendő. Támogatási formái fokozatosan ala-

kultak ki és fejlődtek a huszadik század folyamán. A K+F közfinanszírozási egyensúlya egyformán 

adódik a társadalmi-politikai célok megvalósításából és a gazdasági igények kielégítéséből. Ez 

utóbbi esetben erőteljes a gazdasági szereplők bevonásának az igénye, mind a finanszírozásba, 

mind pedig a K+F általános ellenőrzésébe. 
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2. Kutatásfinanszírozási célok és keretek Európában és az EU-ban 

A K+F finanszírozás általában nemzeti keretek között zajlik, azonban vizsgálatom tárgya az 

európai államok közössége. Az elején nemzetközi szervezet jellege volt és struktúráját az idők fo-

lyamán sokszor és sokan vizsgálták. Tény azonban, hogy az immár Európai Uniónak nevezett kép-

ződmény fokozatosan halad a magasabb szintű integráció felé, de ennek ellenére nem rendelkezik 

nemzetállami kerettel. Éppen ezért jogosan vetődik fel a kérdés miért és hogyan alakul az általa 

eszközölt kutatás finanszírozása. Így ebben a fejezetben két hipotézist vizsgálok meg: 

2. hipotézis: az európai szintű K+F együttműködés és finanszírozás eredetileg nem terjed ki 

a K+F közjó funkció teljes skálájára, hanem a világpiaci versenyképesség aspektusaira korlátozódik 

ami a Közösség általános célját, a gazdasági integrációt kívánja szolgálni. 

3. hipotézis: az európai szintű K+F együttműködés és finanszírozás intézményesítése céljá-

ból, ill. egy összetett nemzetek feletti kutatási és innovációs politikai rendszer működtethetéséhez 

szükséges annak megfogalmazása egy alapvető jogi aktusban. 

 

2.1. Az Európát az USA-tól elválasztó technológiai szakadék: keletkezése, főbb hatásai 

A tudományos kutatás már az első pillanatokban mint közösségi feladat szerepelt. Így az 

1949-ben alakult Európa Tanács célkitűzési között ott található a tagállamok együttműködésének az 

ösztönzése a tudomány területén. A politika figyelme ebben az időszakban elsősorban az energeti-

kai kutatások felé fordult: a tradicionális szén és az új nukleáris energia felé. Mindkettő egyébként 

jelentős szerepet játszott az Európai Gazdasági Közösség megalakításában. A Közösség őse, a Szén 

és Acél Közösség, a nevében megjelenített energiaforráson túl rendelkezett egy idevonatkozó kuta-

tási programmal is, míg az 1958-ban a római szerződés hatálybalépésével ténylegesen megalakult 

Európai Közösségek egyike az Euratom volt (teljes nevén: Európai Atomenergiai Közösség). 

A Szén és Acél Közösség politikai célja a háború által szétzilált kontinensen újjáépíteni a 

gazdasági kapcsolatokat olyan kooperatív alapokon melyek addig nem léteztek a világtörténelem-

ben, miközben az Euratom egy új iparfejlesztési politika megtestesítője kívánt lenni, ami a rendkí-

vül ígéretes atomenergia iparra épített. Ezzel egyidőben az európai tudományos közösség megfo-

galmazta igényét a nemzeti kormányok felé új kutatás-támogatási struktúrák kidolgozására, amivel 

legyen lehetősége a két szuperhatalommal (és különösképpen az USA-val) szemben a második vi-

lágháború következtében elveszített pozíciók visszaszerzésére. 

Egy másik jelentős tényező, ami a kutatás és technológiai fejlesztés európai arculatát kiala-

kította, az a hatvanas években felmerült vita volt az Egyesült Államokkal szemben meglévő 

technológiai szakadékról/lemaradásról, az un. „technology gap”-ről (Servan-Schreiber, 1969, 

Knoppers, 1970, JRC, 2000). A vita azt emelte ki, hogy az amerikai technológia forradalmasította 

az ipart és a társadalmat, a munka szervezése átalakult, az innováció sebessége korábban nem látott 

méreteket öltött. A megjelölt okok között szerepelt egyrészt az európai országok felsőoktatási 
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öltött. A megjelölt okok között szerepelt egyrészt az európai országok felsőoktatási rendszereinek a 

rugalmatlansága, valamint az agyelszívás (brain-drain) (Pavitt, 1972). 

 

2.2. A kutatás és technológiai fejlesztés közösségi szintű kezelése, mint általában az Unió 

tagországainak versenyképességének a növelése 

A szükséges haladás eléréséhez érdekében a kutatást rendkívül fontosnak ítélték már az első 

Euratommal kapcsolatos terveknél, és hogy megoldhassák azokat a problémákat, amelyek felme-

rülnek ameddig a nukleáris energia versenyképesé nem válik (Euratom, 1961) 

A K+F támogatását az idő folyamán erőteljesen motiválta általában az unió országainak ver-

senyképességének a növelésére a fő versenytársakkal szemben (USA, és Japán a kilencvenes évek-

ben) (Turek, 1997). Az ok: az európai cégek gyengesége a világpiacon nem csak a hagyományos 

iparágakban, hanem a magas technológiai tartalmú szektorokban is (ez az un. „európai paradoxon”-

ban testesül meg - miközben az európai kutatás minden mutató szerint világszínvonalú, az eredmé-

nyek gyakorlati alkalmazása elmarad a fő versenytársaktól, USA és Japán; pl. az információ tech-

nológia területén l. Tijssen és Wijk, 1999, elemzését). Mindez párosult a kilencvenes években az 

alacsony növekedéssel és strukturális munkanélküliséggel, amit tetézett a szintén jelentkező recesz-

szió. Azaz, a tudomány és technológiai fejlesztés az EU számára jelentős potenciállal rendelkezik 

általában véve a gazdasági fejlődésben és a társadalmi problémák orvoslásában. 

 

2.3. A juste retour elvének az alkalmazása a kutatási kérdésekben és annak hatásai 

A közösségi politika megvalósításának igen jelentős aspektusa a közös költségvetés elosztá-

sának a rendje. Tekintettel arra, hogy a közösség mindig az önálló államok társulását jelentette, a 

közösségi költségvetés is mindig a nemzeti költségvetésnek egy kis hányadát képviselte. Ez a tagor-

szágok hozzájárulásából, vagy egyes tagországi adózási jogok átruházásából tevődött össze (Läufer, 

1997). Ugyanakkor a különböző közösségi programoknak financiális hatásai az egyes tagországok-

ban nem mindig érvényesültek az adott tagország befizetéseinek mértékében. 

Éppen ezért a közösség létezésének első évtizedében jelentősen érvényesült a juste retour 

elve, aminek alapján ügyeltek arra, hogy a visszatérítés a tagországok felé kiegyensúlyozott legyen. 

Ez különösen megfigyelhető az Euratom keretében végzett kutatási szerződések szétosztásánál, ill. 

a Joint Research Centre (JRC - Egyesített Kutató Központ) egységeinek az elhelyezésénél. Ezzel 

együtt a Közösség első komoly szakító próbáját is jelentette, hiszen a hatvanas években elsősorban 

Franciaország jelentős nukleáris fejlesztéseivel (saját atomütőerő és atomerőműi technológia) volt 

az, amely a közösségi programokon kívül (és azokkal az eredményeket meg nem osztva) kívánta 

érvényesíteni a versenyképesség növelését. A juste retour elv korlátlan alkalmazásával szemben a 

francia kritika a hatékonysági és gazdaságossági kritériumok háttérbe szorulását hozta fel 
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(Scheinman, 1967, Marka, 1977). Ez az elv gyakorlati, kimondott alkalmazásának a végét jelentet-

te, miközben mindegyik tagország továbbra is megkísérli érvényesíteni. 

 

2.4. A kutatás a közösségi politikai célok szolgálatában 

Az EU szintű kutatási támogatás jelentős átalakulását a hatvanas évek végén jelentkező 

EURATOM-ból kinőtt JRC jövőjével kapcsolatos vállság jelentette (Guzzetti, 1995). Ezt az 1974. 

január 14.-én elfogadott négy határozat zárta le. Ezek a tudományos kutatásra és technológiai fej-

lesztésre vonatkoztak, és a következőkről intézkedtek (Council 1-4, 1974): 

1. A közösség tagországai által a K+F területén folytatott nemzeti politikák koordináció-

járól, 

2. Az European Science Foundation (ESF - Európai Tudományos Alap) megalapítása, az 

alapkutatás felügyelete céljából, 

3. Az önálló K+F-re vonatkozó politika megalkotásának a szükségeségéről, 

4. A tudományos kutatás használatáról, mint egy előrejelzési, értékelési és módszer-

tani eszköz az Európai Közösségen belül. 

Ekkor került sor először az Európai Közösség kutatás és technológiai fejlesztés területén ki-

fejtett tevékenységének szisztematikus definiálására, pontosabban ennek céljainak és kritériumai-

nak a meghatározására, annak érdekében, hogy értékelni lehessen a közösségi szinten folytatott 

programokat. Ez több szinten történt. Az első szint minden intézkedés jogi alapját érintette, ill. an-

nak kimondását, hogy minden ezen a területen meghozott döntés az alapszerződésekkel és az Euró-

pai Közösségek Tanácsa határozataival összhangban legyen. 

A második szint a közös kutatások meghatározásához négy általános kritériumot tartalma-

zott mely az első KP megalkotásakor kristályosodtak ki. Kutatás mely: 

1. oly nagy mértékű, hogy egyik tagállam sem tudja biztosítani a szükséges erőforrásokat, 

vagy ezt csak nagy nehézségek árán teheti meg, azaz határokon átívelő, 

2. nyilvánvalóan gazdasági szempontból közösen hatékonyabban végezhető, 

3. komplementáris jellegénél fogva összközösségi igények szintjén old meg elsősorban föld-

rajzi értelemben vett széleskörű kutatást igényelő problémákat, 

4. a közös piac kohéziójához járul hozzá, és mely az európai tudomány és technológia egy-

ségesítését segíti elő, ill. mely egységes törvények és szabványok megalkotásához vezet 

(Council, 1983). 

Ezzel lényegében a szubszidiaritás elve került megfogalmazásra, amit azonban expresis 

verbis majd csak a Maastrichti alapszerződés mond ki. Ezek a kritériumok 1986-ben a Single 

European Act (SEA - Egységes Európai Törvény) révén egy ötödikkel kerültek kiegészítésre, mely 
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a társadalmi és gazdasági kohéziót célozta, ill. 1994-ben egy továbbival mely a kutatók mobilitását, 

ill. a nemzeti kutatási politikák koordinációját is a közösségi célok közzé sorolta. 

Ezzel eljutunk a kérdés jelenleg érvényben lévő kodifikációjához, melyet az Európai Unió 

alapszerződése tartalmazz (European Union, 2002). Ebben a kutatás és technológiai fejlesztés sze-

repel az általános alapcélok között (3. cikkely), a mezőgazdasággal, közegészségüggyel és iparral 

kapcsolatos politika meghatározásánál (35., 152. és 157. cikkelyek), a közösségi szintű intézkedé-

sek pedig külön fejezetben vannak összefoglalva (163.-173. cikkelyek). Ezeknek lényege, hogy a 

közösségi szinten folytatott kutatás és technológiai fejlesztést az unió iparának a versenyképességét 

szolgálja, vállalkozások, kutató intézetek és egyetemek együttműködésében valósul meg, támogatja 

az együttműködést az unión kívüli intézményekkel, az elért eredmények nyilvánosak és támogatja a 

kutatók mobilitását és képzését. Ösztönzi a nemzeti politikák összehangolását ezen a területen, 

megvalósítási formája pedig a többéves KP melynek szabályairól intézkedik. 

Az EU által megcélzott elsősorban gazdasági integráció egyik fontos eszköze a kutatás tá-

mogatása és az ezen a területen elért eredmények mára fontos fokmérői az integráció mértékének 

(Frenken, 2002). Ugyanakkor az európai integráció nem tekinthető egy befejezett folyamatnak, azaz 

soha nem létezett egy olyan végső modell, amivel a folyamatot lezártnak tekintenék. Az integráció 

egy dinamikus folyamat, melynek az EU története folyamán különböző stádiumai voltak, és magá-

nak az integrációnak - mint a folyamat alkotó eleme - kiteljesedésével fejlődött a kutatás- és techno-

lógiai fejlesztésre szánt figyelem is. Ezzel együtt a tudományos kutatás európai szintű helyzete és 

alakulása nem választható el a politikai eseményektől. 

Mindezek alapján igazolva látom a 2. hipotézist, hogy az európai szintű K+F együttműkö-

dés, és annak finanszírozása a közjó funkció versenyképességi aspektusára koncentrál (mely egyéb-

ként az európai gazdasági integráció célja is), kizárólag annak érdekében, hogy megoldja a kezdet-

ben elsősorban az USA-val szemben jelentkező technológiai szakadék (gap), ill. a később azonosí-

tott európai paradoxon problémáját. 

Szintén igazoltnak látom a 3. hipotézist, miszerint az európai szintű K+F együttműködés 

intézményesítése céljából alapvető jogszabályokkal támasztották alá. Az intézményesítés össze-

függésben van az integráció értelmezésével, mint az egyes tagállamok konkrét részesedése az 

eredményekből. A jogszabályi keret ezért fokozatoson fejlődött a versenyképesség tagországra le-

bontott értelmezésétől (ami pl. a juste retour-ban nyilvánul meg) egészen a K+F mint egy integrált 

versenyképességi tényező értelmezéséig (ami pl. az EU Alapszerződésben szerepel). 
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3. Kutatásfinanszírozás az európai integráció jegyében létrehozott kutatóintézeti kapa-

citások és közvetlen irányítású kutatási vagy technológiai programok keretében 

Az előző fejezetben megfogalmazott kutatásfinanszírozási célokra adott lehetséges közvet-

len válaszok vizsgálata jelenti ebben a fejezetben a vizsgálatom tárgyát. 

 

4. hipotézis: a technológiai szakadék leküzdhető olyan összeurópai alapkutatási kezdemé-

nyezésekkel melyek méreteiknél fogva meghaladják az egyes államok gazdasági képességeit és 

összemérhetők a versenytársak erőfeszítéseivel. 

 

3.1. Kutatóközpontok 

3.1.1. Centre Européenne de Recherche Nucléaire (CERN - Európai Nukleáris Kutató Köz-

pont)  

A CERN létrejötte teljesen egybe esik az EU keletkezésének első lépéseivel. Mindig is önál-

ló szervezet volt, formálisan semmilyen kapcsolatban az EU intézményeivel, azonban keletkezésé-

nek a módja és hatásai az európai tudományos együttműködéssel szoros informális összefüggéseket 

mutatnak. Tipikusan az első összeurópai szervezet, mely az 1949-ben megalakított Európa Tanács 

ténykedésének a terméke, hiszen mint a kontinens első fóruma lehetőséget teremtett más kezdemé-

nyezések megvalósítására (Pestre, Krige, 1995). 

A CERN létrejötte két kezdeményezésen alapul. Az elsőt az összeurópai együttműködés 

kedvező légkörében Raoul Dautry - a francia atomenergiai bizottság általános adminisztrátora - 

terjesztette elő. Az 1949-ben Svájcban megtartott Európai Kulturális Konferencián egy olyan hatá-

rozatot fogadtatott el, ami tanulmányok folytatását ajánlotta egy európai nukleáris tudományokkal 

foglalkozó intézet megalapítására (Hermann et al., 1986). A második kezdeményezés az amerikai 

Isidor I. Rabi-tól származott, aki az 1950-ben megtartott UNESCO Közgyűlésen egy elfogadott 

határozatban javasolta több európai nagylaboratórium megalakítását - közöttük egy nukleáris fizikai 

laboratóriumot - a már korábban megalapított amerikai Brookhaven National Laboratory mintájára. 

A javaslatokat több szakértői csoport karolta fel és az előkészületek egészen 1952-ig zajlot-

tak, amikor megtartotta első ülését az ideiglenes CERN Tanács, mely döntött a megépítendő gyorsí-

tó előkészítő munkáiról, ill. ennek elhelyezéséről (Genf). A szervezet végleges megalakítását 12 

európai állam részvételével (Németország, Belgium, Dánia, Franciaország, Görögország, Olaszor-

szág, Norvégia, Hollandia, Egyesült Királyság, Svédország, Svájc, Jugoszlávia) előíró megállapo-

dás 1954-ben emelkedett törvényerőre. 

A CERN keletkezésének a magyarázatára, mely egy korábban soha nem tapasztalt nemzet-

közi együttműködés, sok vitatott vélemény született (Pestre, Krige, 1995). Az első szerint a máso-

dik világháború után kezdődött atomkorszakban elkerülhetetlen volt a nemzeti atomenergiai prog-
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ramok és kutatások megindítása, amibe a CERN beleillett. Ebben szerepet játszott a katonai-

stratégiai véleményalkotás, bár a CERN-be soha nem érvényesült semmilyen katonai befolyás 

(egyébként ipari sem) (Levaux, 1995). Mások szerint elsősorban az a politikai légkör kedvezett 

mely a párhuzamosan születő Európai Gazdasági Közösséget is elősegítette, de közrejátszott az a 

meggyőződés is, hogy a nukleáris fizikában beköszönt korszakban a továbblépés olyan anyagi erő-

feszítéseket igényel melyeket egyik ország sem képes egyedül megtenni. Olyan vélemények is van-

nak, melyek szerint a kezdeményezőknek gyakorlatilag szabad kezük volt, hiszen ebben a korszak-

ban az államok nem rendelkeztek még semmilyen kikristályosodott tudománypolitikai koncepció-

val. 

A CERN jellegzetessége ugyanakkor abban nyilvánult meg, hogy egyedi volt, nemzetközi 

jellege megkülönböztette minden más nemzeti (egyébként nem igen létező) laboratóriumtól. Ezzel 

együtt specifikus feladata is volt: legalább azt a minőségi szintet kellett elérnie és fenntartania, mint 

a hasonló amerikai intézmények. E két feltétel kezdetektől fogva rányomta bélyegét teljes tevé-

kenyégére. A nemzetközi jelleg egy újfajta döntési mechanizmus kialakítását igényelte, ami egy 

hagyományos tudományművelési légkörben zajlott. Ez általában véve a „tiszta tudomány” gyakor-

lását jelentette, szemben az „alkalmazott” tudománnyal, melyet a lehetőségek szerint elkülönítettek. 

Ezzel szemben az Egyesült Államokban még a háborút megelőző időszaktól kezdve végbe-

ment egy változás mely egy pragmatikus gyakorlatias megközelítést jelentett, ahol a „tiszta” tudo-

mány, a technológia és mérnöki alkalmazás egybe forrt (Pestre, Krige, 1995). Ennek alapját az ame-

rikai egyetemek képzési folyamata jelentette, mely bátorította az elméleti, kísérleti és műszerfej-

lesztő szakemberek együttműködését. Így a tengerentúlon kifejlődött egy új típusú kutató, aki 

kapcsolatban állt szakmájának a fejlődésével, annak elméleti és kísérleti kulcskérdéseivel, 

műszerfejlesztő és mérnök, ismeri a legújabb technológiákat és képes azokat használni, vállalkozó, 

aki képes nagy pénzösszegeket szerezni, különböző szakembereket egy csapatban foglalkoztatni, 

műszaki erőforrásokat mozgósítani. 

A CERN-ben viszont az alapkutatás szétvált az alkalmazott gyakorlattól, aminek következ-

tében a műszerfejlesztők aránylag szabadabbak voltak. Azonban a nemzetközi egyeztetési folyama-

toknak is köszönhetően az intézmény innovációs készsége viszonylag alacsony szinten mozgott és 

igen hosszú ideig azt a benyomást keltette, hogy a máshol végzett kutatásokat reprodukálja. 

Az évtizedek folyamán az intézmény tagországainak a struktúrája is jelentősen változott. 

1961-ben Jugoszlávia elhagyta a szervezetet, 1959-ben csatlakozott Ausztria és Spanyolország 

(1969-ben ugyancsak elhagyta, majd 1983-ban ismét csatlakozott). Portugália 1985-ben, Finnország 

és Lengyelország 1991-ben, Magyarország 1992-ben, Cseh- és Szlovák Köztársaságok 1993-ban, 

Bulgária 1999-ben csatlakoztak. 

A szervezet működését alapvetően az 1953-ban elfogadott (és 1971-ben módosított) a szer-
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vezet létrehozását szentesítő konvenció szabályozza, mely egy nemzetközi együttműködési szerző-

dés. Ebben részletezésre kerülnek a szervezeti struktúrát, működési és döntési mechanizmusokat, 

felügyeletet és finanszírozást érintő kérdések. Ez alapjában véve az EU-tól teljesen független szer-

vezeti kereteket biztosít. Az intézmény tipikusan egy tudományos szolgáltató hely, mely projekt 

alapon a tagországokban (és más országokban) található kutatói közösségek (összesen 6362 közös-

ség 497 intézményben) kutatási igényeit szolgálja ki4. 

A CERN-en felismerhetőek azok a jellegzetességek melyek hozzájárultak az amerikai tu-

domány és technológiai fejlődés előnyéhez. A szervezet működtetése jó iskolapéldája volt a nem-

zetközi tudományos együttműködésnek, magán viselte egyébként az EK szervezésének kezdeti bi-

zonytalanságait, ugyanakkor többnyire előfutáraként mutatkozott az EK/EU tagországi összetétel-

ének, hiszen sokszor az EK/EU-ba történő belépést megelőzte a CERN-felvétel. Ezzel együtt a 

CERN jellegzetesen annak a törekvésnek a képviselője, ami szerint a nemzetközi szinten folyó tu-

dományfinanszírozás kutatóintézeti kell legyen, nagyléptékű programok keretében. A hangsúly lát-

hatóan az alapkutatási eredmények elérése abból a meggondolásból (nagyprojektek), hogy ez elég 

az amerikaiakkal szembeni lemaradás ledolgozásához. 

 

3.1.2. European Molecular Biology Organisation (EMBO – Európai Molekuláris Biológiai 

Szervezet) és a European Molecular Biology Laboratory (EMBL – Európai Molekuláris 

Biológiai Laboratórium)5 

(Yaniv, 1995) 

E két szorosan összefüggő szervezet létrehozásának ötlete egyesek szerint Szilárd Leo-tól 

származik, aki ezt a CERN mintájára javasolta 1962-ben (Morange, 1995). Az EMBO 1963-ban jött 

létre. Célja az alapkutatás támogatása a biológiában és a molekuláris biológiai szemlélet elősegítése 

volt. Szintén Genfben (Svájc) került bejegyzésre, és tagsága 11 nyugat-európai államból, ill. Izrael-

ből tevődött össze. Ezek között ott volt a Közösség 4 tagállama (Luxemburg és Belgium kivételé-

vel), valamint hat később csatlakozó EU tagállam (Ausztria, Svédország, Egyesült Királyság, Dá-

nia, Görögország, és Spanyolország). A szervezet működéséhez szükséges erőforrások előteremté-

sére 1968-ban létrejött az European Molecular Biology Conference (EMBC – Európai Molekuláris 

Biológiai Konferencia) mely kormányközi szervezetként a következő feladatok kellett megoldja: 

1. megalapozni az EMBO stabil működéséhez (konferenciák, továbbképzések, nemzetközi 

kutatócserék, ösztöndíjak, kutatások) szükséges anyagi forrásokat, 

2. megalakítani az EMBL-t. 

                                                 
4 http://www.cern.ch 
5 http://www.embo.org, http://www.embl-heidelberg.de 
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A szervezetek megalakítása mögötti fő gondolat nem általában a biológia, mint tudomány 

fejlődésének az elősegítése volt, hanem egy „új biológia”, a molekuláris biológia fejlesztése, mint 

egy teljesen új megközelítés az élővilág megértéséhez, amihez nélkülözhetetlen volt a fiatal kutatók 

ilyen irányú képzése. Az új megközelítés hasonló szerepet kellett játsszon, mint a részecske fizika 

megjelenése, mely forradalmasította a fizikát. A feltételezések szerint ennek analógiájára a moleku-

láris biológia a következő évszázad „komoly” tudományává fejlődhetett. Így magyarázható miért a 

CERN tekinthető a két szervezet modelljének, melyek jellemzője, hogy olyan projekteket vállalnak 

fel melyek túl nagyok bármelyik tagállam lehetőségeihez képest. 

A szervezetek létrehozásának volt más oka is. A molekuláris megközelítés a biológiában, a 

megelőző évtizedben főleg az USA-ban fejlődött, így e területen jelentős volt az agyelszívás, hiszen 

Európában a környezet sehol nem volt alkalmas ennek a tudománynak a művelésére, ill. ahol ilyen 

műhelyek kifejlődtek, ott jelentős volt az amerikai anyagi támogatás. Tehát hatékonyan kellett vála-

szolni az agyelszívási folyamatra, ill. fel kellett készülni az amerikai támogatás esetleges elmaradá-

sára. Az EMBL ugyanakkor a szakmában magasan képzett szakemberek oktatóhelye is kellett le-

gyen, mivel alkalmazottai többnyire nem kapnak állandó szerződéseket, és a megszerzett tudással 

visszatérnek eredeti intézményükbe, ahol azt tovább kamatoztatják. Végül az intézmény egybe kel-

lett hozza az új biológiához tartozó szakmákat, ami ritkán lehetséges bármely más európai intézet-

ben. Ezzel nem csak az új tudomány fejlődése biztosítható, hanem egy kritikus tömeg elérésével 

egy minőségi változást hozz létre. Lehetővé tett olyan szakmai megközelítések fejlesztését, mint az 

egyszerű modell szervezetek, melyek kutatása általában a sejtműködés megértéséhez vezetett, ill. a 

magasabb rendű szervezetek sejtjei közötti összefüggések molekuláris vizsgálatát, amivel a diffe-

renciálódás és fejlődés tanulmányozása előtt nyílt meg az út. 

Az EMBO tevékenységének a jellege létrehozásától szinte semmit sem változott, legfeljebb 

ki lett terjesztve egy folyóirat (EMBO Journal) kiadásával, tagságának növelésével (jelenleg 21 

tagállam), ill. kelet-európai kutatók számára az ösztöndíj lehetőségek kibővítésével. Az EMBO 

ugyanakkor feladta a kutatási grant programját, hiszen időközben az Európai Közösség igen aktív-

nak mutatkozott ezen a téren. 

Az EMBL létrehozása komolyabb kihívást jelentett. Magasabb költségigénye kevésbé volt 

vonzó, így jelenleg is csak 15 EMBO tagállam finanszírozza. Hivatalosan 1974-ben indult el 

Heidelbergben, ahol első állandó laboratóriuma 1978-ben nyílt meg. Infrastrukturális fejlődésében 

ugyanakkor a CERN-től némileg eltérő tendencia tapasztalható, hiszen már a kezdetektől un. „kihe-

lyezett állomások”-at hozott létre, melyek mára egy hálózatot alkotnak (1975 - a hamburgi DESY 

szinkrotron-nál, 1976 - Grenoble az Institute Laue-Langevin-nél, mely 1994-ben kiterjeszkedik az 

ESRF (l. később) területére, az 1981-ben létrehozott nukleotid és protein szekvens adatbázist szol-

gáló adatkönyvtár 1997-ben, Cambridge-ben az Európai Bioinformatikai Intézetté alakult, 1996 - az 
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European Mutant Mouse Archive (EMMA - Európai Mutáns Egér Archívum) – egér genetikai cent-

rum - létrehozása Monterotondo-ban, Róma mellett). 

A folyamatos fejlődés ugyanakkor sokszor krízisekkel párosult, melyek elsősorban a veze-

tőváltáskor jelentkeztek. Ezek a krízisek minden európai szervezetnél felmerültek, megjelenési 

formájuk elsősorban a tagállamok vétójogának a gyakorlásában mutatkozott, de mindig ugyanazt 

jelentette: az ellenállást az európai programok finanszírozásával szemben a nemzeti költségvetések 

terhére, ill. a juste retour elvének a burkolt érvényesítését, ami által arra törekednek, hogy az 

EMBL-en keresztül a nemzeti területre juttassanak vissza bizonyos létesítményeket. A létesítmény 

létjogosultsága is sokszor megkérdőjeleződött, hiszen igazolásra szorult miért kell ennek a szakmai 

területnek egy összeurópai laboratóriumot fenntartani. A tudománypolitikusokat és a többi bioló-

gust a molekuláris biológusok arról is meg kellett győzzék, hogy az új megközelítés nem csak gyors 

tudományos fejlődést fog produkálni, hanem gyors orvosi és mezőgazdasági alkalmazásokhoz is 

vezet. Ez az elején meglehetősen nehéz feladatnak tűnt. 

Ezzel együtt e két szervezet jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Európában a biológiai tudo-

mányok világszínvonaluak legyenek. Nobel díjasokat termeltek, fejlett műszerbázist hoztak létre, 

ezen beleül új műszerépítő közösséget. A tagországok képviselőinek részvétele a két szervezet kü-

lönböző testületeiben létrehozta a biológusok új generációját. Az általuk használt szabványok és 

eljárások beépülnek a nemzeti folyamatokba, nemzetközi tevékenységük pedig elősegíti az összeu-

rópai munkakapcsolatok fejlődését. Igen jelentősen hozzájárultak az európai gyógyszeripar fejlődé-

séhez, hiszen sok EMBO tag közös kutatási projektekben vesz részt ipari laboratóriumokkal, ill. a 

volt ösztöndíjasok jelentős része ebben az iparban dolgozik. 2001-ben elindult új tudományos prog-

ramja melynek középpontja a funkcionális genomika - géntechnológia, amivel az EMBL részt vesz 

az emberi és más genomok feltérképezésének a befejezésében és elemzésében, létrehozta a több 

európai egyetemmel közös PhD együttműködését, valamint megalakult a Nemzetközi Technológiai 

Transzfer Centruma. Tovább működik a nemzetközi értékelő és a közügyek iránti figyelem felkeltő 

bizottsága, mely elsősorban kormányok felkérésére végezz tudományos átvilágító felméréseket 

nemzeti programok, intézmények vonatkozásában. Tagállamainak száma ma 21 (az összes EU tag, 

kivéve Luxemburg, 2 most csatlakozott – Magyarország és Csehország, valamint Izrael, Svájc, Iz-

land, Norvégia és Törökország). 

A két szervezet között azonban van egy lényeges különbség: az EMBO sokkal inkább te-

kinthető egy tudósok által alkotott magán szervezetnek (akadémiának), miközben az EMBL egy 

kormányközi szervezet, mely a CERN-hez hasonlóan önálló szervezeti struktúrával, működését 

szabályozó megállapodással és finanszírozással rendelkezik. A tudományterület európai szintű mű-

velésében azonban különbözik a CERN-től, vagy Euratom-tól, hiszen a két különálló, de szoros köl-

csönhatásban lévő szervezet a feladatok elkülönülését jelenti. 
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Meg kell még említeni a CERN-től eltérő személyzeti politikát, mely a munkatársaknak 

több (9) éves kinevezését teszi lehetővé, amit követően visszatérnek a saját országaikba. Ezzel egy 

különleges nemzetközi kutatói közösség alakul ki. Véleményem szerint ugyanakkor speciális az EU 

és az EMBL viszonya. Az EMBL kezdetben nem volt kitéve az alkalmazott kutatás politikai nyo-

másnak, és hosszú ideig nem volt kapcsolata az EU KTF KP-al. Ez utóbbi időben jelentősen meg-

változott (4. KP), hiszen mindkét oldalról történt közelítés. Egyrészt a KP struktúrájának kialakítá-

sában az EMBO (és EMBL) nagyobb szerepet vállalt, továbbá az EMBO is elmozdult az eredmé-

nyeinek az alkalmazása felé (technológia transzfer egység üzemletetésével). Az egyik legutolsó 

integráló hatású együttműködési lehetősége a biológiai adatok feldolgozása területén mutatkozó 

nagy számítástechnikai igényeket támasztó teszt körülmények kialakítása a GRID típusú rendszerek 

teszteléséhez szükséges (DG RTD 2001, Workshop on e-Science, Györffi Miklós személyes köz-

lés). 

 

3.1.3 European Southern Observatory (ESO – Európai Déli Obszervatórium) 

Az 1962-ben alakított intézmény célja a déli féltekén egy nagyteljesítményű műszerekkel 

felszerelt csillagászati obszervatórium létrehozása és a nemzetközi együttműködés további elősegí-

tése a csillagászat területén. Alapításakor tagja volt négy EK ország (Franciaország, Németország, 

Belgium és Hollandia), valamint Svédország. 2004-ben tagja volt még Svájc és minden EU tagor-

szág kivéve Luxemburgot, Spanyolországot, Írországot, Görögországot és Finnországot. 

A CERN/EMBL-el majdnem teljesen azonos indokok alapján hozták létre: egy olyan vizsgá-

lati központ megalakítása a pénzügyi és humán erőforrások koncentrálásával, mely méltó verseny-

társa lehet a vezető amerikai obszervatóriumoknak (Blaauw, 1995). További okot jelentett viszont 

egy jelentős tudományos kihívás: a déli, addig meglehetősen kevéssé vizsgált égbolt kutatása. 

Az ESO létrehozásához és korai üzemeltetéséhez jelentősen hozzájárult a CERN tapasztalat, 

de ettől jelentősen különbözik, hiszen létesítményei Európán kívül helyezkednek el. Soha nem töre-

kedett széles európai tagságra. Hosszú ideig a legfeltűnőbb az Egyesült Királyság távolmaradása 

volt, jelenleg Spanyolországé az. 

Az ESO szervezése szintén az ötvenes években indult (1953-54-ben). A tagországok a meg-

alakítási egyezményt 1962 és 1964 között ratifikálták, amivel együtt létrejöttek az adminisztratív 

intézményei is. Ezt követően megkezdődődött a lehetséges obszervatórium elhelyezések feltérképe-

zése. Már 1963-ban döntés született a chilei Andokban történő elhelyezésről, de a megállapodás a 

chilei kormánnyal csak 1969-ben jött létre, bár az első infrastrukturális beruházások már ezt meg-

előzően megtörténtek (Chile - La Silla). Az első jelentős műszer 1975 és 1976 között került üzembe 

helyezésre és gyakorlatilag ettől számítható az obszervatórium tevékenységének a megindulása. 

Ekkor született döntés az adminisztratív központ mai elhelyezéséről, mely a München melletti 
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Garching-ban (Németország) van.  

A folyamat láthatóan lassú volt, hiszen a háborút követő újjáépítési korszakban az aránylag 

haszontalannak ítélt tudomány kevés támogatást élvezett, ill. az egyik legjelentősebb tag - Francia-

ország - az algériai háborúval volt elfoglalva. A szervezet tényleges indulása csak ennek befejezté-

vel történt. Megalakulása sokban köszönhető néhány nagy tekintélyű tudós kitartásának, valamint 

ismételten az amerikai támogatásnak (a Ford Alapítvány adományaként). 

A projekt indoklása kezdetektől fogva azonos volt a többi hasonló kezdeményezéssel: olyan 

megfigyelési lehetőségeket kívántak létrehozni, amelyek meghaladták a résztvevő tagországok 

egyedi képességeit. Létrehozásában jelentős szerepet játszott a CERN-nel 1970-ben aláírt együtt-

működési szerződés, aminek értelmében a szükséges műszaki és menedzsment know-how-t a 

CERN szolgáltatta és ez döntő volt az akkori kritikus pillanatban. Ettől kezdve az intézmény fejlő-

dése egyenletes volt, a létesítményeket (Schmidt teleszkóp 1973, 3,6 m-es teleszkóp 1975, a New 

Technology Telescope – NTT/Új Technológiájú Teleszkóp 1990, a Very Large Telescope – 

VLT/Nagyon Nagy Teleszkóp –2001/Paranal) fokozatosan helyezték üzembe és már az NTT eseté-

ben is meghaladták a kezdeti elképzelések mértékét6. 

Ugyanakkor földrajzi elhelyezkedése miatt a létesítmények üzemeltetése jelentős nehézsé-

gekbe ütközik, hiszen a távolság, ill. a tulajdonképpen Európában kifejtett tényleges tudományos 

tevékenység (az elméleti feldolgozások és publikálás) jelentős többletköltséget jelentenek a megfe-

lelő színvonal biztosítása érdekében. Egy másik érdekes mozzanat, mely szintén jellemző a nemzet-

közi együttműködés fokozatos kialakítására, La Silla-ban a „nemzeti” távcsövek létezése. Ezek a 

tagállamok tulajdonában vannak és azok is üzemeltetik. 

A jelenleg felmerülő problémák sokkal inkább kötődnek a tényleges szakmai kérdések meg-

oldásához, és most jelentkeznek a létesítmény technológiai „húzóerejének” a hatásai. Így pl. a CCD 

(Charged Coupled Device – Töltéscsatolt Eszköz) detektorok relatív fejletlensége Európában 50%-

ban csökkentette a megfigyelési teljesítményt (Giacconi, 1995). Ez viszont igényli az igen fejlett 

műszerek építését és alkalmazását. Ennek része a fejlett adatgyűjtő és feldolgozó rendszerek kiala-

kítása (a csillagászati megfigyelések a részecskefizikai mérésekkel, valamint a genetikai információ 

feldolgozásával együtt, mint tesztközeg kerültek meghatározásra a 6. KTF FP egyik legfontosabb 

információtechnológiai célkitűzésének, a hálózatban elosztott számítási kapacitások felhasználásá-

nak, GRID - DG RTD 2001, Workshop on e-Science, Györffi Miklós személyes közlés), a magas 

szintű méréstechnikai módszerek kidolgozása, nyilvánvaló technológiai fejlesztési hatásokkal. Ez a 

tudományos tevékenység új megközelítését is igényelte, melyben a részegységeket (eszközépítés, 

alkalmazás, kihasználás, műszerépítés, stb.) egységes rendszerbe helyezték. A VLT jelentős méretei 

                                                 
6 http://www.eso.org 
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is megkövetelték ezt, amivel az ESO adminisztratív struktúráját is átalakították. 

Az új létesítmények méretei és kihasználásuk megoldása jelentősen növelte a nemzetközi 

együttműködés szükségességét, úgy a tagországok között, melyek többnyire EU tagországok is, mint 

más európai szervezetekkel. A kezdetektől fogva fennálló CERN együttműködéshez hozzáadódott az 

ESA-val közösen üzemeletetett European Coordination Facility (ST-ECF – Űrteleszkóp – Európai 

Koordinációs Eszköz) mely ESO irányítás alatt a Hubble Űrteleszkóp kihasználását célozza meg. 

 

3.1.4. European Space Agency (ESA – Európai Űrkutatási Hivatal) 

(Krige, 2000, Krige, Russo, Sebesta, 2000) 

Az ESA szintén nem az EU által létrehozott szervezet, viszont 2004 elején tagsága, mely 

ugyancsak 15 államból tevődött össze (tagja az összes EU tagállam Luxemburg kivételével, amit 

viszont Svájc helyettesít) talán a nem EU szervezetek között a legnagyobb mértékben fedte le a 

pillanatnyi EU tagságot. Jellemző, hogy miközben közös európai űrkutatási projekteket hajt végre, a 

tagállamok, ezen belül is a nagyobbak, saját űrkutatási programokat is fenntartanak. Fejlődésében 

a kezdeti tapogatózó lépések után tapasztalható a szervezeti megszilárdulás, küldetésének kikristá-

lyosodása. 

Az ESA ősintézményeinek a létrejötte (European Space Research Organisation – ESRO Eu-

rópai Űrkutatási Szervezet, ill. European Launcher Development Organisation – ELDO Európai 

Hordozórakéta Fejlesztő Szervezet) szintén a CERN-hez kötődik. Az első gyorsítót a CERN-ben 

1959-ben helyezik sikeresen üzembe. Ezen az alapon az egyik alapító, Edoardo Amaldi, javaslatot 

tesz egy közös európai űrkutatási szervezet létrehozására. Az ötlet termékeny talajra lel, hiszen az 

1957-ben a Szovjetunió által felbocsátott első Szputnyik hatalmas hatást vált ki a nyugati világban. 

Az űrkutatás iránt megnyilvánuló tudományos érdeklődés párosul a politikai érdekekkel, hiszen a 

hatalmon lévő kormányok ennek következtében hajlandók támogatni a csúcstechnológiájú űrkuta-

tást nem utolsó sorban ipari és katonai jelentősége miatt. A szándékot alátámasztják a CERN sike-

rei, valamint természetesen az EK megalakulása és kezdeti fejlődése. 

A folyamatos egyeztetések következtében, amikor is a szervezetet alkotó egységek kijelölé-

se és a létrehozás előkészítése folyik, az ESRO 1962-ben, Párizsban alakul meg, 10 taggal, az akko-

ri EK 5 tagja (Luxemburg kivételével), valamint a később EK taggá váló Spanyolország, Svédor-

szág, Egyesült Királyság, valamint Svájc részvételével. Az ESRO azonban nem foglalkozott hordo-

zó eszközök fejlesztésével és gyártásával, ebből a célból elsősorban brit és francia kezdeményezés-

re, 1962-ben Londonban megalakul az ELDO. Ennek tagsága azonban nem volt azonos az ESRO-

val (6 európai állam mellett Ausztrália is csatlakozott). 

A hatvanas évek végére az űrkutatás európai megközelítésének nyilvánvaló gyengeségei 

mutatkoztak (a tevékenység elsősorban műholdfejlesztésekre összpontosított, miközben a saját 

hordozóeszköz kifejlesztése késett). Az ESRO kifejezetten megfigyelési műholdakat bocsátott fel, 
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dozóeszköz kifejlesztése késett). Az ESRO kifejezetten megfigyelési műholdakat bocsátott fel, ezek 

költségesebbnek bizonyultak, mint korábban gondolták, és a finanszírozás körül viták bontakoztak 

ki. 1968-ban a kezdeti ambiciózus tervek feladásra kerültek, majd új műhold projekteket fogadtak 

el és hajtottak végre. Ekkor az amerikai Apolló program sikerével szembe állítható az ELDO finan-

szírozási nehézségei és viszonylagos sikertelensége. A két vezető űrhatalom mellett nem sikerült 

jelentős eredményeket elérni, sőt a technológiai lemaradás az USA-val szemben ezen a téren is 

megnyilvánult. Az űrkutatással kapcsolatos európai politika új megközelítést igényelt. A krízis 

(mely kibontakozott az ESRO sikeres műhold felbocsátásai ellenére) megoldásához többéves útke-

resés volt szükséges, melynek a végén a két szervezet (az ELDO és az ESRO) egyesült, és 1975-

ben az ESRO tagországok jóváhagyták az ESA alapokmányát, a konvenciót. Ezt megelőzően a tag-

országok a JRC-vel hasonló „á la carte” rendszerben vettek részt a különböző programokban, azaz 

politikai, gazdasági és ipari érdeklődésüknek megfelelően szabadon választva, ami külön egyezte-

tést igényelt minden egyes esetben. 

1979-ben sor került az első sikeres Ariane rakéta felbocsátására és vele párhuzamban a tele-

kommunikációs program kidolgozására, melynek célja szintén az ezen a téren is létező USA mono-

pólium megtörése volt. Ebben ismét felütötte fejét a juste retour elve természetesen egyes, elsősor-

ban kisebb, tagországok hozzáállása miatt. Egy másik jelentős kezdeményezés mely egyébként az 

ESA keletkezését megelőzően indult, a légi közlekedési műhold projekt (Aerosat) volt. Ez amerikai 

és kanadai együttműködésre építet, azonban sikertelennek bizonyult. Ennek okai a felhasználók 

(légi társaságok) hozzáállásában, az európai és amerikai érdekek különbözőségében (ebben megje-

lent a juste retour egy vállfaja), ill. az amerikai politikai viszonyulásban keresendők. Ez utóbbi a 

nemzeti alapú űrprogramokat favorizálta. 

Az ESA ipari politikája terén viszont a mai napig erőteljesen érvényesül a juste retour elve. 

Ez az ESA Konvenció ama kitételére van alapozva, ami szerint az ügynökség ipari politikája segí-

tenie kell végső soron versenyképes ipar kialakulását Európában egy olyan területen mely fejlett 

technológiákat és komplex menedzsment képességeket igényel. Durván fogalmazva ez azt jelenti, 

hogy a (elsősorban a fontos technológiai tartalmú) szerződések odaítélésénél a szervezetnek meg 

kell közelítenie a tagállamok befizetéseivel 1:1-ben arányos visszatérítéseket. Míg az elfogadható-

nak tartott arány 1971-ben 0,8 volt, addig az elvárás 1994/96-ra 0,96-ra nőtt. A programonkénti 

(beleértve a tudományos programot is) visszatérítési szorzó jelenleg 0,9. 

Az elv alkalmazása állandó vita tárgya. Részben az európai közös piac kiteljesedésével, igen 

nehézzé válik az arányok tényleges kiszámolása, hiszen a több országban tevékenykedő multinaci-

onális vállalatok esetében szinte lehetetlen megállapítani mi is a valóság. Továbbá, az elv alkalma-

zásának a nyertesei a kisállamok, ill. azok, amelyek viszonylag elmaradott high-tech iparral rendel-

keznek. Ez a nagyobb fejletteket arra készteti, hogy erős párhuzamos nemzeti programokat futassa-
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nak, ami állandó fenyegetettség a közös európai erőfeszítéseknek. 

Megállapítható, hogy az európai űrerőfeszítések növekvő mértékben összefonódtak Európa 

széles értelemben vett politikai gazdaságával, és az átélt különböző krízisek ellenére az európai 

nemzetek képesek sikeresen együttműködni csúcstechnológiájú vállalkozásokban, amivel lerakják az 

alapot a sokkal fejlettebb politikai és gazdasági integrációnak. Az utóbbi években jelentősen növe-

kedett az EU és az ESA közötti kapcsolatok intenzitása, hiszen növekedett az űr jelentősége Európa 

politikai és gazdasági szerepének erősítésében. Ennek jeleként az ESA 2000-ben beindított egy 

folyamatot, aminek keretében vizsgálják Európa (lényegében az EU) űrrel kapcsolatos hosszú távú 

igényeit, azaz egy európai űrstratégia kidolgozását. 2003-ban az ESA és az EU kutatásért felelős 

biztosa, Phillipe Busquin, közösen adott ki egy Zöld Könyvet „az európai űrpolitikáról”. Ezt köve-

tően az EU Tanács és az ESA között született egy keret-megállapodás, majd egy Fehér Könyv” 

ezen űrpolitika végrehajtásáról. Így lehetővé vált a közös projektek és egyéb együttműködések ki-

bontakozása7. Ennek egyik első jele, a GRID típusú rendszerek teszteléséhez szükséges rendkívül 

nagy számítástechnikai igényeket támasztó teszt körülmények kialakítása, amihez az ESA program-

jai ugyancsak kiváltképp alkalmasak (DG RTD 2001, Workshop on e-Science, Györffi Miklós 

személyes közlés). 

A szervezet tagságát illetően 2004 folyamán Görögország és Luxemburg teljes jogú tagként 

csatlakozott, míg Kanada és Magyarország együttműködési megállapodások keretében egyes pro-

jektekben vesznek részt. Az EU-tól teljesen független szervezet szoros kapcsolatokat ápol az EU-

val, elsősorban az ESA/EK Keret Megállapodás révén, mivel a két szervezet megosztott közös fele-

lőssége van az európai űrstratégia vonatkozásában és közösen fejlesztik az európai űrpolitikát8. 

 

3.1.5. Institute Laue-Langevin (Laue-Langevin Intézet – ILL) és European Synchrotron 

Radiation Facility (ESRF – Európai szinkrotron radiáció eszköz)910 

Az ILL létrejötte annak köszönhető, hogy két tudományos és intézményi projekt melyet két 

nagyszerű tudományos vállalkozó, Heinz Maier-Leibnitz és Louis Néel indított integrálható volt 

egy különösen nagy berendezésben egy olyan politikai kontextusban, amelyben a francia és német 

kormány kereste azokat a módozatokat, amelyek révén kimutathatta jó szándékát együttműködések 

formájában. Megalapításakor, 1967-re, Leibnitz Garching-ban, München mellett egy neutron opti-

kában világelső laboratóriumot épített ki, mely egy amerikai „uszoda” típusú kutató reaktorra volt 

                                                 
7 http://www.esa.int/esaCP/SEMFEPYV1SD_index_0.html 
8 http://www.esa.int/esaCP/index.html 
9 http://www.ill.fr/ 
10 http://www.esrf.fr/ 
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alapozva, míg Grenoble-ban Néel egy hasonló reaktorral egy szilárdtest fizika, pilológia és elektro-

nikára szakosodott neutronkutató intézetett alakított ki (Pestre, 1995). 

Ezzel egyidőben a háború utáni újjáépítés és túlélési szükséglet - melyek ezekben az évtize-

dekben kulcsszerepet töltöttek be - vezettek el a Schuman tervhez, a római szerződésekhez és álta-

lában egy újfajta együttműködési szándékhoz. A háború a tudományos gyakorlatot is megváltoztat-

ta, mely sokkal pragmatikusabbá vált, szerves kapcsolatban a műszaki fejlesztéssel és iparral, ahol a 

játékszabályokat Amerikából diktálták. Ebben a közegben a kevésbé tehetős országok együttműkö-

désre lettek kényszerítve. Ezzel a háttérel Franciaország és Németország tudományos együttműkö-

dése már az 50-es években jelentősen kibontakozott (Pestre, 1995). Ebben a keretben más projektek 

között egy nemzetek feletti nagy hozamú neutronforrás is megjelent, aminek megvalósítása tökéle-

tes módja volt a politikai jó szándék kinyilvánítására. A végső megállapodást 1966-ban írták alá, 

közös költségvállalással. Grenoble-ban helyezték el, első igazgatója pedig Maier-Leibnitz lett. 

Az intézet francia-német vállalkozásként jött létre és nem nemzetközi szervezetként. Emiatt 

döntési mechanizmusa meglehetősen egyszerű volt, hiszen minden esetben csak két partner egyetér-

tésére volt szükség. Nem volt intézeti iparpolitika, nem volt „juste retour” és általában véve „tisz-

ta” tudományt lehetett művelni. 1972-re a reaktor működőképessé vált. Ugyanebben az évben az 

Egyesült Királyságban a kormány elutasítja egy hasonló létesítmény létrehozásának a tervét. Ezzel 

az angol tudósok részvételt követelnek az ILL-ben, ami az ország EK csatlakozási fázisában meg is 

valósul. Így beindul az intézmény „európaiasítása” és bár szervezetileg jelenleg is független az 

EU-tól (a többi hasonló intézménnyel együtt), tagságának a bővítése és igazgatási rendjének az 

átalakulása „európai” ütemben haladt. 

Az ESRF története hasonló, bár ennek ötlete az European Science Foundation (ESF) kerete-

iben született meg, 1976-ban Reg Garten professzor felvetésében. Az ötlet kidolgozásában részt vett 

Maier-Leibnitz is (Atkinson, 1995) majd 1980-ban az ESF főtitkára összehívta a tagokat és felkérte 

őket tegyenek javaslatokat az elhelyezésére. Több javaslat közül a döntés végül Grenoble-ra esett, 

nem utolsó sorban az ILL lobbizása nyomán (melynek igazgatója az angol Brian Fender volt, és 

ebben élvezte az angol kormány támogatását), valamint a francia és német kormány megegyezése 

következtében (ennek értelmében az európai hangsebesség feletti szélcsatorna Németországba ke-

rült; amely megegyezés egy fajta juste retour). A hely meghatározását követően kemény csatározá-

sok folytak a létesítmény finanszírozását illetően, hiszen az angol kormány hosszú ideig vonakodott 

tudományos potenciáljának megfelelő részt vállalni. Az ESRF konvenciót végül 1988-ban írták alá, 

a létesítmény pedig 1992-re készült el. A szervezet finanszírozásában résztvevő országok az EU-15 

tagsága, (Luxemburg, Görögország és Írország kivételével), valamint Svájc, Norvégia, Magyaror-

szág, Csehország és Izrael (2004). 

Megemlítendő azonban, hogy eltérően a többi közös európai kutatóintézménytől, az ILL és 
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az ESRF Franciaországban bejegyzett cégek, melyben a tagok az adott országokat képviselő kutatá-

si tanácsok. Az ESRF költségvetéséhez a tagok nem a nemzeti jövedelmük arányában járulnak hozzá 

(mint a CERN, ILL, vagy ESA tudományos programja esetében) hanem az adott országok tudomá-

nyos érdekei alapján meghatározott kvóta szerint. A döntések szavazási szabályai szintén eltérnek a 

többi hasonló intézménytől, hiszen úgy vannak kialakítva, hogy a jelentősebben hozzájárulók érde-

kei és a kis országok érdekei is megfelelően védve legyenek. 

Jellegzetes módon a résztvevő kutatók többsége nem rendelkezik állandó szerződéssel, ami 

jelentősen elősegíti a mobilitásukat. Ez rendkívül fontos egy ilyen intézmény esetében. Megemlí-

tendő még, hogy az ILL költségvetésének 77,52 %-a francia forrásból származik, mértéke jelenleg 

63,8 m€, 427 alkalmazottja van (280 francia). A vállalkozás tagjai a mai napig Franciaország, Né-

metország és az Egyesült Királyság, valamint társult tagok: Csehország, Oroszország, Olaszország, 

Svájc és Spanyolország. 

A fentiekben ismertetett kutatóközpont jellegű nemzetközi közös kezdeményezések több 

közös vonással is rendelkeznek: 

1. létrejöttük mindig kívül esett az európai integrációt hajtó politikai eseményeken, és bár 

azzal párhuzamos, sok esetben azt megelőző nemzetközi együttműködések keretében 

szinte tesztelésre került az egyes országok integrációs „hajlama” és „képessége”, mégsem 

sorolhatók az EK/EU integrációs vonulatába, 

2. bár ezen integráció vonulattól függetlennek, ez mégis hatékonyan segítette terebélyesedni 

a bennük megvalósuló tudományos „integrációt”, 

3. szinte minden egyes esetben létrehozásuk kezdeményezése, úgymond alulról, a tudomá-

nyos körökből indult (talán az ESA kivételével, mely viszont összefonódik a hadászati 

célokkal); ennek az autonóm gondolkodásnak a vonulata működésük teljes egészében 

észlelhető: üzemeltetésük az illetékes nemzetközi tudományos közösség fennhatósága 

alatt történik, és mint ilyen nem sorakoznak fel semmilyen összehangolt tudománypoliti-

kai célkitűzés mellett sem; kicsit sarkítva, úgy is lehet fogalmazni, a kormányok biztosít-

ják a közös (közpénzből származó) anyagi forrásokat, melyek felhasználását a tudomá-

nyos közösségek önállóan végzik; tipikus nagyprojektek. 

Nem látom tehát igazolva a 4. hipotézis miszerint a technológiai szakadék leküzdhető olyan 

összeurópai alapkutatási kezdeményezésekkel melyek méreteiknél fogva meghaladják az egyes 

államok gazdasági képességeit és összemérhetők a versenytársak erőfeszítéseivel. Az így létreho-

zott intézmények sokszor hasznosan járultak hozzá a tudomány általános fejlődéséhez, de technoló-

giai hatásuk minimális. Viszont, kimondottan jó hatást gyakoroltak az integrált európai gondolko-

dás kialakítására, és sok esetben EU integrációs előszobának tekinthetők. 
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5. hipotézis: a technológiai szakadék, ill. az európai paradoxon, leküzdhető olyan összeuró-

pai központi kezdeményezésű és finanszírozású csúcs-technológiai programokkal melyek a piac 

egyes stratégiai pontjait célozzák meg. 

 

3.2. Közvetlen finanszírozású és irányítású K+F programok 

A kategória lefedésére elsősorban az EURATOM-ot kell megemlíteni, mely kezdetektől 

fogva sajátos egyveleg volt a saját irányítású (és közvetlenül finanszírozott) kutatóintézeti kapaci-

tás, valamint a hozzákapcsolódó szerződéses alapon létrehozott feladatorientált hálózatok között. A 

vele szemben támasztott elvárások alapján viszont a programot elsősorban az első kategóriába lehet 

sorolni. Kihelyezett szerződéseivel azonban, amelyek révén működési körébe a tagországok (ebben 

az esetben kizárólag EK/EU) számos kutató és fejlesztő közössége bekapcsolódott, mint közvetlen 

EK/EU központi irányítású technológiai fejlesztési program is lehet értelmezni. A merev szétvá-

lasztás ellen szólnak más példák is, melyek között megemlítendő elsősorban az ESA és rengeteg 

kihelyezett szerződése. 

 

3.2.1. EURATOM és a Joint Research Centre (JRC - Egyesített Kutató Központ) 

Az EURATOM szervezetét létrehozó szerződés (Szerződés az Európai Atomenergiai Kö-

zösség megalapítására) az egyik a három alapszerződésből mely megalapította az Európai Közössé-

get (EURATOM, 1957). Létrehozása bizonyos értelemben része volt a Schuman tervnek mely egy 

közös fejlődést szolgáló alap kialakítását célozta. A szervezet egy további lépés az egységes Európa 

megalkotásában. Létezése során céljai jelentősen változtak. A kezdeti iparpolitikai eszköznek szánt 

szervezet, projektjei révén később átalakult egy az energia politika eszközévé, majd a nukleáris ipar 

egyik tudományos és technológiai kutató szervezeté (Guzzetti, 1995). 

A kezdeti iparpolitikai megfontolásokat a háború által felfedett teljesen szűz terület, az 

atomtechnika ígéretes volta jelentette. A kezdetekben jelentős erkölcsi és gyakorlati támogatást 

kapott az USA-tól, mely a kétpólusúvá váló világban azt remélte, hogy ez által nyugat-európát 

politikailag és gazdaságilag megerősíti. Ez nem egyezett azonban teljes egészében a tagországok 

elképzeléseivel, elsősorban Franciaországéval, mely a saját út követését célozta meg. Az energia 

politikát jelentősen befolyásolta a kőolaj árának változása. Mint ilyen az atomipar képviseletében a 

projekt nem igazán nyert teret ameddig nyilvánvalóvá nem vált versenyképes volta. Ez igazából az 

első nagy 1973-as olajválsággal következett be. 

Mindezekkel párhuzamban az alapító szerződés is jelentős hangsúlyt helyez a nukleáris ku-

tatásokra, ezek véghezvitelét a Közösség hatáskörébe utalja megfelelő kutatási programok és kép-

zések kidolgozásával. Létrehozott egy Tudományos és Technológiai Bizottságot mely a Közösség 

végrehajtó szerveit tanácsokkal látta el, beleértve a kutatási és képzési programokat is. Az alapszer-



 30

ződés 2. cikkelye az EURATOM céljait a kutatás és tudásátadás, a közösségen belüli nukleáris ipar-

ban végzett befektetésekben, a területtel kapcsolatos jogszabályi háttér megalkotásában és a közös-

ségen kívüli államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban jelölte meg. Mindez 

annak az alapvető célnak a szolgálatában mely ezen a területen is valódi közös piac megteremtését 

célozta meg (a termékek, eszközök, tőke és munkaerő szabad mozgásával) 

Az alapszerződés 215. cikkelye létrehozta az első öt éves kutatási programot (1958-1962) 

amiben két fő irány volt tapasztalható. Ez megfelelt az alapszerződés ama kitételének mely a Kö-

zösség nukleáris technika területén tapasztalható lemaradását volt hívatott ledolgozni. 

Az első irány a közvetlen kutatások végzése, aminek céljára megalakult JRC. A JRC felada-

ta a nukleáris technológiai kutatások végzése volt. A kezdeti financiális keretek ugyanakkor csak a 

tagországokban létező, vagy építés alatt álló eszközök úgymond „európaizálását” tette lehetővé, 

hiszen a „Közösség tevékenységének a célja nem a nemzeti programok helyettesítése, hanem sokkal 

inkább ezek ösztönzése és integrálása” (EURATOM, 1961). Így, az intézményeknek a finanszírozá-

sába a Közösségi vállalásokon felül az egyes tagországok is beszálltak. Ezzel a JRC egy intézeti 

hálózatként fejlődött ki, melynek tagintézetei a különböző tagországokban helyezkedetek el. Az 

első az olasz nukleáris kutató központ Ispra-ban lett, mely 1959-ben vált „európaivá”. Itt helyezték 

el az Európai Tudományos Adatfeldolgozó Központot is. 1960-ban alakult meg a németországi 

Karlsruhe-ban a Transzuránium Intézet, 1961-ben a belgiumi Geel-ben a Központi Nukleáris Méré-

sek Irodája, valamint Hollandiában, Petten-ben az Energia Intézet. Azaz, egyes elemzők szerint 

(Nau, 1974) a nemzetközi laboratóriumok létrehozása volt a Közösség első kísérlete arra, hogy a 

nemzeti kutatási programokat koordinálja. A Bizottság ekkor úgy gondolta, hogy koordinátori haté-

konysága kritikus módon függ a technikai kompetenciától, melyet csak a JRC konkrét projektjein 

keresztül tud megszerezni. 

Ennek szellemében született meg a második - ekkor még jelentéktelenebb irány - a közvetett 

kutatások támogatása. Ez kihelyezett szerződéseket jelentett melyek arra voltak hívatottak, hogy a 

JRC kutatásait egészítsék ki. Ezek nem jelentettek feltétlenül olyan kutatásokat melyek azonnali 

ipari eredményeket mutattak fel és az 1960-as évek elején a szervezet életében ugyanolyan fontos-

nak tűnt az alapvető tudás megszerzése, különösképpen a nukleáris technika és a reaktorfejlesztés 

területén. Az együttműködési szerződések partnerei között egyaránt fellelhetők nemzeti kutatástá-

mogatási szervek, valamint kutató intézetek és egyetemek. A szerződések tárgyát mindig egy konk-

rét tématerületen végzett kutatás jelentette és ez általában alapkutatás jellegű volt (JRC, 2000), bár 

a program általános értékelése gyakran csak a termonukleáris fúzió, ill. biológiai alkalmazások terü-

letén elért eredményeket tekinti igazi sikernek. 

Ezzel együtt a kezdeti évtizedben az EURATOM jelentős feladata a reaktorok fejlesztése és 

egy európai nukleáris piac megteremtése volt, aminek szerves része a nukleáris ipar. Ennek célja 
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volt, hogy a Közösség rövid időn belül bizonyos fokú energetikai önellátást legyen képes elérni, ill. 

tudjon teljes erőműveket építeni. Ennek elérési módja viszont több vitát szült, hiszen az amerikai 

technológiának az átvételétől egészen a saját fejlesztésű (elsősorban francia) erőművekig sok variá-

ció képviseltette magát. Az is vita tárgya volt a Közösség milyen mértékig támogasson nemzeti 

projekteket, hiszen - egyesek szerint (német vélemény) - ez állami szubvenciók formájában beavat-

kozás volt a szabad piac működésébe. 

A szervezet második öt éves kutatási programja újabb vitákkal párosult, hiszen a nagyobb 

tagországok (elsősorban Franciaország és Németország), a nukleáris ipar megteremtésében saját 

programjaikat követték, beleértve a franciák katonai programját is. A politika szintjén ez nehezen 

volt szétválasztható a polgári alkalmazásoktól. Mivel az EURATOM alapszerződés értelmében az 

USA által szállított dúsított uránium békés felhasználását a Közösség ellenőrizhette, ezzel a francia 

nukleáris létesítmények ellenőrzését is végezhette, ami ellentétes volt a francia hozzáállással, ami 

megkérdőjelezte a Közösség szintjen kialakult döntési mechanizmust. Hasonló probléma vetődött fel 

a másik a római szerződés által létrehozott közösségben is, az Európai Gazdasági Közösségben. A 

megoldást a Közösség Tanácsában hozott döntések esetében a vétójog bevezetése hozta. 

A második ötéves program követte az első struktúráját. A JRC intézetei továbbra is a reak-

torfejlesztésre koncentráltak: Ispra-ban erőműi reaktor, Petten-ben anyagvizsgálati reaktor, Karlsru-

he-ban a plutónium mint fűtőelem vizsgálata, valamint koordinálta a külső szerződéseket, Geel-ben 

nagypontosságú mérések kifejlesztése. Ugyanakkor a juste retour elve körüli viták és több tagállam 

külön utas politikája miatt úgy tűnt, hogy a tagállamok nem képesek egy közös nukleáris 

iparpolitika kialakítására és szándékukban sem áll azt az EURATOM felügyelete alá helyezni. 

Bár a ciklus végén, 1967-ben megtörtént a három európai közösség - a Szén és Acél, a Gaz-

dasági, valamint az EURATOM - végrehajtó szerveinek (Bizottság) egyesítése ez az EURATOM 

esetében nem jelentett különösebb változást. A szervezet így - bár jogilag továbbra is létezett - a 

„nagy egész” részévé vált, márpedig a Közösség ipari, energiai, tudományos és technológiai politi-

kája ezt figyelembe kellett vegye. 1968-ban a Bizottság a Tanácsnak készített összefoglalójában 

(Secretary General of the Commission, 1968) azon a véleményen volt, hogy az EURATOM csak 

igen kismértékben váltotta valóra a hozzáfűzött reményeket, azaz a közös nukleáris piac megterem-

tését. Ennek okát a kutatási és fejlesztési programok Közösségen belüli szétszórásában vélte, ami 

egyébként egyenes következménye volt a juste retour elv alkalmazásának. Éppen ezért egy több 

éves krízis folyamat vette kezdetét, melyre az útkeresés volt jellemző, a juste retour elv nyílt alkal-

mazásának a feladásával. Új több éves működési program csak 1973-ban került elfogadásra, addig a 

„közös” programot „kiegészítő” programok kísérték, melyekben a tagállamok kormányai szabad 

akaratuk szerint vehettek részt (á la carte, JRC, 2000). 

Alberto Spinelli, az 1970-ben az Ipari, Kutatási és Technológiai, valamint a JRC-ért felelős 
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frissen kinevezett biztos, két átszervezést hajtott végre: a JRC-nél, ill. az általa felügyelt főigazgató-

ságon. A JRC esetében felkért véleményalkotó bizottság (az Ailleret csoport, Marka, 1977) a JRC 

részére fő területként az alapkutatást jelölte meg és olyan szinten, amikor a Közösségi beavatkozás 

nyilvánvalóan szükségesnek mutatkozik. Az alkalmazott nagy ipari kutatási projektekben való köz-

vetlen részvételt nem tanácsolta, legfeljebb ezek bátorítását, ill. az együttműködést velük. A közve-

tett kutatások irányítása átkerült az átszervezett 3. (Ipari) Főigazgatóságra. Ennek oka a kutatás és 

ipar közötti kapcsolat erősítése volt a technológiai „gap” leküzdése érdekében (Colonna Memoran-

dum). A JRC ekkor kapta jelenlegi nevét, amiből kikerült a „nukleáris” jelző (ez elvben megnyitotta 

az utat más tudományos területek művelés előtt a JRC-n belül). Egy 1972-es EK Tanácsi előterjesz-

tésen ezt elfogadták azzal együtt, hogy a JRC felhagy az ipari nukleáris fejlesztésekkel, ami helyett 

viszont a nukleáris hasadás biztonságával foglalkozó hosszú távú kutatási projektekre összpontosít. 

Ezzel elkerülhetővé vált a JRC felszámolása és új működési irányokat kapott, ami egy új négyéves 

programban valósítottak meg (1973-1976). 

A főigazgatóság átszervezésével együtt felmerült a Bizottság rendszeres tudománypolitikai 

állásfoglalásának a kialakítása, mely egy többéves kutatási programot jelentett. Ebben helyet kapna 

a JRC által végzett közvetlen kutatás, a Közösség által finanszírozott kutatás, és a nemzeti kutatási 

programok harmonizációja és koordinálása. Javaslat született mindezek rendszeres felülvizsgálatára 

külső szakértői bizottságok által. A cél egyértelműen az volt, hogy közösségi szinten növekedjen az 

európai kutatás hatékonysága és illeszkedjen a Közösség lehetőségeihez, ill. célkitűzéseihez, neve-

zetesen az egységes piac megteremtéséhez és a közösség gazdasági versenyképességének a növelé-

séhez. 

1973-ban a Közösség jelentős átalakuláson ment keresztül, hiszen történetében először új 

tagokat vett fel (Weidenfeld, 1997). Ennek következtében a Bizottság jelentősen átalakult. A kuta-

tás és a JRC (a képzéssel együtt) átkerült a Ralf Dahrendorf felügyelte XII. Főigazgatóságra, mely 

munkaprogramjában (Dahrendorf, 1973) Európa hosszú távú stratégiájaként a képzést és a kutatást 

jelölte meg. Az alapkutatás viszonylatában célként egy „Európai Tudományos Térség” megalakítá-

sát fogalmazta meg, ahol a tagországok között minden tekintetben nagyobb együttműködés érvé-

nyesül. Ebben a K+F két fő célt szolgál: az életminőség javítását és az európai ipar újragenerálását. 

Szerintem ez kísértetiesen azonos a 2000-ben meghirdetett lisszaboni stratégia fő célkitűzéseivel (l. 

később). 

Így az EURATOM és a JRC működését teljesen új keretekbe helyezte (JRC, 2000). Látha-

tóan már nem jelentette a kizárólagos kutatással foglalkozó intézményi kontextust, a szakmai tema-

tika pedig kilépett a nukleáris területről és egy komplex rendszer felé vette az irányt. Ily módon 

ezek az intézmények elvesztették kizárólagos helyzetüket, mint a Közösség kutatásának a letétemé-

nyesei és fokozatos nyitás történt a minden egyéb európai tudományos terület és intézmény felé. 
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Mindez több éves munkaprogramok kialakításában öltött testet, melyeket a Tanács fogad el. A 

programok tartalmazzák a pénzügyi ráfordításokat is. Ezzel lehetővé vált a létesítmények tervezett 

telepítése és felszerelése. A tevékenység felügyelete egy ma Igazgató Tanács alatt ismert szerv vég-

zi, mely a tagállamok képviselőiből áll és tanácsadó jelleggel működik. Az egyedi kutatási progra-

mok felügyelete szintén a tagállamok képviselőiből alkotott szakértői bizottságok hatáskörébe ke-

rült. 

A tevékenység diverzifikálása magába foglalta olyan kutatási tematikák felvételét melyek a 

Bizottság munkáját voltak hívatva segíteni (új humánpolitikai megfontolások is születtek, ami sze-

rint jelentős szerepet kapott az ideiglenes alkalmazottak foglalkoztatása).  

Ezek sorában ki kell emelni a nukleáris biztonsági kutatások meghonosítását az 1979-es 

amerikai Three Mile Island baleset következtében. A kezdeti lépéseket Ispra-ban tették meg - ahol a 

program 1981-ben indult be - ám a növekvő költségek következtében 1983-ban leállították. Ugyan-

csak 1981-ben a JRC általános menedzsmentje átkerült a DG XII-be Így a JRC részese volt annak a 

nyolcvanas évek elején kibontakozott vitának amely a Közösség kutatási és technológiai fejlesztési 

politikájának a jobb ipari hasznosulását célozta meg, és mely végül a KTF KP létrehozásában csú-

csosodott ki. Az 1986-os SEA megszilárdított jogi kereteket biztosított a kutatásnak, de a JRC sze-

repéről ismét fellángoltak a viták. A kérdés megoldására létrehozott szakértői bizottság megállapí-

tása szerint a problémák abból adódnak, hogy ködös kapcsolatrendszer van a kutatás haszonélvező-

je (a Bizottság) és végrehajtója (JRC) között. Egy jelentős több éves átszervezést javasolt, melynek 

része volt egy ipari típusú menedzsment bevezetése, ill. az intézményi hálózat átalakítása. Finanszí-

rozását tekintve átkerült a KP-ba, de Közösségi intézményként is megmaradt, és nyitnia kellett 

egyéb ügyfelek felé (ipari és tagállamok intézményei), abban a reményben, hogy így 2000-re a kö-

zösség részvétele a finanszírozásában a felére csökken. 

Az 1988-ban történt átszervezés után telephelyei megmaradtak, ill. a sevillai Institute for 

Prospective Technological Studies-vel (IPTS – Előrehaladt Technológiai Tanulmányok Intézete, 

1992) bővültek. A meglévő telephelyeken átalakult a struktúra és új intézetek jöttek létre, melyek 

megfelelnek a diverzifikált a Bizottság munkáját elősegítő kutatás folytatásának (JRC, 2000). Lehe-

tőség nyílt külső megrendelésre végzett kutatásra is. Az Európai Uniót megalapozó alapszerződések 

az EU politikáját alátámasztó kutatás végzését tűzték ki a JRC feladatának. Munkaprogramját integ-

rálták az 1994-98 közötti 4. KP-be. Az 5. KP-ben a JRC kutatási céljai megmaradtak, azonban a 

JRC minden más kutató intézettel azonos pályázási jogosítványokat kapott, mely állapot nem válto-

zott a 6. KTF KP-ban sem. 

Mindemellett a JRC megmaradt, mint a Bizottság legfontosabb kutatási partnere a közösségi 

politikák kidolgozásánál igényelt kutatások tekintetében. 
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3.2.2. Joint European Torus (JET – Egyesített Európai Toroid) - a fúziós energia kutatása 

(Shaw, 1995) 

Az európai közvetlen kutatási programok szintjén a fúziós energia kutatása először az Eura-

tom szerződésben szerepel, mint feladat a JRC munkájában. Közvetett formában az Euratom kez-

deményezésére a CERN-ben 1958-ban létrehozott „Európai Fúziót Tanulmányozó Csoport” révén 

elvetették egy a témának szentelt európai laboratórium létrehozását, a hangsúlyt a nukleáris fiziku-

sok képzésére fordítva. Ezzel egyidőben - EURATOM megrendelésre - a plazmafizikai kutatások 

különböző európai laboratóriumokban folynak. Franciaország abszolút elsőbbségre tett szert a ha-

sadásos energia kutatása területén, Németország a plazmafizikai kutatásokban járt élen, melyet az 

Egyesült Királyság követett. 1968-ban a szovjetek szenzációs eredményeket jelentetek be a saját 

fejlesztésű toroidális Tokamak szerkezetükkel. Ezek ellenőrzés után valósnak bizonyultak. Ez for-

dulópontot jelentett a kérdés európai szintű kezelésében, ám ekkor a JRC mély krízisben volt. Emi-

att több kisebb hasonló készülék építése kezdődött meg az egyes Euratom tagországokban, de ha-

marosan nyilvánvalóvá vált, hogy egy nagyobb igényű készülék megépítése meghaladja az egyes 

országok képességeit és 1971-ben a Tokamak Tanácsadó Csoport javaslatára megalakult egy mun-

kacsoport mely azt a feladatot kapta, hogy egy ilyen készülék megalkotásához vezető tennivalókat 

és azok teljesítését térképezze fel. 

A csoport Lorenzo Enriques vezetésével jelentését 1973-ra készítette el, és még ugyanabban 

az évben az EK Tanács azt jóváhagyta. A tervező csoport munkájával 1975-re készült el és a tervek 

szerint a költségek 80%-át az Euratom, 10%-át a fogadó ország, a társult laboratóriumok pedig a 

további 10%-ot kellett állják. Ezt azonban hosszú egyeztetések követték melyeknek tárgya a léte-

sítmény elhelyezése, annak vezetése, valamint üzemeltetési formája és struktúrája volt. Ez utóbbi 

érintette az alkalmazottak státuszát, valamint az Euratom és az EK Bizottság felügyeleti szerepének 

a mértékét. 1977-ben született meg a döntés az angliai Culham-ben történő elhelyezésről (a ver-

senyző helyek között volt a JRC főhadiszállása, Ispra, továbbá Garching), a létesítmény pedig az 

Euratom alapszerződésben szereplő és addig csak egyes ipari projektekre alkalmazott Közös Vál-

lalkozás formájában került megnevezésre (egyébként először az EK történetében). Ez önálló jogi 

személyiséget jelentett. Az alkalmazottak a tagországok által „kiküldött” szakemberek lettek, me-

lyek a Bizottság alkalmazásába kerültek, ám szavatolt visszatérési lehetőséggel (és társadalombiz-

tosítási feltételekkel). 

A vállalkozás hivatalosan 1978-ban született meg, 1983-ban állították elő az első plazma 

áramot, és ezt követően az ott dolgozó kutató közösségek rengeteg tapasztalatot szereztek a plazma-

fizika területén, míg 1991-ben a világon először sikerült 2 másodpercre 2 MJ energiát termelni. 

Megemlítendő azonban, hogy ellentétben más kísérleti létesítményekkel, melyek üzembe helyezése 

után azokon tulajdonképpen végtelen számú kísérlet végezhető, ebben az esetben a kísérlet maga a 



 35

készülék, és a kísérlet elvégzése után radioaktivitása miatt szét kell bontani. Az 1991-es eredményt 

eddig csak Princeton-ban (USA) sikerült 1993-ban túlszárnyalni. A JET sikerességére való tekintet-

tel 1994-ben ismét üzembe helyezték, abban a reményben, hogy sikerül vele áttörni az energiater-

melési küszöböt (azaz tartósan több energiát termelni, mint ami beindításhoz szükséges). Ez ugyan 

nem sikerült, de 1997-ben további fúziós világrekordokat sikerült felállítani. Ugyanakkor a műkö-

désének az alapjait adó NET megállapodás 1998 végén lejárt, így 1999 végén a JET beszüntette 

tevékenységét. 

Vele párhuzamban, 1988-ban egy sokkal ambiciózusabb projekt tervezése kezdődött meg, 

ezúttal nem csak az EK/EU keretében, hanem USA, orosz és japán részvétellel, mely az 

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER – Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti 

Reaktor) néven ismert, ám ennek megvalósítása még nem kezdődött el. Ebben a projektben első 

alkalommal nem az EU tagállamok, hanem az EU maga jelenik meg, mint partner a nemzetközi 

projektben, ami jelzi a szervezet szakmai súlyát és minőségi voltát a nemzetközi porondon (azaz 

mint egy egységes testület). Az ITER projekt következtében, valamint az elért eredmények birtoká-

ban a JET Közös Vállalkozás berendezései átkerültek a brit atomenergiai ügynökség felügyelete 

alá, a hasznosítás felügyeletét azonban az EFDA (European Fusion Development Agreement – Eu-

rópai Fúzió Fejlesztési Megállapodás) látja el11. A tagságát az EU 15 tagországa (2004. január 1.), 

valamint Csehország, Magyarország, Litvánia, Románia és Svájc adja. 

A kutató központok finanszírozásában történő részvétel lényegét tekintve a GDP arányos 

befizetések jelentik, továbbá egyes projektek külön finanszírozása. Ettől eltérő az ILL mely eseté-

ben fix leosztású tulajdonképpen GDP független befizetések vannak, továbbá az EU által közvetle-

nül üzemeltetett intézmények (Euratom és a JRC), melyek az EU költségvetésének a részesei. 

Ugyanakkor mindegyik szervezet esetében a tagországok a befizetéstől független döntési hatalom-

mal rendelkeznek, hiszen az alapszabályok egyenlő jogokat biztosítanak. Kivéve persze az EU által 

közvetlenül üzemeltetett intézményeket, melyek esetében a döntések az alapszerződésben rögzített 

és az egy tag-egy szavazat elvtől eltérő alapon születnek. A kutatói közösségek részvétele a közös 

munkában két részre bontható: a nagy kísérleti létesítmények tervezésében, létrehozásában és üze-

meltetésében, valamint a különböző kísérletek elvégzésében. Mindezek megjelenítésére a rendszer a 

tagországok érdekképviseleti szervezeteinek a véleményére alapoz. 

 

3.2.3. Arianespace 

(Chadeau, 1995) 

Ez egy kifejezett technológiai programo, mely az általános európai űrkutatás stratégiai útke-

                                                 
11 (http://www.jet.efda.org) 
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resése közben jött létre. Célja, mint minden összeurópai program esetében, ismételten a technológi-

ai lemaradás ledolgozása, ill. bekapcsolódni egy olyan csúcstechnológiai területbe melyben az EU 

- mint világhatalmi tényező - saját arculatát és lehetőségeit kívánta hangsúlyozni. 

A vállalkozást 1980-ban alapították, mint egy francia cég európai (EK) és nem nemzeti tör-

vényeknek alárendelve, gyakorlatilag az ESA mentén, olyan űrbe juttató hordozó eszközök kifej-

lesztésére melyek az ESA programjának a megvalósítását végzik, és a nem sokkal korábban az úr-

kutatás által létrehozott piaci szegmensen történő megjelenésre. Ekkor a cég a világ első kereske-

delmi űrszállítási cége volt. 

A vállalkozás története az űrkutatás kezdeteire nyúlik vissza, amikor az ötvenes években a 

későbbi EK nagyobb tagországai önálló programokba kezdtek. Ezek elsősorban Franciaországban 

értek el eredményeket (már a hatvanas évek derekán, Diamant rakéták), egyszerre a már létrehozott 

ELDO tapogatózásaival. A periódus megegyezett az európai közösség kezdeti, bár igen hosszú útke-

resésével, mely jellemzően a római szerződések által lefektetett célok és azok gyakorlati megvalósí-

tása között kanyargott. Ugyanis ez utóbbi az individualisztikus hozzáállás részbeni feladásával járt, 

valamint annak realizálásával, hogy a gazdasági unió nyújtotta előnyök nem csak a megnövekedett 

piacok nyújtotta lehetőségeket jelentik, hanem egyben olyan csúcsprojektek megvalósítását is, ame-

lyekhez a tagok egyike sem rendelkezik megfelelő (gazdasági) erővel. 

Ilyenek egyike volt az Arianespace. Több tagország pénzügyi részvételével mint egy közön-

séges vállalat jött létre, ám ez egybeesett az amerikaiak által megvalósított két évtizedes katonai 

jellegű űrprogramok mellett megjelent polgári igények, és egyben piac megjelenésével. Továbbá az 

amerikai programokban is jelentős változás ment végbe, tükrözve a programok pénzügyi igényei és 

a lehetőségek közötti távolságok növekedését. Elsősorban a nyugati űrállomások elmaradása és vele 

együtt a kiszolgáló űrrepülőgép programok leállítása, ill. csúszása jelentett problémát. Amerikai 

részről az űrprogramok folytatása a katonai felhasználásokra összpontosított, melyek nagyobb telje-

sítményű eszközöket igényeltek. Ezzel ellentétben az Ariane olyan eszköznek mutatkozott mely 

kiválóan alkalmas távközlési, meteorológiai vagy közlekedés irányítási eszközök pályára állítására. 

Az Ariane kezdetektől fogva sikeresen vett részt az európai technológiai fejlődésben, annak 

ellenére, hogy az eredetileg inkább politikai jellegű kezdeményezést egy közönséges ipari-piaci 

ténykedésé kellett átalakítani. Vele Európa nagy technológiai projektjei folytatást kaptak konti-

nensnyi vagy globális ambíciókkal. Teljesen integrálódott a modern Európába, ahol a tudományos 

és technológiai erőfeszítés fő célkitűzései a piac és felhasználók kiszolgálása (és nem csupán a 

pénzügyi támogatók óhajainak a teljesítése). 

1990-ben az Arianespace Participation létrehozásával lehetővé vált (pénzügyi befektetések 

formájában) más európai partnerek részvétele is. Ezt követően - a kilencvenes években - a cég erő-

teljesen megjelent a világpiacon. Tevékenységének köszönhetően számos nem csak európai ország 
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különböző műholdjainak pályára állítását végezték el, melynek következtében a lényegében Euró-

pában kifejlesztett technológia vezető pozíciókat szerzett a világpiacon. 

Ma a céget olyan részvényesek támogatják, akik az Ariane programban résztvevő 12 euró-

pai ország legjobb műszaki, pénzügyi és politikai erőforrásait képviselik (41 űrvállalkozó, 11 bank 

és egy űrügynökség - ESA). A résztvevő országok: Franciaország (57,7%), Németország (18,43%), 

míg a maradék megoszlik további 8 EU tag (Egyesült Királyság, Írország, Spanyolország, Belgium, 

Hollandia, Dánia, Svédország, Olaszország), valamint Norvégia és Svájc között12. A cég kifejezet-

ten egy ügyfélorientált vállalkozásként definiálja magát, mely a kereskedelmi igényeknek megfele-

lő hordozóeszköz parkot fejleszt és vállalja az ügyfelek kereskedelmi igényeinek figyelembe véte-

lével műholdak pályára állítását konszolidált áron (Goodfriend, 2003). 

 

3.2.4. Airbus Industrie 

Az Airbus Industrie (AI) az Arianspace-hez hasonlóan ugyancsak egy polgári vállalkozás, 

mely korábbi európai együttműködések alapján 1971-ben jött létre francia, német és spanyol cégek 

európai konzorciumaként (Airbus GIE - Groupement d'Intérêt Economique)13. Ehhez később angol 

vállalatok (British Aerospace) is csatlakoztak (1979). Létrehozásának a célja kifejezetten olyan 

európai repülőgépgyártó megalakítása, mely sikerrel veszi fel a versenyt az amerikai óriásokkal. A 

konzorcium ugyancsak francia törvények alapján került bejegyzésre. 

A cég termékei már formális megalakulása előtt megjelentek a piacon, hiszen a nemzetközi 

együttműködésben gyártott rövid-közép hatótávolságú utasszállító gép ötlete már az 1960-as évek-

ben megfogalmazódott Franciaországban és Nagy Britanniában. A közös gép kifejlesztését szolgáló 

kormányközi megállapodást a tárgyalásokhoz 1966-ban csatlakozott Németországgal együtt 1967-

ben írták alá. A kifejlesztendő gép (A300) melyből a három ország nemzeti légitársasága vásárolt 

volna, Rolls-Royce hajtóművel francia tervezésben készült. Az első évek nem tekinthetők nagyon 

sikeresnek, a cég 1975-ben csak a világpiac 10%-át mondhatta magáénak és gyakorlatilag egyetlen 

egy modellel rendelkezett. Egy amerikai megrendelésnek és az 1978-ban megjelent második mo-

dellnek köszönhetően azonban a cég felfutásnak indult. Az 1984-ben megjelent A320-as, mely egy 

újabb mérföldkő volt a cég történetében, hiszen jelentős technikai és technológiai újításaival kate-

góriájában (középes hatósugarú) a világ első új tervezésű gépe volt átvéve a régebbi amerikai mo-

dellek helyét a piacon (Shearman, 1995). 

1987-ben megjelent az első nagy hatótávolságú Airbus melyet a választék további bővítése 

követ. Ez, meg a további technológiai újítások (amelyek alacsonyabb üzemeletetési költségeket, 

                                                 
12 http://www.arianespace.com/site/index2.html 
13 http://www.airbus.com/en/corporate/people/Airbus_short_history.html 
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nagyobb a hatósugarat, kevesebb a szennyezés- és zajkibocsátást eredményeztek) a cég piaci része-

sedését jelentősen növelték (ma 50% felett van). Négy alvállalata van (Airbus France, Airbus 

Deutschland, Airbus Espana és Airbus UK), központja a Franciaországi Toulouse-ban található. 

Az AI egy speciális szervezeti felállást valósított meg a GIE formulában, mely egy jogi 

személyiségű holding. A résztvevő cégek specifikus tevékenységeket valósítanak meg, ám nem 

vállalnak általános felelősséget a tőke vagy vagyontárgyak vonatkozásában. Ez korlátlan felelőssé-

get igényel a műveletek szempontjából, ám a partnerek könyvvitele csak az illető tagok előtt ismert. 

Az AI rendelkezik néhány kulcs tervező és gyártást koordináló funkcióval, ám legfőbb feladata a 

gépek eladása. Az AI részvényesei egyben beszállítók is ezáltal a partnerek közötti feszültségeket 

sikerült a minimumom tartani, elsősorban a stratégiai kérdések viszonylatában. Ugyanakkor a belső 

elszámolások messze nem tették lehetővé a valóban gazdaságos működést, ami általában a kor-

mányzati támogatással került kiegyenlítésre. 

A cég 2001-ben alakult át formálisan is egy integrált vállalattá, amikor a konzorciumi tagok 

(ekkor a brit BAE Systems és az EADS - European Aeronautic Defence and Space Company / Eu-

rópai Légi Védelmi és Űr Vállalat, mely a francia Aerospatiale Matra SA, a német Daimler Chrys-

ler Aerospace AG és a spanyol Construcciones Aeronauticas SA-CASA fúziójából keletkezett) 

formálisan átadták tulajdonukat az új cégnek, melyben egyben részvényessé váltak (20/80% arány-

ban). 

Az AI sikere részben magyarázható a ténylegesen elért piaci részesedéssel. Három évtizedes 

történetében többször került hullámvölgybe, ám ebből csak részben a bevezetett technológiai ered-

mények miatt került ki. Fejlődését elsősorban az „europaizálási” folyamatnak köszönheti mely az 

egységes piac 1987-ben eldöntött megteremtésével jutott el a csúcsra. Ekkor már a nemzetközi 

együttműködés több ipari szektorban általánossá vált. Ez elsősorban a közös termelési megállapo-

dásokban és technológiai átadási egyezményekben nyilvánult meg. Ezen belül - elsősorban az 1980-

as években - az Európán belüli együttműködések sokkal vonzóbbá váltak és ezeket a vállalati mene-

dzserek nem mint valami végső megoldásnak tekintették, hanem mint a vállalati stratégiai döntések 

meghozatalához rendelkezésre álló eszköztár lényeges bővülését. 

Új dimenziót kapott a verseny/együttműködés fogalmi pár. Az európai vállalkozók kezdtek 

tevékenységükben „európai” szinten gondolkodni, hasonlóan ahhoz ahogy ezt az 1960-as években a 

tudományos kutatók tették. Ezzel az 1980-as évek közgazdasági viszonyaiban megjelent az „euró-

pai” ipari tudat mely nem korlátozódott az EK/EU programjaira, hanem kiterjedt az ipari projek-

tekre is. Ez jelentősen hatott az AI-re. 

Az 1990-es évek a folyamatot tovább erősítették, hiszen a globalizáció térnyerésével és a 

nemzeti védelmi iparágak hanyatlásával a „nemzeti” ipar fogalma megkopott. Ehhez hozzájárult az 

információtechnológiai fejlődés mely tovább erősítette a határokat átívelő együttműködést. Hatott 
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még a vállalatok hatékonyságának a növelésében a nemzeti területhez való tartozás szerepének 

csökkenése, ill. a kormányok szubvencionálási hajlandóságának a csökkenése (nem utolsó sorban 

az EU ide vonatkozó szabályainak a kiterjesztése miatt). 

Összefoglalva, nem látom igazolva az 5. hipotézist sem miszerint a technológiai szakadék v. 

az európai paradoxon leküzdhető olyan összeurópai központi kezdeményezésű és finanszírozású 

csúcs-technológiai programokkal melyek a piac egyes stratégiai pontjait célozzák meg. A fentiek-

ben említett programok mindegyike hozott eredményeket, ugyanakkor néha kudarccal párosulva. 

Egyes esetekben olyan technológiákról van szó (pl. JET) melyek még igen messze vannak a hasz-

nosulástól, továbbá zömük csupán korlátozott technológiai szegmenst fedd le. Kérdéses továbbá 

mennyire érvényesül hatásuk a teljes EU-ban (amit lehet értelmezni a közös versenyképességre 

szövetkezett országok közösségével is), hiszen látható módon sikerességük részben függ az EU 

integráció milyenségétől, ill. annak szintjétől. Ugyanakkor ezek a programok is hozzájárulnak egy 

európai szintű együttműködés kialakításához. 

 

6. hipotézis: a technológiai szakadék, ill. az európai paradoxon, leküzdhetők összeurópai 

K+F hálózatok működtetésével, ill. ezeken keresztül megvalósul egy egységes K+F politika. 

 

3.3. K+F együttműködési hálózatok 

3.3.1. COST 

Az Együttműködés a Tudományos és Technikai Kutatás területén (Co-operation in the field 

of Science and Technical Research - COST, mint szervezet 1971-ben jött létre (Guzzetti, 1995). 

Ekkor 19 ország részvételével (a 6 tagország, ill. 13 más európai ország; ez utóbbiból ma 9 EU tag) 

az első erre vonatkozó kormányközi megállapodásokat írták alá (Roland, 1995). 1991-1999 között 

további 15 ország lett COST tag, ebből 10 ma már EU tag is. A ma 9 nem EU tag COST országból 

3 tagjelölt (Törökország, Románia, Bulgária), 3 EFTA tag (Norvégia, Svájc, Izland) további 3 eu-

rópai (Horvátország, Szerbia-Montenegró, Macedónia), és Izrael, mint együttműködő partner. Ben-

ne projekt alapon további 11 nem európai ország intézményei és 7 nemzetközi szervezet vesznek 

részt. 

Létrejöttét szintén az Európát fő versenytársaitól elválasztó technológiai leszakadás motivál-

ta, de nagy hatással voltak azok a tanulmányok is melyek ekkor kezdték szisztematikusan feltárni a 

tudományos kutatás és technológiai fejlesztésbe befektetetett erőforrások hasznosságát. Az EK 

1964-ben létrehozott Középtávú Gazdaságpolitikai Bizottsága (CMTEP), melynek feladata a tagor-

szágok gazdaságpolitikájának harmonizálás volt, 1965-ben egy albizottságot (PREST) hozott létre a 

kutatás és technológiai politika kezelésére. A PREST 1967-ben publikálta első dokumentumát, a 

Maréchal jelentést, melyben hét szakmai területen (informatika, telekommunikáció, szállítás, ten-
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gerkutatás, anyagtudomány, környezetvédelem és meteorológia) javasolt közösségi szintű együtt-

működést, kifejezetten ajánlva a közösségen kívüli európai országok részvételét is. A párhuzamo-

san zajló bővítési folyamatok nehézségei (Franciaország álláspontja az Egyesült Királysággal 

szemben) ideiglenes megszakították a folyamatot. 1969-ben a PREST hivatalban lévő elnöke után 

Aigrain jelentésnek nevezett újabb javaslat tárgyalása az EK Tanács (CMTEP és COREPER után) 

elé került, mely a korábbi hét területről 47 projekt javaslatot tartalmazott. Szintén javasolta további 

kilenc európai ország részvételét (Egyesült Királyság, Írország, Dánia, Norvégia, Svédország, 

Svájc, Ausztria, Spanyolország, Portugália). 

Mindezen javaslatokat azonban nem tudták véglegesíteni mindaddig, amíg tisztázták az 

együttműködés jogi alapjait. Ezt az EGK alapszerződés 235. cikkelye tartalmazza: „Amennyiben a 

közös piac működése során a Közösség céljainak az elérése érdekében egy kezdeményezés szüksé-

gessé válik és ehhez a jelen szerződés nem biztosít megfelelő jogosultságot, úgy az EK Tanács a 

Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament véleményezése után megfelelő döntéseket kell 

hozzon”. A több éves előkészítő munka nehézségeit elsősorban abban kell keresni, hogy, akárcsak 

az EK alakítása, egy merőben új vállalkozásról volt szó, ami a nemzeti K+F stratégiák koordinálá-

sát célozta meg egy olyan időszakban, amikor ezek nem léteztek, vagy ezeket különböző országok-

ban teljesen eltérően értelmezték (PREST, 1972). Miközben a COST az első széleskörű európai 

szervezet mely a K+F politika megvalósítására volt hívatott, a PREST átmeneti jellegét is érzékelte-

tette egy sokkal fejlettebb együttműködés felé. 

A kezdeti nehézségek megmutatkoztak az 1973-ban keletkezett belga memorandumban, 

mely kritizálta többek között a viszonylag komplikált és alacsony hatékonyságú eljárásokat (számos 

tagország esetében a projekteket a nemzeti parlamentek ratifikálták), a COST projektek által lefe-

dett területek áttekinthetőségének a hiányát, és a COST titkárság költségeit, melyeket egyedül az 

EK tagországok álltak, és a COST projektek viszonyát az egyéb EK projektekhez. A megfogalmazott 

kifogások sokak nézeteivel azonosultak és világosan megmutatta az útkeresést a közösség szintű 

kutatási politika kialakításában. A kérdést az EK Tanács 1974-ben lezárta, amikor először kinyilat-

koztatta a közösségi kutatási politika megalkotásának a szükségességét (Council-2, 1974), ill. ami-

kor a COST-ot egy olyan struktúrának minősítette mely lehetővé teszi a nem EK tagok részvételét 

EK érdekű kezdeményezésekben, mely megfelelő kereteket add a kormányközi megállapodások 

előkészítéséhez (EK Tanácsi Határozat, 1974. szeptember 23.). Ezzel együtt a COST projektek az 

egyéb EK projektekhez képest inkább kiegészítő, semmint párhuzamos jelleget öltöttek. 

1978-ban a COST Titkárság feladatait átvette a Bizottság. A COST Jogi, Adminisztratív és 

Pénzügyi kérdéseivel foglalkozó munkacsoportja kidolgozott egy új nemzetközi megállapodási 

formát, az Egyetértési Memorandum-ot (Memorandum of Understanding - MoU), mely kiküszöböl-

te a projektek nehézkes nemzeti jóváhagyását. Ennek értelmében az aláíró országok elkötelezték 
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magukat a kutatási munka közös végrehajtása mellett, valamint az eredmények közös felhasználá-

sában. A szükséges finanszírozást tekintve (ami elvileg igényelte az egyedi parlamenti jóváhagyást) 

a kérdést ketté választotta: a Bizottság viseli az adminisztratív költségeket, miközben a kivitelezés-

hez a résztvevők a már meglévő kutatási támogatásokat veszik igénybe, oly módon, hogy a projekt 

munkát közösen végzik. 

A COST működési struktúrája is ennek megfelelően alakult ki és ezeket a jellegzetességeket 

a mai napig őrzi: 

1. egy olyan eszköz mely „á la carte” együttműködési projektek megvalósítását teszi lehető-

vé, melyek nem esnek egyéb közösségi programok keretébe, 

2. lehetőséget teremt nem EU tag országok részére, hogy közösségi programokban vegyenek 

részt. 

A COST kialakult együttműködési elvei: 

1. az EU és a COST országok egyaránt javasolhatnak kutatási projekteket, 

2. ezekben a projektekben egyes országok, érdeklődésük függvényében, önkéntesen vehet-

nek részt, 

3. a koordinált kutatást nemzeti alapon finanszírozzák; a koordinációs költségeket az EU és 

a tagországok együttesen állják, 

4. az együttműködés un. „összehangolt akciók” formáját ölti, azaz nemzeti kutatási progra-

mok koordinációját jelenti; a munkát egy menedzsment bizottság szervezi. 

A COST kutatási projektek előfeltételei a következők: 

- feltétlen nemzetközi dimenzió, 

- melyek a tagországok számára hasonlóan fontosak, és ezért hasznuk származik a közös 

cselekvésből, 

- megoldandó kutatási feladatokat jelentenek annak érdekében, hogy megfelelően megala-

pozzák az európai szintű szabályozások harmonizációját. 

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy miközben a COST létrehozásának eredeti igénye 

egy összeurópai tudománypolitika kialakítása volt, a COST önálló életre kelt és sokkal inkább ha-

sonlít egy EU tagországok és nem-tagországok együttműködési fórumára. Ugyanakkor saját jogon 

része az összeurópai tudománypolitikának, melynek kialakításához viszont döntő lökést adott az 

1974. januárban elfogadott határozatokkal. Ennek a tudománypolitikának része (lenne) a nemzeti 

tudománypolitikák koordinációja, a valódi közösségi szintű kutatási projektek megvalósítása, ill. az 

ehhez szükséges finanszírozás biztosítása közösségi forrásokból. A közösségi tudománypolitika te-

matikai kialakításához viszont a COST sok esetben hozzájárult (pl. az informatikai és környezetvé-

delmi kutatások átemelése a közösségi programokba). 

1978 után a COST jelentős fejlődésnek indult, amit az éves akciók száma jellemez (l. 3. sz. 
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függelék). Ebből látható a kölcsönhatása különböző egyéb az EK/EU által indított tudománypoliti-

kai kezdeményezésekkel (elsősorban EUREKA és a KTF KP). A COST legfelső döntéshozó szer-

ve, a CSO (Committee of Senior Officials – Szenior Hivatalnokok Bizottsága) és az ESF (European 

Science Foundation – Európai Tudományos Alapítvány) között létrejött Egyetértési Nyilatkozat 

értelmében a COST Titkárság, és ezzel együtt a teljes tevékenysége 2003. január 1.-től átkerült az 

ESF-hez, minden egyéb jellegzetesség megtartása mellett. Ugyanakkor (a Titkárság koordinációs 

tevékenységének) finanszírozását változatlanul az EU Bizottsága biztosítja egy speciálisan kidolgo-

zott projekt formájában (a KP terhére). 

Miközben a COST nem vált egy összeurópai tudománypolitikai eszközzé, sikeressége mű-

ködési flexibilitásában és nemzetközi jellegében keresendő. Flexibilitását a tematikák szabadsága 

adja, hiszen azokat minden kötöttség nélkül lehet akciók formájában felvállalni. Ezeket általában az 

egyéb EU programok nem fedik le, miközben ez utóbbiaknak igen gyakran új területeket generáltak 

(pl. FLAIR). Nemzetközi jellege ugyanakkor a COST másik jelentős sikerforrását adja. 1989-tól a 

COST részvétel a későbbi EU tagországok előszobáját jelentette a KTF KP felé. 

 

3.3.2. European Science Foundation – ESF (Európai Tudományos Alapítvány) 

Az európai tudományos élet nemzetközösítése a második világháború után mint látható több 

síkon haladt, több-kevesebb politikai befolyás alatt. A viszonylag önálló, önszervező együttműkö-

dések területén azonban kevés történt, bár a különböző tényezők (nevezetesen elsősorban az alap-

kutatást felügyelő nemzeti szervezetek) a hatvanas évek végére rendszeres kapcsolatokat építettek 

ki. A különböző nemzetközi fórumokon, erősödött az igény az európai laboratóriumok és tudomá-

nyos intézmények hálózatának a létrehozására ám az amerikai példák (MIT, IAS, NSF) átvételére 

tett kezdeményezések nem jártak sikerrel (Darmon, 1995). A valódi lökést az ESF létrehozásához 

ismét az EK Bizottsága, nevezetesen Altiero Spinelli, az Ipar, Kutatás és Technológia kérdéseiért 

felelős biztos adta, aki 1971-ben tette meg a kezdeményezését a közös európai tudományos és tech-

nológiai kutatási politika létrehozására. Ebben konkrétan szerepelt az ESF14 mint egy olyan önálló 

szerv, mely az európai alapkutatás elősegítésére lenne hívatott. Elképzelése szerint az ESF tagsága 

nem csak az EK tagokat tartalmazta. Egy olyan testületnek látta mely az EK közös kutatási és fej-

lesztési politikájára tenne javaslatokat, aminek fejében az EK finanszírozná. Ezen a pontokon 

azonban a kezdeményezés kételyeket támasztott. Brüsszel látásmódja miszerint az alapkutatás csak 

egy aspektusa a tudományos politikának (mely alkalmasint a technológiai és innovációs politikába 

alakul át) nehezen találkozott a tudományos közösségek felfogásával. Továbbá az elsősorban érin-

                                                 
14 ESF archives, Strasbourg, France (Doc. No. 1, p. 1): The Paris Conference, Note of Preparatory Group, 24-25 

September 1973 
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tett intézmények a tudományos kutatási együttműködést sokkal inkább tekintették általában „nyu-

gat-európainak”, semmint „európai közösséginek”, azaz kormányszervektől függetlennek képzelték, 

ahol nem érvényesülnek a politikai igények (e látásmód visszaköszön 2006-ban az ERC esetében). 

Az alternatív kezdeményezés egy 1972-ben, Londonban megrendezett összejövetelen öltött 

testet, ahol 12 európai ország intézményeinek képviselői (azaz nemzeti alapkutatás felügyelő szer-

vezetek) voltak jelen és döntötték el az ESF létrehozását a fenti elvek mentén. Az itt résztvevők már 

korábban is rendszeresen együttműködtek. Európa szükségleteiről, valamint a tudományról ugyan-

azokat a véleményeket képviselték (egyetemes és kutatásra szabad). Mivel ugyanakkor politika 

közeliek is voltak, és egyben döntéshozóknak is jellemezhetők, az együttműködés és a döntésho-

zás/autonómia korlátaival is tisztában voltak. Az előkészületek sorát egy 1973-ban megrendezett 

konferencia folytatta, ahol eldöntötték az ESF létrehozását az EK-tól független irányítással, ugyan-

akkor az EK részvételével. Itt már 16 ország és az EK vett részt (ez utóbbi képviseletében Ralf 

Dahrendorf - Ipar, Kutatás és Technológia kérdéseiért felelős biztos). Az OECD és az Európa Ta-

nács megfigyelőként volt jelen. 

Ezzel párhuzamosan az EK miniszteri tanácsa Dahrendorf javaslatára létrehozott egy bizott-

ságot mely az EK tagok nemzeti tudományos és technológia politikai kérdéseit koordinálja Comité 

de Recherche Scientifique et Technique (CREST – Tudományos és Technikai Kutatás Bizottság). 

Az elképzelés szerint a CREST nem vesz részt az alapkutatás fejlesztésében és koordinálásában, 

melyet az ESF végez, hanem csak az alkalmazott kutatás ide vonatkozó kérdéseiben (bár a kettő 

közötti különbség tétel mindig nehéz volt és bizonytalan). 

Az ESF által létrehozott előkészítő csoport az önállóság megőrzése érdekében az alapítvány 

finanszírozását a tagszervezetek forrásaiból javasolta megoldani, a szervezet küldetéseként pedig a 

tagszervezetek által támogatott programok keretében történt együttműködéseket és információs 

fórumot jelölte meg. A székhelyét illetően Strasbourg mellett döntöttek, ahol 1974-ben megrendez-

ték az első plenáris konferenciát, amelyen 42 európai akadémia és 15 európai ország kutatást támo-

gató tanácsa vett részt. Ekkor fogadták el a szervezet Statútumát is. 

A következő években az ESF fejlődésnek indult és európai szinten egy sor tudományos te-

vékenységet indított be. Elsősorban tudományos stratégiaalakító eszközökkel dolgozik (konferen-

ciaszervezés, továbbképzés, tanulmányok, stb.) semmint közvetlen kutatások finanszírozásával. A 

COST-hoz hasonlóan szintén á la carte módszert használ. Az EK/EU KTF KP beindulásával és fej-

lődésével korlátozott financiális lehetőségei miatt jelentősége csökkent. A KP-hoz a 90-es évek 

elején komoly remények fűződtek, hogy támogatását kiterjeszti az alapkutatásra is. Annál is inkább 

mivel az EU 1993-ban létrehozta az EuroHORCS csoportot (az EU tagországok Kutatási Tanácsai-

nak vezetőinek a testülete), mely sok tekintetben magába foglalhatta az ESF tevékenységét, ugyan-

akkor jelentős EU programokat is koordinálhatott volna. 
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Az ESF Végrehajtó Tanácsa 1992-94 között az ESF stratégiai küldetésének újraértékelését 

végezte el, melynek következtében az ESF tudománypolitikai tevékenységét és az EU, USA, távol-

keleti és Kelet-Európai kapcsolatok erősítését javasolták. Megtartani javasolták a meglévő eszkö-

zöket (programok, hálózatok, Európai Kutatási Konferenciák, feltáró tevékenységek, grant 

finanszírozás és tudományos publikációk), és egy alulról jövő kezdeményező rendszerrel a 

tagszervezetek jobb kiszolgálását irányozták elő. Javasolták a döntéshozási mechanizmus 

megváltoztatását. Ezeket az 1994-es közgyűlésen fogadták el.  

Mindezek következtében az ESF marad az EU KTF KP mellett az egyetlen európai szintű 

kutatás felügyeleti szerv, mely azonban kiterjed a nem-EU tagországokra és a KTF FP által nem 

támogatott (elsősorban bölcsész) tudományágakra is. A jelenleg használt eszközök a következők 

(ESF-1, 2004, itt található a munkabizottságok ismertetése is):  

• “előrelátás” (tudományos perspektívák) 

• “feltáró” workshop-ok 

• EUROCORES (ESF kollaborációs kutatási programok) 

• EURYI (európai fiatal kutatók díjazása) 

• À la carte tudományos programok 

• COST akciók 

• ESF (magas szintű) kutatási konferenciák 

• Kutatási infrastruktúrák (tanulmányok melyekben a támogató szervezetek tudományos és 

technikai szerepét vizsgálják, valamint az infrastruktúrák értékelését) 

• Science Policy Actions (tudományos stratégiai állásfoglalások) 

(e területeken jelenleg végzett munka eredményességét az ESF Annual Report-jai ismertetik) 

Az utóbbi területen végzett jelenlegi tevékenység erősen kötődik a megalakításra kerülő Eu-

rópai Kutatási Tanács elképzeléshez. Ez a munka 2002 folyamán indult, közösen zajlik az 

EuroHORCS és az EU-val. Esetleges kimenete egy olyan lényegesen nagyobb volumenű támogatá-

si rendszer, mely az EU KTF KP-n belül, elsősorban alapkutatás támogatási igényeket elégít ki. Az 

ESF ugyanakkor aktívan részt vesz az EU által kezdeményezett Európai Kutatási Térség kialakítá-

sában (ESF-2, 2004, ESF-3, 2004)). 

 

3.3.3. EUREKA 

Az EUREKA 1985-ben jött létre 17 ország és az EK részvételével abból a célból, hogy bá-

torítsa az alulról jövő kezdeményezéseket a technológiai fejlesztésben és erősítse az európai cégek 

verseny előtti helyzetét a világpiacokon (Guzzetti, 1995). 

Létrejötte kifejezetten francia kezdeményezésnek köszönhető egy olyan helyzetben, amikor 
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az EK kutatás-fejlesztési programjai meglehetősen korlátozott körben zajlottak. A nyolcvanas évek 

elejéig az EK-n belül jelentős támogatottsággal elsősorban az energetikai kutatások bírtak, melyek-

hez társultak egyéb kisebb méretű projektek. Ezt kiegészítették a hetvenes évek elején létrehozott 

COST projektek, melyek ugyan széles szakmai területeket öleltek fel, ám aránylag kismértékű 

együttműködést és befektetést igényeltek. Számottevő, ám a részvételt tekintve mégis korlátozott 

technológiai projekt is fejlődésben volt (Airbus és Ariane). Bár az EK által menedzselt kutatás fej-

lesztési programokra már a hatvanas évek végén született javaslat (amikor először vetődött fel erő-

teljesen az Európát elválasztó technológiai szakadék kérdése az USA-tól és Japántól) a politikai 

egység hiánya a megvalósítást ekkor még nem tette lehetővé a javaslattevő EK Bizottság számára 

(Peterson, 1995). Ennek megvalósítása is a nyolcvanas évekre tolódott. 

Mindezekben a katalizáló szikrát az USA 1983-ban meghirdetett Stratégiai Védelmi Kez-

deményezése (Strategic Defence Initiative – SDI, „csillagháború”), jelentette (Peterson, 1991). A 

bejelentett rekordösszegű támogatás, az európai cégeknek is meghirdetett részvételi felhívás, a re-

akció szükségességét váltotta ki. Ez erőteljesen fogalmazódott meg a francia EUREKA javaslatban. 

Az SDI, hasonló európai program hiányában, a technológiai elszívás veszélyét hordozta magában, 

hiszen várhatóan csak a csúcstechnológiájú európai cégek jutottak volna megbízásokhoz, azok is 

elsősorban másodbeszállítóként. 

A program struktúráját az 1985-ben, Hannoverben elfogadott un. „Hannoveri deklaráció” 

határozta meg15. Lényegét tekintve csúcstechnológia jellegű és több európai ország részvételét biz-

tosító projektek elfogadását célozta meg. A projektek finanszírozásához nem biztosítanak központi 

forrásokat, ezeket a résztvevők saját kormányaiktól igényelhetik, abban az esetben, ha a projektek 

EUREKA státuszt kapnak. A franciák nem kívánták a program működését a szokásos EK struktú-

rákra bízni (EK Bizottság), amit túlságosan bürokratikusnak tartottak, de a tagállamok mellett a 

Bizottság további résztvevőként szerepel. A program vezérlését egy kisméretű titkárságra bízták, 

mely Brüsszelben helyezkedik el, de aminek a funkciója lényegében egy „technológiai bróker” sze-

rep, akárcsak a nemzeti EUREKA koordinátoroké is, azaz közvetítés az érdekelt partnerek között, 

ill. nemzeti szinten segíteni a finanszírozási kérdésekben. 

1988-ra teljessé vált az EK tagállamok részvétele. Ezekhez csatlakozott Törökország, míg a 

kilencvenes években a szervezetbe fokozatos felvételt nyertek a rendszerváltáson átment kelet-

európai országok is. A tagság 2004 elején 34 teljes jogú tagból állt (a 15 EU tagállam, a 12 csatla-

kozó állam - Málta és Bulgária kivételével - Törökországot, Svájc, Norvégia, Horvátország, Szer-

bia-Montenegró, Orosz Föderáció, Izland, Izrael, EU), 3 résztvevő tag, akik a projektek szintjén 

működnek együtt a Nemzeti Információs Pontok hálózatában (Bulgária, Albánia és Ukrajna), vala-

                                                 
15 http://www.eureka.be 
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mint a társult Marokkó. 

Az EUREKA keretében generált projektek száma a kezdeti 1985. évi 10 projekthez képest, 

a 2001-ben generált 190 csúcsra bővült (ez kissé visszaesett, 2002-ben 171, 2003-ban 168 új pro-

jekt). A szervezett 2002-ben első alkalommal vett részt az EU KP megalkotásában (a nemzeti kiér-

tékelési eljárások összesítésével), majd 2003-ban aktív részvételt vállalt a 6. KTF KP kivitelezés-

ében egy kísérleti biotechnológiai ERA projekt formájában. 

Az EUREKA működését hosszú ideig a Hannoveri Deklaráció szabályozta, ez mára kiegé-

szült a szintén Hannoverben 2000-ben elfogadott „Guidelines EUREKA 2000Plus” útmutatóval. Ez 

az EUREKA küldetését innovatív projektek generálásában, stratégiai projektek (ezek definiálásá-

val) támogatásában, és a kis és közép vállalatok (beleértve a partner közvetítéseket), a közép és 

kelet-európai országok fokozott részvételében, a program világméretű megnyitásában, az EUREKA 

hálózat ismertségének és hatékonyságának a növelésében határozza meg. 

Az EUREKA megmaradt egy a nemzeti innovációs programok keverékének (és az európai 

kormányok elsősorban azért támogatják, mert az együttműködés K+F részére megítélt támogatások 

felett egy tiszta nemzeti ellenőrzést tesz lehetővé, hiszen a juste-retour változatlanul a játék erős 

szabálya), melyek a piaci vezérlésű együttműködési projekteket támogatják. Az EUREKA projek-

tek részére a közpénzeket a nemzeti szinten felelős kormányszervek adományozzák kizárólag nem-

zeti cégeknek, v. laboratóriumoknak (Peterson, 1991). Ez a szó legszorosabb értelmében egy ipar 

által vezérelt program. A projekteket ipari cégek javasolják és még egy javaslatot sem utasítottak 

vissza az EUREKA Miniszteri Tanácsban. A nemzeti kormányok szerepe az EUREKA döntéshozá-

si folyamatában lényegében abból áll, hogy az egyedi projektek igényelt költségvetését megszavaz-

zák. Az EUREKA nem rendelkezik egy köztestületi vezetéssel mely a program stratégiai irányítását 

végezné és arra sincs adat, hogy nemzeti szinten a projektek EUREKA státusz megítélése előtt 

bármilyen technológiai elemzést végeznének. Az EUREKA-t mindig elsősorban egy olyan fórum-

ként fogták fel mely az ESPRIT (l. később) által végzett „versenyt megelőző” K+F-et a piachoz 

közelebb hozza. 

Az EUREKA kezdetben szintén az IT ipar 12 nagyvállalat céljait szolgálta (akárcsak az 

ESPRIT), ez azonban hamarosan megváltozott. Ennek oka, hogy ezek a cégek egymásnak is ver-

senytársai, továbbá a kisebb tagállamok, melyek nem rendelkeztek ilyen nemzeti zászlóshajókkal, 

szintén igyekeztek profitálni a közös K+F eredményeiből, amit csak egy szélesebb cégspektrummal 

lehetett elérni (elsősorban KKV-k). 

A program 1999-ben egy stratégiai elemzésnek lett alávetve (Georghiou, 2001) mely megál-

lapításai szerint leszálló ágban van. Ez köszönhető elsősorban annak, hogy 1993-98 között a részt-

vevő nagy cégek aránya 49%-al, a közfinanszírozás 44%-al, a projekt portfolió teljes értéke 32%-al 

esett. Az új projektek rövidebbek és kisebbek, és az egyetlen pozitív tényező a KKV-k, melyek 
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részvétele 69%-al növekedett. Az új tagországok számára az EUREKA-ra kezdetben jellemző nagy 

projektek nem jelentenek alternatívát sem a köz, sem a magán finanszírozás számára. Részvételüket 

elsősorban kutató intézetek adják, az eredmények alkalmazására alkalmas cégek helyett. Georghiou 

javaslatai szerint mivel amint az később az ERA-t beindító dokumentumból látható, a gazdasági-

társadalmi célok elérésére az európai K+F finanszírozás zömét (95%) a KP-n kívüli támogatások 

jelentik, az EUREKA potenciálisan átalakítható egy az európai szintű innovációs politika koordiná-

ló eszközévé. 

Nem látom igazolva a 6. hipotézist, hogy a technológiai szakadék, ill. az európai paradoxon, 

leküzdhetők összeurópai K+F hálózatok működtetésével, ill. ezeken keresztül megvalósul egy egy-

séges K+F politika. A fenti hálózatok egyike sem vált, dicséretes eredményeik ellenére, egy összeu-

rópai összehangolt kutatási és innovációs politika bölcsőjévé. A fenti példák mindegyike láthatóan 

részleges együttműködést alakít ki, melyben a juste-retour tulajdonképpen mérvadó, azaz a hálóza-

tokban a tényleges K+F finanszírozása mindig a nemzeti keretek között zajlik. Ilyen formában ezek 

nem sokkal lépik túl a nemzetközi együttműködés protokolláris szintjét. Ennek sok olyan eredmé-

nye lehet persze ami egyébként nem jönne létre, a céltudatos közös cselekvés azonban hiányzik. De 

ezek a hálózatok az európai szintű együttműködés további szegmensét fedik le. 
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4. K+F finanszírozás közvetett eszközökkel - A Kutatási és Technológiai Fejlesztési 

Keretprogram (KTF KP) 

Mint az előző fejezetben kifejtettem, a közvetlen K+F finanszírozás nem ad megfelelő vá-

laszt az EU keretein belül megfogalmazott kutatásfinanszírozási célok elérésére. Ennek felismerése 

vezet a közvetlen eszközök alkalmazásához, melyek elviekben a tagállamok teljes kutatói közössé-

gét tudják megmozgatni, egyben lehetővé teszik az innováció rugalmasabb alkalmazását is. Az így 

megfogalmazott hipotézisek pedig a következők: 

7. hipotézis: a közvetett EU szinten finanszírozott K+F programok hatékony eszközök a 

technológiai szakadék, valamint az európai paradox-on leküzdésére. 

8. hipotézis: a politikai felépítmény törekvései a K+F felhasználására a gazdasági verseny-

képesség növelésére a társadalmi gazdasági szférában a K+F penetrációjával jár együtt, ami által 

tömegesedik. A tömegesedett K+F-t, és vele együtt a közfinanszírozás programszerű indokoltságát 

vizsgálni kell annak hatásossága szempontjából. 

9. hipotézis: az EU KTF KP egy innovációs mátrixot valósít meg. 

 

4.1. Az első KTF programokhoz vezető út 

Az EK tudományos kutatást illető politikája az 1970-es évek elejére jelentős válaszút elé ér-

kezet. Az iparfejlesztés, mint olyan nem kapott kiemelt szerepet az EK alapszerződéseiben, de 

1967-ben megalakult az Ipari Főigazgatóság, nem teljesen tisztázott feladatokkal. Az időközben 

kiteljesedett belső piac a vállalatoknak új lehetőségeket adott és mindennek az összegzésére a Bi-

zottság a Tanácsnak 1970-ben egy Colonna Memorandum-ként ismert dokumentumot adott át (ne-

vét az iparügyi biztosról kapta). Ebben a vonatkozó kérdések összességét tárgyalták egy általános 

iparpolitikai koncepció igényei mentén. Ezek között szerepelt a technológiai fejlődésből adódó 

problémák kezelése a közös piac keretein belül, ill. a kis- és középvállalatok szerepének a bemuta-

tása (guzzetti, 1995). 

A dokumentum ugyanakkor három csúcstechnológiai szektorban javasolt beavatkozásokat: 

nukleáris energia, légi közlekedés és űrkutatás, valamint információtechnológia. Az elsőt az Eura-

tom jelképezte, mint egy ipari projekt, ipar és piac bevonása nélkül. A légi- és űripar némileg Kö-

zösségi kontrollon kívül fejlődött. Az információtechnológia területen az amerikai, elsősorban IBM 

penetráció ellensúlyozására rengeteg, nemzeti és európai szintű nemzetközi (Guzzetti, 1995) kez-

deményezés született (Franciaország: 1966 - 1980 – plan calculus, 1969 – Eurodata konzorcium az 

ESRO számítógépekkel való felszerelésére, 1973 – Unidata, az európai számítógép). 

Az EURATOM és JRC fejlemények, valamint az egyéb érlelődő kezdeményezések, így el-

sősorban a COST és az ESF jelentős változásokat jelentettek. Spinelli, a korábban említett átszerve-

zési tevékenysége mellett elkezdte a közös tudományos és technológiai politika kialakítását, első-
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sorban ipari igények figyelembe vételével. Ehhez két testület felállítását javasolta. A Comité 

Européenne pour Recherche et Development (CERD – Európai K+F Bizottság) 1973-ban kezdte 

meg munkáját. A Bizottság mellett tanácsadó szerepe volt a kutatási programok előkészületi mun-

kálataiban. Maroknyi tagsága kiemelkedő tudósokból állt, akik az európai és a világ tudományos és 

technológiai fejlődését voltak hívatottak érzékelni. A második a European Agency for Research and 

Development volt (EARD– Európai K+F ügynökség) mely önálló anyagi forrásokkal rendelkezett 

volna, amelyek segítségével a Közösség összes kutatási és technológiai programját finanszírozná ily 

módon kiküszöbölve az EK Tanács jóváhagyását minden egyes program esetében. A javaslat a 

COST-al szemben is nagyobb flexibilitást jelentett, hiszen a résztvevő országok nemzeti parlament-

jeinek jóváhagyására sem volt szükség. 

Ezt követően az EK állam és kormányfők 1972-es találkozója emelte be először a kutatást és 

technológiát közösségi hatáskörbe, bár a szükséges jogi alapot csak az alapszerződés adta (COST-

nál már említett 235. cikkely). 

A Spinellit követő biztos, Dahrendorf az alapkutatásra vonatkozóan a tagországok együtt-

működésének növelését szorgalmazta a már említett „Európai Tudományos Tér” keretben, mely 

struktúra lehetővé tenné az európai szintű kutatási kérdések meghatározását, valamint megfelelő 

eszközökkel rendelkezne a szükséges megoldások megvalósításához (Dahrendorf, 1973). Az EK 

szempontjainak a definiálására és a kérdés jogi kereteinek a megteremtésére a korábban már emlí-

tett 1974-es EK Tanácsi határozatok sorsdöntők voltak (Council 1-4, 1974). 

A kedvezőtlen nemzetközi gazdasági fejlemények (olajkrízis) meggátolták a határozatok 

gyors életbeléptetését. További nehézségeket jelentet a határozatok által kezelt területek tartalmi 

kifejtése, hiszen a tagországok tudományos politikájának koordinálása már csak azért is nehéz volt, 

mert ezt a tagországokon belül is igen nehéz volt elérni, miközben ehhez hiányoztak a Közösségi 

szintű jogi alapok is. A közös, EK szintű forrásigényes kutatási programok kialakítására a nyomasz-

tó gazdasági igények közepette (energia szükséglet) nem volt lehetőség. 1977-ben a Bizottság az 

EK kutatási területeinek diverzifikálását és szélesítését javasolta. 

Egy ugyanebben az időszakban született elemzés (Brickman, 1977) viszont teljesen más 

okokra vezeti vissza a CREST-hez fűződő elképzelések gyakorlati kudarcát. Véleménye szerint a 

közösségen belüli nemzeti kutatási politikák koordinálásának első számú gátló tényezője annak 

világos, kölcsönösen elfogadott értelmezése. Brickman a fogalom következő lehetséges 

operacionalizálását fejti ki. Ezek szerint a koordináció, mint: 

- információcsere, 

- a nemzeti javaslatok közös értékelése azokban történt döntéseket megelőzően, 

- kooperáció (bár az 1974-es határozatok explicit különbséget tesznek a kooperáció és koor-

dináció között, hiszen felhatalmaznak a nemzeti politikák koordinációjára), 
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- közös kutatási politikaalkotás, 

- a K+F tevékenység racionalizálása a tagállamok között. 

További okokat lát a divergáló nemzeti rendszerekben és kilátásokban (a tudósok és az ipari 

vezetők kevés értelmét látták annak, hogy a közösség növelje beleszólását a K+F erőfeszítésekbe 

megfelelő financiális háttértámogatás nélkül; sok tudós és kutatási politika alakító a közösség sze-

repét a tudományban és technológiában csak annak közös kutatási programok financiális támogatá-

sában látta, melyeket a „közösségi érdek” szempont alapján választanak ki; ez a több mint két 

évtizeddel későbbi „európai hozzáadott érték” korai változataként értelmezhető !), a közösségi 

intézményekben honos döntéshozatali mechanizmusban (a nemzeti képviselőket láthatóan meg kell 

győzni a koordináció szükségességéről, őket szembesíteni kell az elkülönülő erőfeszítéseikből adó-

dó nyilvánvaló anomáliákkal és inkoherenciákkal, és hihető megoldásokat kell ajánlani ezek leküz-

désére), valamint egyéb tényezők melyek korlátozzák a közösség koordinációs politikáját (pl. pár-

huzamosan az ESF megalakításával az alapkutatás kikerült a koordinálás tárgyából, hasonló erőfe-

szítések folytak az OECD égisze alatt, egyéb párhuzamosságok). Megemlítendő még, hogy 

1972/73-ban a Bizottság szükségét érezte, hogy átfogó információt gyűjtsön a nemzeti kutatási poli-

tikákról, amivel azonban az 1973-ban megszűnő PREST már nem tudott foglalkozni, a CREST meg 

ezt nem tartotta fontosnak. 

Megállapításom szerint, mindezek a fejlemények azonban sikertelenségük miatt is jelentősek, 

hiszen három évtized elteltével, teljesen más körülmények között szinte változatlan módon visszakö-

szönnek, ezúttal lényegesen jobban alátámasztva. 

Az 1974-es határozatok értelmében a Bizottság kötelezve volt egy átfogó kutatáspolitika ki-

dolgozására. Sürgős feladat volt a meglévő és jövőbeli programok egységes kritériumok alapján 

történő értékelése. Ezeket a Bizottság három szinten határozta meg: 

1. a jogi és politikai kritérium: minden a területet érintő döntés legyen összhangban az 

alapszerződésekkel és EK Tanács határozataival; 

2. általános kritériumok: 

- hatékonyság: a Közösségi beavatkozás akkor indokolt, ha általa racionalizálás és na-

gyobb hatékonyság érhető el; 

- nemzeteken átívelő kutatás: a Közösség olyan programokat vállaljon fel melyek nem 

csak egy országot érintenek; 

- a piac mérete: Közösségi kutatás olyan területeken, ahol a K+F költségek igen magasak 

és a keletkező termékek a nemzeti piacok méreteit meghaladó piacokat igényelnek; 

- Közösségi szintű igények kielégítése (pl. környezetvédelem). 

3. tizenegy egyéb kritérium, a korábbi két szint alrendszereiből, kezdve a megnövelt haté-

konyságtól, az új szakterületek felkarolásával, egészen a harmonizációig. 
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A Bizottság egyúttal a következő hat kutatási területet jelölte meg közösségi szintűnek: 

energia (JRC, JET), erőforrások (alapanyagok, mezőgazdaság, vízgazdálkodás), környezetvédelem 

(1973-ban Közös Környezetvédelmi Politika: a szennyeződés meghatározása és jogi szabályozása, 

„tiszta” technológiák fejlesztése, közmegítélés javítása), életkörülmények (szociális politikai kérdé-

sek, a technológiai fejlődés hatásainak a tanulmányozása, Eurobarometer - közvélemény kutatás 

felállítása, 1975-ben Európai Egyetem Intézet megalakítása Firenzében (társadalomtudomány kuta-

tások), orvostudomány és molekuláris biológia – EMBO-EMBL/1977), szolgáltatások és infrastruk-

túra (a Közösség K+F apparátusa, mint szolgáltatás, különösképpen a Szabványügyi Hivatal és a 

Tudományos és Technikai Információs és Dokumentációs Bizottság – CIDST), ipar (ESA, ELDO, 

ESRO, Airbus). A felvállalt kutatástámogatási formák (melyek szinte változatlanul a mai napig 

tovább élnek) pedig a következők: 

1. közvetlen (az EURATOM-ból származott, pl. JRC); 

2. közvetett (a tagországok kutatóhelyeikkel – magán v. köz – kötött szerződések alapján, 

szintén EURATOM tapasztalatokra alapozva); 

3. járulékos (csak a kutatás koordinációs költségeinek a finanszírozása). 

 

4.2. ESPRIT 

1976-ban az EK Bizottság bemutatta az első Információtechnológiai Akció Terv-ét, melyet 

az EK Tanács apró módosítások után 1979-ben fogadott el. Ez egy négy éves önálló költségvetéssel 

rendelkező program volt és olyan kezdeményezésekre tett felhívást, amelyek lehetővé teszik a 

„szabványosítást, a közbeszerzési politikák összehangolását és támogatást együttműködési projek-

tekre az információ technológia, szoftver és kapcsolt termékek fejlesztésére”. Ezzel együtt elfogad-

tak egy határozatot is, melyben felkérték a Bizottságot javaslatok kidolgozására a Közösség mikro-

elektronikai területen kifejtett tevékenységére (Guzzetti, 1995). 

A végrehajtás Etienne Davignon-ra esett, aki 1977-1981 között belső piac és iparügyi kérdé-

sekért felelős biztos volt, majd 1981-1985 között ipar, tudomány és technológiai biztos. A progra-

mot European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology 

(ESPRIT – Európai Stratégiai K+F Program Információ Technológiában) nevezték el. Indítása 

azonban több nehézségbe ütközött. A Közösség életében sokszor tapasztalt jelenség hátráltatta, ne-

vezetesen, miközben a tagállamok bár elvben sokszor egyetértettek egy kezdeményezéssel a gya-

korlati megvalósítás során amikor a költségvetési hozzájárulást kellett biztosítani már vonakodtak 

(hiszen a juste retour hivatalosan nem létezett a visszatérítéseknél mégis mindenki figyelte). 

A hetedik évtized végére azonban Európa helyzete az IT ipar európai és világpiaci részese-

dése szempontjából tarthatatlanná vált. Davignon stratégiája ezért éppen a legérintettebbekből in-

dult ki, nevezetesen az európai ipar zászlóshajóit jelentő 12 legjelentősebb vállalatból. 1981 végén 
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rendezett számukra egy összejövetelt, ahol kifejthették véleményüket. A következő évben a Ver-

sailles-i gazdasági csúcson, valamint az azt követő Miniszteri Tanácson az IT szektor problémáit 

vitatták meg. Ekkora a Bizottság előkészítette az ESPRIT program kísérleti verzióját, amit a Tanács 

decemberben el is fogadott. 

Az előkészítő munka négy évig tartott, hiszen merőben új vállalkozást jelentett. A gazdasági 

szükség letörte az európai cégek közötti hagyományos versenyellentéteket. Ez elmondható az illető 

kormányokról is, hiszen egy stratégiai területen történő együttműködésről volt szó, mely hagyomá-

nyosan a féltve őrzött nemzeti fennhatóság alá tartozott. Sőt, mivel a Bizottság pontosan azoknak a 

cégeknek a közvetlen igényeiből indult ki melyekre alapozva a tagállamok saját stratégiájukat dol-

gozták ki, egyik tagállam sem volt képes ellenszegülni, hiszen ebben az esetben saját nemzeti szin-

ten preferált vállalata ellen fordul. 

Az ESPRIT által támogatott kutatást „verseny előtti”-nek, néhány esetben „prenormatív”-

nak (azaz jogszabály előkészítő) nevezték. Ezek a meghatározások nem voltak világosak, minden-

esetre olyan területekre vonatkoztak, melyeken még nem érvényesült a cégek közötti verseny és az 

érintett kormányok a Bizottság szándékai felől is garanciákat kaptak. Továbbá, mivel az alapszer-

ződés 85. cikkelye kifejezetten tiltja a cégek között olyan csoportosulások és érdekszövetségek 

kialakulását melyek a szabad verseny ellen hatnak, ill. monopóliumhoz vezetnek, a megfogalmazott 

cél e követelménynek is megfelelt. 

A program kísérleti fázisát egy évre tervezték. A Tanács 16 kísérleti projekt fejezetet ha-

gyott jóvá, 3 fő területen: fejlesztés (mikroelektronika, szoftver és fejlett adatfeldolgozás), alkalma-

zások (irodai rendszerek és gyártásautomatizálás), és információtovábbítást és disszeminációt szol-

gáló rendszerek és infrastruktúrák, azzal hogy az eredményeket a fázis végén egy szakértői csoport 

kiértékeli mielőtt további kötelezettségeket vállalnak. A jóváhagyott költségvetés 11,5 millió ECU 

volt és már ekkor kirajzolódtak a később általánossá vált részvételi feltételek: a cégek legalább a 

költségek felét kellett állják, minden egyes projektben legalább két tagországbeli cég kellett képvi-

selje magát. A kutatóhelyek részvétele nem volt kötelező, de már az elején jelentős volt. A pályáza-

ti felhívást 1983 februárjában hirdették meg, kb. 600 vállalat és intézmény összesen 145 pályázatot 

adott be. A pályázatok kiértékelése után májusban aláírták a szerződéseket a kiválasztott 36 K+F 

projektre és ezekben a 12 nagy európai cég 70%-ban képviselte magát. A kutatási konzorcium mű-

ködtetését minden esetben egy projektvezetőre bízták, miközben a Bizottság a projekt menedzsment 

és eredmények ellenőrzését és monitorozását végezte. Az eredmények az egyes projektekben részt-

vevők tulajdonában maradhattak, ami ma is jellemző. 

A kísérleti programot sikeresnek minősítették, hiszen ezt követően az EK Tanács jóváhagyta 

az ESPRIT következő fázisát, mely 1984-88 között zajlott (Council, 1984). Az indoklásban kifejtet-

ték, hogy a kísérleti fázisban a pályázók nagy és magas szintű érdeklődést mutattak. Az engedélye-
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zett pályázható összeg 750 millió ECU-t tett ki, ami az ESPRIT összesen 1500 millió ECU-s terve-

zett költségvetését illetően a teljes közösség szintjén IT-re elköltött kutatási összeg 6%-t jelentette 

(egy további jellegzetesség mely szinte változatlan maradt a mai napig). A program végrehajtása 

szempontjából a Bizottság minden évben egy un. Munkaprogramot kellett kidolgozzon egy Me-

nedzsment Bizottsággal (melyben minden tagállam 2 fővel képviseltette magát), egy Tanácsadó 

Bizottsággal, valamint a 12 nagy cég által létrehozott Végrehajtó Bizottsággal közösen. 

A program fő hangsúlya nem változott (bár a specifikus területek közül az információtováb-

bítást szolgáló infrastruktúrákat kivették a programból), de a projekt fejezetek száma 1984-ben 27-

re, 1985-ben 30-ra növekedett. Az elfogadott projektek száma a program futása alatt 226 volt, me-

lyeken keresztül 240 céggel (ebből 57% KKV) és 210 kutató intézménnyel szerződtek (Sharp, 

1989). A 12 nagy cég a projektek 62,3%-ban volt érdekelt, azaz a juste retour egy enyhébb vállfaja 

érvényesült: lényegében minden tagország részesült a programból. 

A program kiértékelését 1985-ben végezték el és igen sikeresnek minősítették (COM(85)). A 

siker mércéje: jelentősen javult a különböző kutató helyek (ipar, egyetem, kutatóintézet) közötti 

együttműködés hatékonysága, növekedett a kutatás jövedelmezősége és különösen értékesnek ítélték 

a szabványosításokkal foglalkozó projekteket, melyek segítségével növekedett ez európai befolyás a 

nemzetközi szabványosítási tárgyalásokban. 

Ugyanakkor kritika is megfogalmazódott. Javasolták az érintett területek számának csökken-

tését (mikroelektronika, szoftver, és alkalmazások) amivel növelhető a program flexibilitása, hiá-

nyosságokat jelöltek meg (fogyasztói elektronika, optoelektronika és perifériák). Túl soknak ítélték 

a kisprojektek számát (túlzott fragmentáció, koherencia hiánya a különböző projektek között). A 

program menedzsment oldalán kritizálták a túl nagy szerződéskötéshez és kifizetésekhez szükséges 

időt, a résztvevőktől megkövetelt papírmunka mennyiségét, valamint a nem eléggé hatékony infor-

mációcserét. Tapasztalatom szerint ezek a problémák egyébként visszatérő gondot jelentenek a kö-

zösségi programok esetében. 

A jelentés javasolta az ESPRIT folytatását nagyobb költségvetéssel, demonstrációs projek-

tek képzésével, stabil (K+F) kiválósági központok felállításával, jobb PR-al. A folytatásban, 1988-

92 között, az ESPRIT költségvetése megduplázódott (1600 millió ECU), növekedett a piac közeli 

kutatás részaránya (1989-ben a prototípus fejlesztését célzó projektek részaránya 30%, több figye-

lem a piaci igényekre, az alkalmazott technológiák kutatása). A KKV-k több projektben voltak je-

len és nagyobb arányban részesültek a költségvetésből. A projektek nagyobbak lettek, kevesebb 

résztvevővel, a non-profit kutatóhelyek költségeit teljes egészében fedezték, a részvételt kiterjesz-

tették a nem EK tag, ám COST tagországokra is. Az eredmények tulajdonjogát is módosították, a 

„verseny előtti” elv kevésbé merev alkalmazásával, aminek következtében az eredmények haszná-

ból csak a projekteket közvetlenül finanszírozók részesültek. 



 54

Az ESPRIT harmadik fázisát (1990-94) hozzáigazították a 3. KTF KP-hez. 1350 millió 

ECU-val gazdálkodott, öt területen: mikroelektronika, adatfeldolgozó rendszerek és szoftver, otthon 

és irodákban használatos automata rendszerek és perifériák, számítógép-vezérelt gyártás, alapkuta-

tás. 

Az ESPRIT három jelentős hasznos hatást gyakorolt az európai IT ipar fejlődésére. Segítsé-

gével sok esetben sikerült elérni a kutatáshoz szükséges kritikus tömeget, a gyors változásokkal 

jellemezhető iparágban csökkentette az egyes cégekre nehezedő bizonytalansági faktort, mivel 

csökkentek a kockázati tényezők, hiszen az együttműködés részben modellezte a piaci fejlődést. 

Végül a különböző szektorok közötti kapcsolatok megteremtésével (interdiszciplinaritás) jelentősen 

növelte az IT alkalmazásait nem csak a hagyományos, hanem sok innovatív területen. 

A legfontosabb eredmény azonban társadalminak mondható: a program jelentősen növelte a 

szektor európai ipara és kutatása közötti kapcsolatok számát (a tengerentúli kapcsolatok jelentősé-

gének csökkenésével), valamint a különböző európai cégek közötti egyezmények számát (az orszá-

gokon belüli kapcsolatok terhére). Ezzel ezen a területén jelentősen hozzájárult egy valódi európai 

szellem kifejlődéséhez. Az általánosságban megfogalmazott kritikák elsősorban a program alapjait 

adó 12 nagy céget emelték ki, mint elsőszámú haszonélvező, ami azonban a későbbiekben jelentő-

sen változott. A kritika másik tárgyát a „verseny előtti” jelleg képezte. Egyesek hasznosabbnak ítél-

ték az olyan kutatás támogatását melynek következtében piacképes termékek születnek. Tény, hogy 

a program gazdasági hasznát igen nehéz számszerűsíteni, hiszen meghirdetése után egy évtizeddel 

az európai IT ipar nem volt sokkal versenyképesebb mint előtte, ennek okáról azonban megoszlanak 

a vélemények (Guzzetti, 1995). 

 

4.3. Az első KTF KP (1984-1987) 

Az 1974-es EK Tanácsi határozatokat követően mint látható igen nehezen formálódott az 

EK szintű tudománypolitika, de a nyolcvanas évek elejére tisztázódni látszott néhány alapelv. Eze-

ket részben az 1974-es határozatok adták, és ezzel kapcsolatban bizonyos jogi bizonytalanság is 

fellelhető, hiszen az alapszerződések kevés jogi lehetőséget adtak a kutatás közösségi szintű felka-

rolására. Egy másik elvi csomósodást az ipari és technológiai igények kiszolgálása jelentette, mely 

nagyszerűen látszik az ESPRIT fejlődésében. A harmadik elvi gócot a finanszírozási keretek hiánya 

adta. Egy átfogó, összehangolt tudománypolitikai keret hiányában, minden egyes kutatási kezde-

ményezés, és vele együtt az EK szinten szükséges anyagiak, külön EK Tanács szintű vitát és jóvá-

hagyást igényeltek (Guzzetti, 1995). 

Davignon, az ESPRIT megalkotásával párhuzamban egy másik kezdeményezésen is dolgo-

zott. Ez, amit több éves futamidejű keretprogramnak nevezett, lényegében a fenti hiányosságokat 

volt hívatott kiküszöbölni és tükröznie kellett az innováció modernebb felfogását (azaz nem lineá-
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ris, hanem mátrix folyamat). Kezdetnek összegyűjtötték benne minden korábbi közösségi szinten 

indított kutatási programot, de a rendszer nem csak ezek összeadásából kellett álljon, hanem 

együttműködésükben a közösségi szinten kezelt szakterületek politikai céljainak megvalósításában. 

Ebben az értelemben a Bizottságnak nagyobb autonómiája volt, többnyire mert a 12 nagy cég a 

Bizottsággal szövetkezve meggyőzte a korabeli kormányokat, hogy az EK technológiai hanyatlása 

(az IT területen a hetvenes évekhez képest az európai cégek jelentős piacvesztést könyveltek el el-

sősorban Európában) gyors, technokrata döntéshozó struktúrákat igényel (Petersen, 1991). 

Ezzel és a nemzeti K+F tevékenységek kapcsolatrendszerében definiálni kellett mi az, ami 

közösségi szintű támogatást igényel. Az 1983-an definiált un. Riesenhuber kritériumok alapján (a 

német miniszter után, aki megalkotásukat felügyelte) ez az olyan kutatás mely (Council, 1983): 

- annyira nagy léptékű, hogy egyik tagállam sem képes azt önállóan finanszírozni, ill. nem 

rendelkezik megfelelő szakember gárdával, vagy mindezt igen nagy nehézségek árán tudná 

megtenni; 

- nyilvánvalóan hasznot húz abból, ha közösen végzik, figyelembe véve a nemzetközi együtt-

működés elkerülhetetlen addicionális költségeit is; 

- a nemzeti szintű munka komplementaritásából fakadóan közösségi szinten jelentős eredmé-

nyeket érhet el olyan problémák megoldásában, amelyek nagyléptékű kutatást igényelnek 

különösképpen földrajzi értelemben; 

- hozzájárul a közös piac kohéziójához, az európai tudomány és technológia egyesülését cé-

lozza; valamint mely egységes törvények és szabványok kialakításához vezet, ahol erre szük-

ség van, 

- hozzájárul a Közösség gazdasági és társadalmi kohéziójához, harmonikus és széleskörű fej-

lesztéséhez, miközben konzisztens marad a műszaki és tudományos kiválóság céljaival 

(1987-ben, a 2. KP-vel). 

A kritériumok tulajdonképpen részletesen kifejtik a Brickman (1977) által felvetett „közös-

ségi érdek” fogalmát és már tartalmazzák a szubszidiaritás elvét, mely politikai értelemben a Maas-

trichti Alapszerződéssel került egyetemes szintre (tekinthetők egyben az európai hozzáadott érték 

korai megfogalmazásának is). A rendszer 1994-ben pedig egy a kutatók mobilitására vonatkozó 

kritériummal egészült ki. 

Ezeket a kritériumokat az első KTF KP EK Tanács általi elfogadásával együtt tették közzé. 

Az első KP költségvetése 3750 millió ECU volt és lényegében a már korábban is futó különböző 

programok költségvetését adta össze, de a több éves futamidőnek köszönhetően a financiális eszkö-

zök tervezhetővé váltak. Végrehajtásában megállapítható, hogy az energiakutatás részaránya (mely 

egykor az EURATOM révén a közösségi kutatási költségvetés szinte egészét adta, leszámítva az 

ECSC kohászati kutatását) 65,5%-ról 50%-ra csökkent és jelentősen növekedett az ipari versenyké-
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pességre költött pénz (17%-ról 32%-ra). A közvetlen kutatási részvétel (JRC) még mindig jelentős 

részarányt képviselt, de a költségvetés több mint felét már a közvetett részvétel (osztott költségveté-

sű szerződések, melyekben a Közösségi részvétel nem haladja meg az egyes szerződések 50%-át), 

ill. a kiegészítő tevékenységek (egyes projektek koordinációs tevékenységének finanszírozása) ad-

ták. 

A KP beindításával Davignon átszervezte a Bizottság K+F tanácsadó testületeit. Az 1978-

ban létrehozott CORDI (melynek tagságát európai ipari szervezetek delegálták) helyét 1984-ben 

átvette az IRDAC (Industrial Research and Development Advisory Committee – Ipari K+F Tanács-

adó Bizottság) melynek 16 független tagját az EK Bizottság választotta ki neves ipari K+F szakér-

tők közül. Ezek a CREST-el együtt elsősorban a KP tartalmi definiálásában voltak hívatottak se-

gédkezni, miközben előkészítésében és a végrehajtásban egyéb bizottságok segédkeztek: 

- 12 Comité de Gestion et Coordination (CGC - menedzsment és koordinációs bizottságok - 

a CREST hasonló célú bizottságait váltották fel); ipari technológiák, jogi szabályozás, biotechnoló-

gia, nyersanyagok, energia (reaktorok, a hasadó anyagok biztonsága és ellenőrzése, a nukleáris hul-

ladékok kezelése, nem-nukleáris energiaforrások), fejlesztési segély, egészség és biztonság (orvos-

tudomány és egészségügy, sugárzás védelem) 

- Consultative Committee for Programme Management (CCPM – Program menedzsment 

konzultatív bizottság); 

- Concerted Action Committee (COMAC – kiegészítő tevékenységek bizottsága). 

Nem szabad ugyanakkor elfeledni, hogy a kezdeti nehézségek egyes tagállamok hozzáállá-

sának is tulajdoníthatók. A kétkedők nem voltak meggyőződve a K+F közösségi szintű kezelésének 

a szükségletéről, hanem a kormányközi együttműködést részesítették előnyben (ez jobb lehetőséget 

nyújtott a burkolt juste retour érvényesítéséhez). Ezen radikális változást csak a KP sikere, mint 

több éves tervező eszköz, az ipari innovációban kifejtett tevékenysége, ill. az ESPRIT sikere ért el. 

Az ESPRIT példája, mely viszont csak egy viszonylag szűk technológiai területet érintett 

felvette elvi kiterjesztésének a szükségességét, értve alatta egy olyan programnak a megalkotását (a 

KP keretein belül) mely minden egyéb ipari vállalatnak lehetővé teszi az ESPRIT-hez hasonló eu-

rópai szintű K+F fellépést. A KP ipari versenyképesség részében az idevonatkozó új technológiákat 

három fő területre csoportosították: ipari, információ és bio-technológiák. 

Az ipari technológiai fejlesztése területén korábban létező programokat (részben JRC inté-

zeteiben, Geel-ben – „nukleáris méréstechnika és referencia anyagok” és Petten-ben – „anyagok 

magas hőmérsékleten” futó programokat, az ECSC kohászati, egyes COST programokat az élelmi-

szer termelés területén, valamint kisebb textilipari programokat) a KP keretében a BRITE (Basic 

Research in Industrial Technologies for Europe – Alapkutatás az ipari technológiák területén Euró-

pa számára) program folytatta. Ebben az alapvető áttörést a szektorsemlegesség jelentette. Növelni 
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kívánta minden európai iparág technológiai szintjét, és ez által versenyképességét. 

Multidiszciplináris kutatást támogatott, mely elsősorban un. generikus technológiákat fejlesztett, 

melyeknek potenciális alkalmazásai a különböző szektorokban nem volt mindig látható a K+F 

munka megkezdése előtt. Az ESPRIT-től különbözött abban, hogy minden ipari szereplő részvéte-

lére számított, nem korlátozódott egy szektorra, nem csak a 12 nagy cég igényeinek kiszolgálásából 

táplálkozott, hanem sok száz cég K+F szükségleteit akarta kielégíteni. Ez véleményem szerint jól 

mutatja az innováció mátrixszerű felfogását. 

Első végrehajtási ciklusa alatt (1985-1989) 125 millió ECU-el gazdálkodott melynek majd-

nem a felét a résztvevő cégek adták. Prioritásként kilenc technológiai tématerületet jelöltek meg, és 

a pályázással kapcsolatos adatok az ESPRIT-vel hasonlóan alakultak: minden ötödik pályázatot 

fogadták el (általában a mai napig jellemző), a költségvetés 67%-at ipari vállalatok, 22%-ot kutató-

intézetek, 11%-ot egyetemek nyerték. A KKV-k 31%-ban részesültek. Az eredmények a kutatást 

végző cégek birtokában maradtak, egyes esetekben azonban a BRITE, vagy egyéb közösségi prog-

ramokban résztvevők részére is elérhetővé tették. A program kiértékelése (Farge, 1988) rendkívül 

pozitív volt, de kiemeltek néhány hiányosságot: alulfinanszírozás, a kifejlesztett termékek elégtelen 

marketingje, a KKV-k elégtelen részvétele. 

A BRITE-al párhuzamban, 1986-ban a Bizottság az European Research in Advanced 

Materials (EURAM – Európai kutatás a fejlett anyagok területén) programot is beindította, 30 mil-

lió ECU-vel. A BRITE-hoz hasonlóan kifejezetten generikus technológiákat támogatott három fő 

területen: fémek (alumínium, magnézium és titán ötvözetek, új elektronikai anyagok valamint kohá-

szati porok), kerámiák (gázturbinák és magas hőmérsékletű belső égésű motorok), kompozit anya-

gok (üvegszerű és szerves, vagy fém eredetű). 

Egy további érdekes kezdeményezést jelentett a Strategic Programme for the Transnational 

Promotion of Innovation and Technology Transfer (SPRINT –Stratégiai program a transznacionális 

innováció és technológiai transzfer előmozdítására), mely kísérletként 1983-ban indult, de az 1. KP-

vel megerősítést nyert. KKV hálózatok felállításával célja a technológiai innováció európai elter-

jesztése volt, ám ezek körében elsősorban az EK által finanszírozott programok K+F eredményei-

nek a hasznosítását óhajtotta elérni. 

Az információs technológia és telekommunikáció területén az ESPRIT kiegészült a tele-

kommunikációt magában foglaló R&D in Advanced Communications Technologies in Europe 

(RACE – K+F a fejlett európai telekommunikáció területén) programmal. A kezdeményezés alapját 

a hetvenes évek végén végbement technológiai váltás jelentette, amikor is az IT behatolt a tele-

kommunikációba és megalkotta a telematikát. Továbbá nem elhanyagolható az USA-ban végbe-

ment folyamat, aminek következtében az AT&T feldarabolásával a verseny éleződött. 

Az EK 1984-ben körvonalazta telekommunikációs politikáját (újrafogalmazta 1987-ben, 
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COM(87)). Ez elsősorban az európai szabványosítást jelentette (1988 – ETSI – berendezések és 

terminálok; azonos digitális telefon szabvány alkalmazása, ISDN), továbbá a kevésbé fejlett régiók 

telekommunikációs fejlesztését (1986: STAR program) és az elektronikus adatátvitelt kereskedelmi 

célokkal (1987: TEDIS). További kezdeményezésekkel együtt a végső cél 1995-re a teljes szektor 

felelősségének az átruházása a Bizottságra, valamint 1998-ra teljes dereguláció (ha lehetséges a 

nemzeti ellenállás közepette) volt (Carpentier, 1991). 

A telekommunikációs területen a partnerek elsősorban a tagállamok közintézményeiből ke-

rültek ki, szemben az IT vállalkozói rétegével, ami miatt más hozzáállást igényelt. Ennek kezelésére 

1986-ban az ESPRIT programon belül létrehozták az Information Technologies Task Force-t (ITTF 

– Információs technológiák célfeladat egység). 

A RACE kísérleti szakasza 1985-ben indult, 18 hónap futamidővel. Fő célkitűzése az integ-

rált szélessávú kommunikációs hálózatok (IBCN) területén végzett munka volt, mely végül az 

ISDN-t kellett felváltsa. A kezdetben jóváhagyott 32 projekt (összesen 20 millió ECU támogatás-

sal) hálózatok, terminálok és szolgáltatások témakörökben zajlottak. 

A KP harmadik technológiai pillérét a biotechnológia képviselte, ami ebben az időben vi-

szonylag új irányként jelentkezett. Az Európai Biotechnológiai Föderáció (EFB) 1978-ban jött létre 

és egyben definiálta is területét (FAST, 1984). Miközben Európában a biotechnológiát szétaprózva 

művelték, Davignon meg volt győződve, hogy erre az új iparágra szükség van elsősorban a Közös 

Agrárpolitika nehézségeinek a leküzdésére. 1984-ben összehívta a terület legfontosabb európai cé-

geit és 1985-ben létrehozták az European Biotechnology Coordination Group-ot (EBCG – Európai 

biotechnológiai koordinációs csoport) mely a legfontosabb tanácsadó testületté vált a Bizottság bio-

technológiai K+F programjának az előkészítésében (a terület európai perspektíváinak a tárgyalását 

a nyolcvanas években l. Duncan, 1986).  

Ennek megfelelően az 1982-86 között futó Biomolecular Engineering Programme (BEP – 

Biomolekuláris Technológiai Program), a KP részévé vált 15 millió ECU költségvetéssel, mely fő 

hangsúlya géntechnológiai projektek élelmiszertermelésben volt. Kiterjesztése a Biotechnology 

Action Plan-ben (BAP – Biotechnológiai Akció Terv) indult 1985-ben, 55 millió ECU-val, mely 

1987-ben további 20 millió ECU-vel bővült. Két fő középtávú célkitűzése volt: az európai biotech-

nológiai ipar infrastruktúrájának a létrehozása és a kutatási eredmények gyors hasznosulása a me-

zőgazdaságban és iparban (folyamatok és termékek formájában). Ezen túlmenően az elfogadott 

projektek foglalkoztak környezetvédelmi kockázati kérdésekkel is és az ESPRIT-vel közösen 

megalapozták a bioinformatikai kutatást. A program jelentős alapkutatási eredményeket is elért (az 

élesztőgomba III kromoszómájának a szekvenálása, 35 európai laboratórium 147 kutatójának az 

együttműködése révén, ami bizonyította a magas szintű kutatói hálózatok előnyét). Az EK Tanács 

szintjén a BAP-al párhuzamosan felállították a Concertation Unit for Biotechnology in Europe 
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(CUBE – az európai biotechnológia összehangolása) kiegészítő akciót mely stratégiai szinten tár-

gyalta a Közösségre rövidesen ráköszöntő „bio-társadalom” kérdéseit. 

A Közösség biotechnológia területén ebben az időben végzett további fontos innovációja az 

European Laboratories Without Walls (ELWW – falak nélküli európai laboratóriumok) létrehozása 

volt. Ezek transznacionális szervezetek voltak (1987-ben 11 db) melyek egy-egy specifikus bio-

technológiai kérdés megoldására szövetkeztek (egyetemi, vállalati és közintézmények kutató cso-

portjai között). Összevont tudásuk alapján a munka állandó adat, biológiai anyag és szakembercsere 

formájában zajlott. 

A KP azonban a technológiai innováció mellett más újításokat is bevezetett. A „Tudomá-

nyos és technológiai potenciál hatékonyságának a javítása” fejezetben több az 1982-ben magalakí-

tott Committee for the European Development of Science and Technology (CODEST – Bizottság 

az európai tudomány és technológia fejlesztésére) javaslatai a szokásosoknál hangsúlyosabban mul-

tinacionális, multiszektoriális és multidiszciplináris programokat tartalmazott. A CODEST a 

CERD-et váltotta fel és feladata a Közösség segítése volt a közösségen belül létező tudományos és 

technológiai potenciál bátorításában a tagországok tudományos és technológiai lehetőségeinek és 

szükségleteinek rendszeres elemzésével. Mint ilyen támaszkodott a korábban CERD égisze alatt 

született eredményekre (az európai tudomány általános lemaradása, a Dahrendorf féle ESA folyta-

tása - Prigogine, 1978, Danzin, 1978, Prigogine, 1979) és egy „ösztönző” programot javasolt, mely 

1983-ban indult szintén kísérleti jelleggel. Alapvető feladata volt az alapkutatás és a kutatói mobili-

tás ösztönzése különböző ösztöndíjakkal olyan kutatók részére, akik lehetőleg multidiszciplináris 

projekteken kívántak nemzetközi szinten együttműködni, fiatal kutatóknak, akik külföldön kívántak 

speciális képzésekben részt venni, valamint a különböző tagországok laboratóriumai közötti kiváló-

sági hálózatok létrehozásával. 1985-ig 7 millió ECU-val gazdálkodott és farmakó-biológia, szilárd-

test fizika, optika, égés, fotometria / fotóakusztika, klimatológia, és interfészek területeket ölelte fel. 

A második fázis 1985-1988 között már 60 millió ECU-val rendelkezett (lefedett területek: kémia, 

biokommunikáció, földtudományok, optika, matematika és adatfeldolgozás, oceanográfia és tenge-

részeti tudományok, felület kémia és fizika, műszerek). 

Az 1974-es határozatok szellemében beindított technológia előrejelzési és értékelési folya-

mat eredményei 1975-ben kerültek előterjesztésre. A két felvetett kérdésre (hasznos-e hosszú távú 

fejleményeket kutatni ezzel segítve az EK döntéshozatali folyamatát, ill. szükséges-e az 1972-ben 

az amerikai Technológia Hatáselemzési Hivatalhoz hasonló intézményt felállítani) a válasz gyakor-

latilag igen volt és összevontan, egy egységként javasolták kezelni (Europe Plus 30 Report, CEC, 

Luxembourg, 1975, P. Aigrain vezetésével). Ám a tevékenység maghatározása igen nehéznek bizo-

nyult és csak 1978-ban indították be a Forecasting and Assessment in the field of Science and 

Technology (FAST – Előrejelzés és hatáselemzés a tudomány és technológia területén, Council, 
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1978) akcióprogramot mely 4,4 millió ECU-val és 10 fővel 5 éves futamidőre terveztek. 

Az eredmények 1982-ben kerültek bemutatásra (FAST, 1984). Az elemzés három fő az eu-

rópai társadalmaknak alapvetően fontosnak ítélt területre csoportosult:  

- a munka és a munkaerő alkalmazása a folyamatban lévő technológiai váltás mellett; 

- az információtechnológia ipari és társadalmi vonatkozásai; 

- a biotechnológia előretörése. 

Ezzel a FAST gyakorlatilag megalapozta a tudományos kutatás és technológiai fejlesztés ke-

retprogram(ok) általi megközelítését. Egyrészt szervesen összekötötte őket, továbbá az EK olyan 

kutatási és technológiai fejlesztési politikát irányzott elő, melyben a vélt vagy valós technológiai 

szakadék leküzdésére a passzív követő magatartás helyett a megoldandó problémák előrejelzésére 

és új kutatási területek megnyitására helyezte a hangsúlyt. 

A FAST a KP szerves részévé vált, és mint ilyen a FAST II (1983-1987) az első KP-ban, az 

önmagában vett technológia elemezés helyett a potenciális alkalmazások és az európai ipar és tár-

sadalomra kifejtett hatásaiknak az értékelésére próbálta helyezni a hangsúlyt (Rocchi, 1989). A 

program kiértékelésekor (Chabbal et al., 1988) megmutatkozott azonban a kezdeteitől meglévő ket-

tősége, azaz ki rendelte meg a kutatást és milyen szintű elemzést igényel a megrendelő. A FAST II 

globális elemzéseket folytatott melyeket potenciálisan az EK Bizottság minden egysége használha-

tott, miközben a program értékelése kimutatta, hogy minden főigazgatóság a saját területének az 

elemzésére törekedett. A hangsúlyt sokkal inkább a technológiai hatáselemzésre, semmint az előre-

jelzésre helyezte. Így a programkiértékelők szerencsésebbnek látták, ha a FAST a két kutatással és 

technológiai fejlesztéssel leginkább foglalkozó főigazgatóság (DG XII és DG XIII) tevékenységére 

és ügyfeleire koncentrál, aktívan ténykedve a 2. KP kialakításában. 

Végül az első KP felfuttatott és rendszeressé tett egy további gyakorlatot is, nevezetesen a 

végrehajtott kutatási programok ex-post értékelését. Ebben az alapvető gondolat az, hogy a kutatás-

ra fordított összegek rohamos növekedésével szükségszerű a végrehajtott kutatási és technológiai 

programokban felvállalt döntések hatékonyságának és hatásosságának a vizsgálata, ami alapot ké-

pezz az EK Tanács és Parlament számára a jövőbeli döntések meghozatalára. Miközben az ilyen 

irányú igény az EK tevékenységében már 1978-ban megjelent (European Commission, 1979) a 

KTF programok kiértékelését egy 1983-as EK Tanácsi határozat tette rendszeressé. 

Az ennek következtében kialakult gyakorlat szerint az értékelést egy külső szakértőkből ösz-

szeállított bizottság végzi mely szociológiai módszerekkel (kérdőíves felmérések, mély interview-k, 

stb.) információt gyűjt mindazoktól, akik potenciálisan részt vesznek vagy érdekeltek az adott prog-

ramokban (EK Bizottság alkalmazottai, projekt résztvevők, nemzeti szakértők, végfelhasználók, 

stb.). A vizsgálat a következő szempontok alapján történik: 

- a program kereteinek a vizsgálata; 
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- a program és eredményeinek tudományos és technológiai áttekintése; 

- a program menedzsment vizsgálata; 

- az elért eredmények hatásai az EK céljainak tükrében; 

- javaslatok az eredmények hasznosítására és jövőbeli munkára. 

A programkiértékelés bevezetése több következménnyel járt. Utólagos jellege és időigé-

nyessége nem mindig teszi lehetővé a gyors döntések meghozatalát, miközben önmagában is egy 

bürokratikus folyamat. Ezzel abba az irányba hatott, hogy a kiértékelés megkönnyítése érdekében 

minden egyes kutatási programnak pontos feladatot adjanak, ami a kutatói szabadsággal ellentétes 

hatású. Módszertanában rávilágított a kutatás intézményi feltételeinek a vizsgálatára mint közvetlen 

cél, a kutatók értékelését átengedve a szokásos peer-review-nak. Végül alapvető feladatként rajzo-

lódott ki a program hozzáadott értékének a vizsgálata, azaz a kutatás azon jellegzetességeinek a 

vizsgálata melyek a program hiányában nem valósultak volna meg (a programkiértékelés összefog-

lalását ebben az időszakban l. Chabbal, 1988).  

A programkiértékeléshez kapcsolható még a KP által kifejtett hatások vizsgálata. Ezeket a 

hatásokat 1985-tól kezdve több síkon vizsgálják. Az első sík a tagállamok nemzeti kutatási politiká-

jára kifejtett hatások (a kezdeti egyedi nemzeti módszertanokat 1991-ben felváltotta az egységes 

közösségi, AXION, 1992). További síkot a gazdasági hatások jelentik, melyeknek vizsgálati mód-

szertana igen nehéznek bizonyult (időhorizont, objektív mutatók, iparági különbözőségek, stb. mi-

att). 1994-től kezdve vizsgálják a KP hatásait a KKV-kre, a szociális és gazdasági kohézióra, az 

egyéb programok ilyen jellegű hatásait (Strukturális Alapok). Az így szerzett jelentős tudásanyag 

elősegítette a Közösségi hozzáadott érték elemzését, ill. a Közösségi és nemzeti politikák kölcsön-

hatásának az ismeretét, valamint az összehangolásuk lehetőségét. 

A fentiek alapján szerintem az első KP több fontos eredményt könyvelhet el: 

- intézményesítette a Közösség tudománypolitikai tevékenységét mind tudománypolitikai 

szempontból, mind a konkrét kutatástámogatási keretek kialakításával; 

- a tudománypolitikai kérdéseket komplex módon kívánta kezelni; 

- meghatározott egy tendenciát mely a Közösségi szinten művelhető tudományos területek 

kiválasztásában érvényesült; 

- bevezette a tudománypolitikai döntések hatásainak az értékelést. 

Ugyanakkor elmondható, hogy az első KP sokkal inkább önálló programok laza kerete, 

semmint egy önálló entitás tagozódása. Minden tekintetben kísérleti jellege volt: struktúrájának 

kialakításában, célkitűzéseinek megválasztásában, finanszírozási hátterében, gyakorlati végrehajtá-

sában. Ezzel együtt a kor jellegzetes tudománypolitikai gyakorlatával szemben (nevezetesen a hi-

degháború viszonylatában a világ vezető hatalmainak tudománypolitikai döntései döntő mértékben 

ötvöződtek a katonai stratégiai célokkal, melyek mondhatni elsőbbséget élveztek – l. az SDI esete) 
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az EK alakulóban lévő tudomány politikája mentes volt minden katonai vonatkozástól és erőtelje-

sen koncentrált a gazdasági versenyképességre (technológiai fejlesztés). Ily módon a kutatói sza-

badságot alárendelte konkrét célok eléréséhez, ami bár meglehetősen transzparens módon történik, 

nem kis feszültséget vált ki. 

 

4.4. A második KTF KP (1987-1991) 

Az első KP utolsó évében az EK fontos mérföldkőhöz érkezett: elfogadták az SEA-t, mely-

nek kinyilvánított célja az egységes belső piac megteremtése volt. A jogi aktus több értelemben 

választ kívánt adni a Római Szerződés aláírása óta az EK fejlődésében végbement változásokra. 

Ezek között értendőek az elért eredmények (és kudarcok), mint pl. a Vámunió, az European 

Monetary System (EMS – Európai Monetáris Rendszer), a gazdasági integráció cikk-cakk-jai, de 

értendő a tagországok számának jelentős növekedése is: a kezdeti hatból 1986-ban EK-12 lett. 

A SEA megalkotásának egyik fontos oka volt, hogy a „kutatás és eredményeinek hasznosí-

tása területén világos az erőforrás pazarlás” (Weidenfeld, 1997). A SEA volt az első mely a tudomá-

nyos és technológiai politikát a Közösségi szintre emelte. Az általa az EGK Alapszerződéshez hoz-

záadott VI fejezet fogalmazása szerint: „… a Közösség vállalkozik kutatási, fejlesztési és demonst-

rációs programok megvalósítására, ezzel az ipar, kutatóközpontok és egyetemek közötti együttmű-

ködés fejlődését segítve elő; továbbá elősegíti az együttműködést a közösségen kívüli országokkal 

és nemzetközi szervezetekkel; széles körben közzéteszi és elemzi a kutatások eredményeit és támo-

gatja a kutatók képzését és mobilitását”. Mindezt „…egy többéves keretprogram kereteiben végzi, 

melyet az EK Tanács fogad el. A keretprogram meghatározza az elérendő tudományos és technoló-

giai célokat és releváns prioritásokat; kijelöli a tevékenységek széles kereteit, rögzíti a maximális 

pénzügyi támogatási keretet és a Közösség részvételének a szabályait, valamint a részesedését min-

den egyes tevékenységben”. Ily módon a SEA miközben rendszerezte a közösségi tudománypoliti-

kát, szervesen összekötötte a gazdasági célokkal, az egységes piac megteremtésével. Ezzel a két 

folyamat, a belső piac megteremtése és a Közösség technológiai politikájának a megerősítése pár-

huzamosan fejlődött és egymást erősítették. Miközben a piaci integráció vezetett a SEA-hoz és az 

intézményesített KTF KP-hez, a Közösség által támogatott technológiai együttműködés és annak 

eredményei számos csúcstechnológiai európai iparágban elengedhetetlenné váltak, ami számos 

kormányt késztetett az egységes piac véghezvitele melletti elkötelezettség erősítésére. 

A második KP kialakításához és beindításához hozzájárult tehát a korábbi KP végrehajtásá-

val kapcsolatban szerzett tapasztalat, de az új jogi keret is (Guzzetti, 1995). A kezdetben a két ille-

tékes főigazgatóságért felelős biztos, Narjes, által a KP részére igényelt összeg (10 milliárd ECU) 

az EK éves költségvetésének 5%-t jelentette, követve a korábban a milánói csúcson (1985 június) a 

Bizottság által elkészített memorandum irányvonalát, mely Európából egy valódi technológiai kö-
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zösséget óhajtott alkotni. Ebben a kutatásra fordított összegeket az EK költségvetésének 6%-ban 

határozták meg. Azonban heves angol és német ellenállást követően az összeg végül 5,7 milliárdra 

csökkent. A KP által érintett tudományos területek pedig a következőképpen alakultak: 

1. életminőség: egészségügy, sugárzás elleni védelem és környezet (7%), 

2. egységes piac, információs és kommunikációs társadalom; információ technológiák, tele-

kommunikáció és új közlekedési eszközök (42,2%); 

3. ipari szektorok modernizációja: tudomány és technológia a feldolgozóiparban, nyers-

anyagok és újrahasznosítás, műszaki szabványok, mérési módszerek és referencia anya-

gok (15,7%); 

4. biológiai erőforrások kitermelése és optimalizálása: biotechnológia, mezőgazdasági-

élelmiszer technológiák, a mezőgazdaság versenyképessége és a mezőgazdasági erőfor-

rások menedzsmentje (5,1%); 

5. energia: nukleáris biztonság (hasadás), ellenőrzött termonukleáris fúzió, nem-nukleáris 

jellegű energiák, és az energia racionális felhasználása (21,7%); 

6. a tudomány és technológia a fejlődés szolgálatában; 

7. a tengerfenék kitermelése és a tengeri erőforrások optimalizálása: tengerészeti kutatások 

és technológiák, halászat; 

8. az európai K+F együttműködés javítása: ösztönzők, az emberi erőforrások optimalizálása 

és használata, a nagyberendezések használta, előrejelzés és hatáselemzés (egyéb támoga-

tó kezdeményezések esetében, beleértve a statisztikát) és a K+F eredmények ismertetése 

és alkalmazása (5%). 

A 2. KP elfogadása már a SEA szabályai szerint történt és az EK Tanács, ill. EP vitáknak je-

lentős hatása volt a végleges kialakítására (Poniatowski, 1988). A stratégiai kérdésekben az EP tá-

mogatta a Bizottság elképzeléseit. Az ipari innováció jelentette a legfontosabb eltolódást (az erőfor-

rások kb. 60%-a) melyben az ESPRIT modell dominált (célja, hogy a kezdeményezés a piaci oldal-

ról jöjjön, semmint a „technológiai nyomás”-ból). Ezek azonban nem voltak kizárólagos célkitűzé-

sek, a Parlament szociális prioritásokat is figyelembe vett, mint az EK különböző régiói közötti 

kohéziót, a polgárok jólétét és egészségét, és a környezet védelmét. 

A KP menedzsmentjének kerete is kialakult. Az ESPRIT és RACE kezelését a korábbi 

ITTF-ből kinőtt DG XIII kapta meg, miközben minden egyéb a már "történelmileg" a K+F-ért fele-

lős DG XII hatáskörébe tartozott. Az ekkor bevezetett „5.” Riesenhuber kritérium nem feltétlenül 

volt koherens. Az általánosan érvényesített „tudományos kiválóság” a projektek megítélésénél a 

juste retour ellen hatott. A gazdasági és társadalmi kohéziós érvényesítése (a fejletlenebb régiók 

tudományos szintjének fejlesztési igényével együtt) messze nincs mindig összhangban a tudomá-

nyos kiválósággal. Az ellentmondás feloldására a Strukturális Alapok keretében 1990-ben létrehoz-
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ták az első ezt a célt szolgáló programot. Ugyanakkor a 2. KP kiértékelésekor megállapították, hogy 

a KP az általa létrehozott határokon átívelő tudományos közösségek révén jelentősen hozzájárult a 

Közösség kohéziójához (Caraça et al., 1991). 

A 2. KP-ben az információtechnológia területén az ESPRIT folytatást talált nem utolsó sor-

ban első fázisának az értékelésének köszönhetően. Ehhez párosult a korábban szintén kísérleti jel-

leggel beindított RACE, melynek közösségi támogatása 550 millió ECU lett (összesített költségve-

tése viszont 1,1 milliárd ECU). A program technikai célkitűzései nem változtak, de három nagyobb 

területre szervezték át: stratégiák szélessávú kommunikációs rendszerek fejlesztésére és bevezetésé-

re, IBCN technológiák, és prenormatív funkcionális integráció. 

IT területén a 2. KP további kezdeményezéseket is felölelt, melyek azt az igényt óhajtották 

kielégíteni, hogy a Közösség ne csak a technológiai szakadék leküzdésén dolgozzon, hanem új 

technológiai területeket is beindítson. Ezeket általános érdeklődésre számot tartó szolgáltatások 

alatt csoportosítva a következők voltak: 

- Development of European Learning through Technological Advance (DELTA – Az euró-

pai tanulás fejlesztése technológiai előrehaladással) telematikai technológiáktól a tanulá-

sig; 

- Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe (DRIVE – Dedikált út infrast-

ruktúrák az európai közlekedés-biztonságnak) közlekedés telematikai eszközök fejlesztése; 

- Advanced Informatics in Medicine (AIM – Fejlett informatika az egészségügyben) az in-

formatika alkalmazása az orvosi kutatásban és egészségügyi ellátásban. 

Ugyancsak folytatódott a BRITE és az EURAM, melyeket azonban 1989-ben összevontak 

és átszerveztek. Ekkor a lefedett területek a következőképpen alakultak: 

1. fejlett anyagtechnológiák, 

2. tervezési módszerek és minőségbiztosítás, termékek és folyamatok esetében; 

3. gyártástechnológiák alkalmazása; 

4. technológiák gyártási folyamatok részére; 

5. repüléstechnika, mely az összevont BRITE/EURAM legnagyobb vívmánya. 

A program 250 millió ECU-vel gazdálkodott (ezen belül a repüléstechnika 35 millióval). 

A KP tovább építkezett az élettudományok területén is. Megfogalmazva a célt miszerint 

hozzá járul az európai polgárok jólétéhez, a biotechnológiai kutatásokat kiegészítette egészségügyi, 

ill. környezetvédelmi vonatkozásban. A közösségi szintű orvosi kutatások alapjait 1978-ban rakták 

le, amikor létrehoztak egy központi irodát melynek szerepe, mint titkárság az volt, hogy különböző 

rendezvények segítségével a területen működő kutatókat hálózatba szervezze. Ezen belül kutatók 

cseréje, adatcsere, különösen költséges berendezések széleskörű használata, információcsere, ered-

mények megbeszélése, publikációja valósul meg, sőt adott esetben központosított nagy infrastruktú-
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rák létesítése is (adatbankok, termék minőségbiztosítás, kísérleti anyagok előkészítése és szétosztá-

sa). A ténykedés egyik terméke volt az Elkerülhető Halál Atlasza mely ugyan egyszerű figyelmez-

tető eszköznek volt szánva a tagállamok különböző intézményei részére, ugyanakkor felhívta a fi-

gyelmet néhány potenciálisan közös kutatási területre. 

Ennek alapján a 2. KP integrálta a korábbi orvosi és egészségügyi szektorra vonatkozó ku-

tatási programot, hasonló célkitűzéseket fogalmazva meg: nagyobb mennyiségű adatok begyűjtése 

kevesebb idő alatt (az összeurópai együttműködésnek köszönhetően) a kutatási eljárások és mód-

szertanok harmonizációja annak érdekében, hogy az adatok azonnal össze lehessen hasonlítani, 

valamint orvosi technológiákkal kapcsolatos ismeretek disszeminációja. A felölet kutatási területek: 

rák, AIDS, öregedés és életvitelhez kapcsolható egészségügyi problémák, orvosi technológiák, 

egészségügyi szolgáltatások. 

Ugyanakkor a program értékelésekor (Maynard, 1990), megállapították, hogy az 1987-es 

EK Tanácsi határozat, mely a program alapját adta azt feltételezte, hogy a megnövekedett nemzet-

közi együttműködés egy eszköz lenne, semmint a célja a programnak. Azaz a végső cél nem maga az 

együttműködés, hanem a kézzel fogható tudományos és technológiai eredmények, mint pl. terápia a 

rák gyógyítására, v. AIDS vakcina. A hálózati együttműködés alapkoncepciója az, hogy az alacsony 

szintű Közösségi befektetések várhatóan közép v. hosszútávon nagyobb hatást fejtenek ki, ha a 

szétszórtan dolgozó kutatók az esetlegesen szétosztott támogatásokat együttes irányban használják 

fel. Ezzel együtt a hálózatépítés nehézségei is előtérbe kerültek (Larédo, 1992). 

Ezzel kapcsolatban megemlítendő még a Közösség bioetika területén kifejtett tevékenységét 

is. Mivel egyes technológiák de különösképpen az orvosbiológiai jellegűek azonnali hatással van-

nak az egyének életére, közvetlen etikai hatásuk is van. Az Európa Tanács volt az első mely ilyen 

kérdésekkel foglalkozott, de őt követték az EK különböző intézményei, mint pl. a Parlament 1984-

ben (a BAP tárgyalása). 1988-89-ben az EK Tanács két határozatott fogadott el melyek a genetikai 

módosításokkal ill. a mesterséges megtermékenyítés kérdéseivel foglalkoznak. A sort folytatta a 

Dublinban székelő Európai Alapítvány a Munkakörülményekért, mely több tanulmányt készített a 

biotechnológia társadalmi hatásairól. 1988-1991 között a Bizottság több az emberi genom feltérké-

pezésének etikai aspektusaival foglalkozó konferenciát szervezett, míg végül, immár a 3. KP kere-

tében a bioetika mint kutatási irány bekerült a genetikai kutatásokat támogató programrészbe. 

A 2. KP további fejleménye volt a korábban szintén külön futó környezetvédelmi kutatási 

programok integrálása. Az EK a környezetvédelemmel mint politika magas szinten 1972-ben kez-

dett el foglalkozni egy Párizsban rendezett európai csúcstalálkozó alkalmával. Ezzel együtt a kérdés 

jogi alapjai hiányosak voltak (ezen a területen csak az alapszerződés 235. cikkelye, ill. 100. cikke-

lye voltak használhatóak – ez utóbbi a közös piac műveleteinek jogi harmonizációját írta elő és a 

környezetvédelmi szabályozások kihatottak az áruk szabad mozgására). A különböző környezetvé-
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delmi problémák ugyanakkor világossá tették, hogy a kérdések rendszeres kutatása nélkül a szüksé-

ges környezetvédelmi politikai intézkedések hatékonyságát nem lehet elérni. 

Az ilyen jellegű kutatások két fronton indultak meg. Elsőnek különböző COST akciók szü-

lettek, majd bekerültek a JRC első átszervezése utáni több éves programba (1973-1976), amikor a 

nukleáris kutatáson kívül a JRC először kezdett el mással is foglalkozni. Ez a nyitás persze nem 

volt teljes, hiszen elsősorban a radioaktív szennyezéssel foglalkoztak. Szintén a JRC-nél hozták 

létre az Environmental Chemical Data and Information Network-ot (ECDIN – Környezeti vegyi 

adatok és információs hálózat). Az adatgyűjtés azóta is a DG XI (környezetvédelmi) legfőbb törek-

vése, sőt 1985-től szisztematikusan építették a Coordination des informations sur l’environnement 

adatbázist (CORINE – Környezeti információk koordinációja), mely a Közösség környezetének és 

természetes erőforrásainak állapotát kívánja dokumentálni. 

A közvetett kutatást az 1973-1975 közötti első és az 1976-1980 közötti második környezet-

védelmi kutatási program támogatta, viszonylag kis költségvetéssel (16 millió ECU) négy területen: 

a szennyeződések hatásai, a környezeti információk kezelése (ECDIN), szennyeződés csökkentése, 

és környezetvédelem. Az 1981-1985 közötti harmadik program jelentősebb (42 millió ECU) költ-

ségvetést kapott (környezetvédelemre és klimatológiára). Ezeknek a programoknak az első értéke-

lése (Fülgraff, 1984) rendkívül pozitív volt, aminek következtében az EK Tanács (az első KP-től 

függetlenül) további közvetlen, közvetett és összehangolt kutatásokat hagyott jóvá. Ezek végül az 

első KP-ben csoportosításra kerültek, a Környezeti Kutatási Akcióprogram elnevezés alatt, de a 

kérdést megnyugtatóan csak a SEA rendezte, mely a környezetvédelmet is a közösségi politika 

szintjére emelte (és implicite a kutatását is). Innentől kezdve a környezetvédelmi kutatás kötelezően 

a KP-on belüli kutatás részévé vált. A 2. KP-ben a környezetvédelmi kutatás célja, hogy „kifejlesz-

sze a környezetvédelmi szektornak, klimatológiának és ezek biztonságához szükséges tudományos 

ismereteket, a Közösség környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi politikáit aktivizálja, és tovább 

fejlesztve hozzájárul egyéb releváns Közösségi politikákhoz (energia, mezőgazdaság, ipar és a fej-

lődő országoknak nyújtott segélyek)”. 

Az allokált összegek is emelkedtek, 1989-1992 között pedig a környezetvédelmi kutatást két 

fő programban csoportosították: 

- Science and Technology for Environmental Protection (STEP – Tudomány és Technoló-

giai a környezetvédelem érdekében, 75 millió ECU), 

- European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH – Európai program 

a klimatológiáról és természeti veszélyforrásokról, 40 millió ECU). 

A JRC-ben (Ispra) is tovább folytak a közvetlen kutatások melyek jelentős munkát fejtettek 

ki a jogszabály előkészítő területeken és végül 1988-ban létrehozták a Környezetvédelmi Intézetet. 

Ez a KP tovább lépett a programértékelés területén is. 1989-ben beindították a Monitor 
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programot, mely egyesítette az EK stratégiai elemzési, előrejelzési és tudomány és technológiai 

hatáselemzési törekvéseit. Ennek része lett a Strategic Analysis in Science and Technology (SAST 

– Stratégiai elemzés a tudomány és technológiában) mely az EK ilyen irányú igényeit kívánta ki-

szolgálni. A tagországok tudomány és technológiai politikájának jobb koordinálás érdekében létre-

hozták az European Technology Assessment Network-ot (ETAN – Európai technológia hatáselem-

zési hálózat – mely a terület főbb nemzeti centrumainak az együttműködése), mely ezt a feladatot a 

JRC technológia előrejelző intézetével és a Sevilla-i tudomány és technológia obszervatóriumával 

(ebből keletkezett az IPTS) együtt próbálta megoldani. 

Összegezve elmondható, hogy a 2. KTF KP ideje alatt a következő eredményeket érték el: 

- tovább folyt az egyéb közösségi kutatási programok integrációja egy egységes keretben 

(orvosi, környezetvédelmi), 

- megjelentek az önálló kezdeményezésű kutatási területek (AIM, DRIVE, DELTA), 

- megmaradt a technológiai innovációs hangsúly, 

- a kutatás és technológiai fejlesztés a közösségi politika szintjére emelkedett, 

- a KP költségvetés bár szerényen de növekedett, viszont elviekben tárgyalásra került a 

költségvetés (%-os) mértékének a meghatározása az EU összköltségvetésen belül. 

A 2. KP alatt a Bizottság által kifejtett munka nem csak a programalkotásra és végrehajtásra 

összpontosult: a korábbi évtizedek hosszú tapasztalata alapján kereste azokat a fogódzkodókat is 

melyek annak indokoltságát adják (Macioti, 1990). Miközben megállapítja, hogy az EK a szellemi 

erőforrásokon kívül nem rendelkezik gyakorlatilag semmilyen egyéb erőforrással (értve alatta ener-

giát és nyersanyagot) és feltérképezi az európai tudományos és technológiai potenciál múltját és 

jövőjét, summásan megállapítja a jelenlegi helyzet az, hogy „Európa feltalál, az USA feltalál és 

innovál, Japán pedig innovál és elad”. Előadásában már ekkor megjelennek a később állandóan 

megismételt okok: 

- a kutatási erőforrások szétszórtsága, a kutató csoportok izoláltsága (következtetésképpen a 

„kritikus tömeg” hiánya), 

- a kutatók alacsony mobilitása, 

- a nemzeti K+F programok koordinálásának a hiánya, 

- az információ lassú terjedése, 

- az ipar alacsony részesedése a kutatási erőfeszítésben, 

- elégtelen kapcsolatok egyetem és ipar között, elégtelen kommunikáció a kutatói közösség 

és a kereskedelmi szektor között, 

- elégtelen a kicsi, csúcstechnológiájú innovatív cégek létrehozása (a szakemberek nem vál-

lalnak kockázat, a bankok nem érdekeltek a csúcstechnológiájú vállalkozásokban, a tőke-

piacok a rövid lejáratban érdekeltek), 
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- a nagy, egységesített piac hiánya. 

 

4.5. A harmadik KTF KP (1990-1994) 

Az átfedő stratégia megvalósítása érdekében (a megfelelő pénzügyi tervezés és a kutatások 

folytonossága érdekében egyes elemzések a KP-k időbeli átfedését javasolták) Pandolfi biztos (aki 

1989-1992 között a Tudomány, Kutatás, Technológia, Telekommunikáció Információtechnológia, 

Ipari innováció és JRC-ért felelt) úgy döntött, hogy a 3. KP indítását előrehozza (Guzzetti, 1995). A 

nagyobb finanszírozási és tartalmi flexibilitás érdekében csökkentették a belső programok számát, 

valamint a ciklust két periódusra osztották, azzal számolva, hogy menetközben az igények és lehe-

tőségek függvényében a költségvetést módosítják. A program megkezdését azonban nehezítette a 

költségvetésének az elfogadása, ugyanis a Bizottság által kért 7,7 milliárd ECU helyett az EP 8,23 

milliárd ECU-t javasolt (amit a CERT bizottság által gyakorolt kritika alapján alakítottak ki), 

ugyanakkor az EK Tanács csak 5,7 milliárd ECU-t szavazott meg. Ezzel a költségvetés gyakorlati-

lag a korábbi KP szintjén befagyasztották (sőt a teljes összeg csökkent is, ha a korábbi kötelezettsé-

geket is figyelembe vesszük). Az EP ezt természetesen kifogásolta, mivel így nem lehetett teljesíte-

ni azt a célkitűzést, ami által a KP EU költségvetési részaránya fokozatosan növekedne (hogy 1997-

re elérje az ígért 6%-ot). Az EP-nek az EK Tanács által jóváhagyott KP költségvetéssel szemben 

egyéb jelentős kifogásait is voltak (l. Poniatowski, 1989). A lefolytatott „békéltető” eljárás alatt 

azonban az EP nem tartott ki álláspontja mellett, ugyanis az elhúzódó procedúra veszélyeztette a 

program megindítását (Ford, 1991). Az 1990. április 23.-án elfogadott KP 15 programot tartalma-

zott 6 fő tevékenységi területen belül melyek 3 címszó alatt kerültek csoportosításra (Council 1990, 

European Commission, 1990): 

1. „enabling technologies” 

- információs és kommunikációs technológiák ” (a legnagyobb költségvetéssel - 2,221 milli-

árd ECU):– ESPRIT, RACE, AIM, DELTA, DRIVE, és EURET (ez egy új program 

mely a Közösség szállítási rendszerét kívánta fejleszteni), 

- ipari és anyagtechnológiák (888 millió ECU) – BRITE/EURAM, a „Mérés és tesztelés”, 

amit a Közösség Mérésreferenciák Hivatala kezelt, nyersanyagkutatás), 

2. a természetes erőforrások menedzsmentje (2,073 milliárd ECU): 

- életminőség: a 4. Közösségi program és a Humán Genom Elemzés, valamint élettudomá-

nyok és technológiák fejlődő országok számára, azaz a 3. STD (Science and Technology 

for Development – Kutatás és Technológia a Fejlesztésért)(jelentősen megnövelt költség-

vetéssel); 

- környezetvédelem: STEP (környezetvédelem), EPOCH; 

- tengerkutatás: Marine Science and Technologies (MAST – tengerkutatás és technológiák) 
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és Fisheries and Aquaculture Research (FAR – halászati és vízi élővilág kutatása); 

- biotechnológia: European Collaborative Linkage of Agriculture and Industry through Re-

search (ECLAIR – agráripari technológiák), Food-Linked Agroindustrial Research 

(FLAIR - élelmiszertechnológia kutatás), mezőgazdaság és Biotechnology Research for 

Innovation, Development and Growth in Europe (BRIDGE – nagy léptékű biotechnoló-

giai projektek); 

- sugárzásvédelem 

- energia: radioaktív hulladékok, nukleáris berendezések leszerelése, Remote Handling in 

Hazardous and Disordered Nuclear Environments (TELEMAN – távvezérlés a veszélyes és 

rendszertelen nukleáris környezetben), fúzió és Joint Opportunities for Unconventional or 

Long-term Energy Supply (JOULE – azaz nem nukleáris energiák), 

3. a szellemi erőforrások menedzsmentje: ebben a fejezetben egy program volt, Emberi 

tőke és mobilitás elnevezéssel, mely tudományos ösztöndíjakat biztosított (518 millió ECU). 

Ugyanakkor a fentieken kívül folytatódottak a tagállamok tudományos és technológiai 

együttműködésének javítására tett erőfeszítések. Ez a horizontális fejezet a következők programo-

kat tartalmazta:  

- SCIENCE – ez a klasszikus természettudományok területén végzett együttműködést tá-

mogatta, 

- SPES – itt a közgazdászokat ösztönözték az együttműködésre, 

- közös munkavégzés a nagy tudományos berendezések jobb kihasználására, 

- folytatódott a MONITOR (FAST – SAST – SPEAR összetételben – előrejelzés, elemzés 

és értékelés) és kiegészült a DOSES-al (mely fejlett statisztikai módszerek alkalmazását 

ösztönözte) 

- EUROTRA (gépi fordítás) 

- Valorisation et Utilisation pour l’Europe (VALUE – Értékesítés és alkalmazás Európáért) 

mely különös hangsúlyt fektetett a kutatási és fejlesztési eredmények megismertetésére. 

A pályázatokban való részvétel szabályai lényegében nem változtak: alapvetően az EK min-

den egyes projekt legfeljebb 50%-át finanszírozza, amennyiben ipari partnerekről van szó. Egyete-

mek és kutató intézetek esetében azonban nagyobb a hozzájárulás, ugyanis az adott projektek plusz 

költségeit fizették. 

A 3. KP elfogadása alkalmával az EK Tanács megjelölte azt a hat fő gondolatot melyek ve-

zérelték a legfontosabb irányelvek kialakításánál: 

- javítani az ipar versenyképességét, úgy hogy megmaradjon az EK programjainak verseny 

előtti jellege, 

- megfelelni a szabványok területén az Egységes Piac által támasztott kihívásoknak, ezáltal 
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támogatva a jogszabály előkészítő kutatást, 

- módosítani az ipari szereplők hozzáállását, ezeket transznacionális kezdeményezések felé 

irányítva, 

- európai dimenziót adni a tudományos kutatásban és technológiai fejlesztésben alkalmazot-

tak képzésének, 

- növelni a gazdasági és szociális kohéziót, miközben biztosítják a kutatási projektek kiváló-

ságát, 

- figyelembe venni a környezet és életminőség megőrzését. 

Az első három gondolat kifejezetten az Egységes Piac célkitűzései által diktált, miközben a 

további három új jelleget hordoz, melyet ténylegesen majd a Maastrichti Szerződés kodifikál. 

Mindegyik azonban továbbra is a Riesenhuber kritériumok közösségébe tartozott. 

A projekt kiválasztási folyamat rendkívül szigorú volt, a sikerességi arány csupán 30%-t tett 

ki és sok kiváló projekt nem nyert támogatást. Mivel a 4. KP nem sikerült „átfedő” módon beindí-

tani, az EK Tanács 1993. március 15.-én a 3. KP egészére további 900 millió ECU hagyott jóvá, 

amivel 30,6%-al növelték az energia program költségvetését és 13,3%-al a többi programét. 

Megjegyezendő, hogy a 3. KP esetében a gyakorlat még az volt, hogy az EK Tanács minden 

egyes programot külön engedélyezett, hiszen a K+F területe változatlanul egy igen érzékeny, nem-

zeti függetlenséget érintő kérdésnek ítéltékt. Az EK és a nemzeti államok közötti munkamegosztás a 

K+F területén még messze nem tisztázódott. Az első feszültség az EP és EK Tanács között mutat-

kozott a költségvetést elfogadásakor. A további feszültség az Egyesült Királyságtól származott, 

mely az EK-tól pályázat útján elnyert összegeket egész egyszerűen beszámította intézményeinek 

állami költségvetésébe (Williams, 1991). Így a következő évben a KP-tól elnyert pénz összegével 

csökkentette a saját állami hozzájárulását (itt nyilvánvaló jelét adva annak, hogy az állami K+F 

ráfordítás bármilyen formáját az intézmény finanszírozás részének tekinti; ez annak a folyamatnak 

volt része ami a brit felsőoktatásban az 1985-ös Jarrat Report következtében indult be, és ami az 

intézményektől a menedzsment szellem kialakítását követelte meg, Neave, van Vught, 1991). Ez 

azonban komoly problémát vetett fel mert ha a gyakorlat általánossá válik nincs értelme a pénzt 

Brüsszelen keresztül megpályáztatni. Ha minden tagállam a KP-n keresztül kifizetett pénzeket be-

számítja a saját intézményi finanszírozásába, felvetődik a kérdés „létezik-e európai (értve alatta 

európai közösségi) hozzáadott érték ?”, vagy egész egyszerűen a közösségi támogatás hozzájárulás 

a nemzeti programok támogatásához ? (a kérdés elemzését l. Georghiou, 1992). Továbbá, ezzel 

természetesen minimalizálni szeretné a saját hozzájárulását a KP-hez, aminek költségvetése így a 

minimumom lesz (és ez gyakorlatilag meg is látszott a 3. KP költségvetési vitái során). 

Itt több lényeges momentumot figyelhetünk meg. Egyrészt a felsőoktatásban a második vi-

lágháború után, de kiváltképp a Szputnyik sokkot követően zajló tömegesedési folyamat (Teichler, 
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1988) annak költségeit jelentősen megnövelte, hiszen a Közösség tagországaiban (is) a felsőoktatás 

egészében állami finanszírozás alá került. A felsőoktatási rendszernek legköltségesebb része pedig, 

a kutatás, annak fajlagos költségei miatt még jobban drágult. Ezzel párhuzamosan ugyan nyugat-

európában is kiépültek a kutatóintézeti hálózatok, de szemben a kelet-európai, szovjet mintájú gya-

korlattal, az egyetemek megőrizték kutatási potenciáljukat (miközben kelet-európában a kutatást 

leválasztották az egyetemekről és elsősorban az akadémiai kutatóintézetek hálózataira ruházták át). 

A nyugat-európai kormányok arra kényszerültek, hogy a megszaladó költségek ellenőrzésére kü-

lönböző mechanizmusokat léptessenek életbe (ennek összefoglalását l. Neave, van Vught, 1991). 

Ezek mindegyike azonban valamilyen hozzávetőleges piaci szereplőkre jellemző magatartást igé-

nyelt a rendszer résztvevőitől, azaz menedzseljék tevékenységüket és tegyék kellendővé portékáju-

kat (az oktatást és kutatást, valamiféle módon emulálva az amerikai gyakorlatot; erre vonatkozóan l. 

Trow, 1996 komparatív elemzését). Sőt, az EK ekkor formálódó felsőoktatási politikája is a piaci 

magatartás felé kívánta tolni a rendszert (l. Neave, 1991, a későbbi fejlemények összefoglalását l. pl 

a Higher Education Policy, Pergamon Press, Vol. 10, No 3-4 különszámát).  

A 3. KP tartalmazott egy külön fejezetett a nemzetközi kooperáció felé elsősorban a Dél-

Amerikai és egyes ázsiai országok, valamint Izrael és Jugoszlávia vonatkozásában. Támogatott 

egyes közös kutatási projekteket, valamint ösztöndíjakat. Ennek szakmai területei azonosak voltak a 

3. KP általános területeivel. 

Megjegyezendő, hogy a 3. KP keretein kívül maradtak még más az EK által támogatott K+F 

programok is (European Commission, 1990) 3,27 milliárd ECU nagyságban, azaz a KP még nem 

integrálta az EK teljes kutatási vertikumát. Ez az állapot hosszú ideig konzerválódott, hiszen rész-

ben a Szén és Acél Közösség külön programjairól volt szó, részben pedig vagy speciális, vagy regi-

onális programokról (melyek egy része a Strukturális Alapokhoz tartozik). Továbbá egyes főigazga-

tóságok megtartották, igaz kisméretű, de céljaikat közvetlenül kiszolgáló programjaikat. 

Ugyancsak a 3. KP végrehajtási időszaka alatt került aláírásra és elfogadásra a Maastrichti 

Szerződés, mely megalkotta az Európai Uniót (EU) és az azon belüli együttműködés szintjére emelt 

további társadalmi politikákat (pl. gazdasági és szociális kohéziót és a szociális ügyeket, European 

Union, 1992). Bevezette a szubszidiaritás elvét, növelte az EP hatalmát. Nem változtatta azonban 

meg az Euratom Alapszerződést, ami a nukleáris keretprogramot szabályozza. 

A K+F területén a szerződés fontos hatásokat fejtett ki. Ismételten leszögezte, hogy a Közös-

ség K+F politikája elsősorban a Közösség egyéb stratégiai törekvéseit szolgálja. Nagyobb legitimi-

tást adott a közvetlen versenyszférán kívüli kutatásnak, mint pl. az életminőséget érintő (egészség-

ügyi, környezetvédelmi), vagy a társadalomtudományok. Hangsúlyozta a tagállamok és a Közösség 

K+F politikájának az összehangolását és pontosította a KP elfogadott költségvetésének a jellegét: 

ez a tervperiódusra nézve rögzített felső határt jelentett (azaz a KP futamideje alatt azt nem lehet 
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módosítani). A KP elfogadása minden esetben egyhangú EU Tanácsi határozatot igényelt, amit egy 

EP és EU Tanács közös döntés egészít ki. 

Maastricht után a K+F stratégiai kérdések felerősödtek. Megállapítást nyert, hogy a világ-

piacon a legfontosabb versenytársak lényegesen nagyobb arányos K+F ráfordítást eszközölnek 

(USA a GDP 2,8%-a, Japán 3%, miközben az EU átlag 2,1%). Az EU-ban alacsony szintű a magán-

tőke részvétele, kulcstechnológiákban hiányoznak a megfelelő szakemberek. Mindent összevetve 

hiányzik egy átfogó innováció-politika, aminek segítségével az egyébként kimagasló kutatási ered-

mények innovációvá válnak, melyet termék követ. Az EU karöltve a tagállamok kormányaival lé-

nyegesen nagyobb támogatást kell fordítson a K+F-re, ami a következő KP-ra lényegesen nagyobb 

költségvetést jelentett (1992-ben évi 2,4 milliárd ECU-ról évi 4,2 milliárdra 1997-ben – Delors II 

csomag, l. COM(1992) 2000). 

Ez utóbbi mértékét azonban az 1992-ben Edinburgh-ben megtartott EU Tanács nem fogadta 

el, bár a növekedéssel egyetértett. Nem fogadta el azt a Bizottság által előterjesztett javaslatot sem, 

hogy a KP egy sokkal agresszívabb ipari és technológiai fejlesztési politika eszköze legyen, mely 

részben felhagy a verseny előtti jelleggel. A végső közlemény szerint a Közösség K+F politikája a 

generikus, verseny előtti alkalmazásaiban multi-szektoriális kutatást támogatja. A piac közeli kuta-

tást az EUREKA végezze, a Bizottság meg tegyen olyan javaslatokat,amelyek növelik a szinergiát 

az EUREKA és a Közösségi K+F programok között. Továbbá növelni kell a K+F eredmények is-

mertetésének (disszemináció) a hatásfokát is. Ezek a megállapítások jelentős hatást fejtettek ki a 4. 

KP kialakítására. 

 

4.6. A negyedik KTF KP (1994-1998) 

Jellemzője ennek a KP-nak, hogy az első olyan volt, mely a Maastrichti Szerződés aláírását 

követte, azaz elfogadása egy új törvényhozási mechanizmus kereteiben zajlott. A Bizottság a KP-ra 

vonatkozó javaslatait (COM (1993) 158) négy fő tevékenységi körre csoportosította: 

- kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs program, 

- együttműködés az EU-n kívüli országokkal és nemzetközi szervezetekkel, 

- a kutatási eredmények disszeminációja és alkalmazása, 

- a kutatók képzésének és mobilitásának elősegítése. 

Az Európai Parlament illetékes bizottságának a véleménye szerint a javaslat olyan kompakt 

struktúrát képezett, melyen változtatni érdemi lehetősége sem a Parlamentnek, sem az EU Tanács-

nak nem volt (Linkohr, 1993). Ami azonban a KP költségvetését illeti, mindkettő érdemi döntési 

helyzetben volt (Guzzetti, 1995). 

A javaslatok tárgyalásának és elfogadásának a folyamatában érvényesültek az új alapszer-

ződés által életbe léptetett mechanizmusok. Az EU elnökséget betöltő Dánia azt javasolta, hogy 
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mindegyik tagállam minden egyes specifikus programra egy alsó-felső költségkeret meghatározásá-

ra tegyen javaslatot, amit tárgyalások folyamán közelítsenek a kompromisszumos értékig. További 

beavatkozási lehetőséget jelentett a KP-on kívüli kutatási programok integrálása (előkészítő, követő 

és támogató tevékenységek, a SPRINT és THERMIE programok, melyek más főigazgatóságok ke-

retében zajlottak). A Parlament javaslatait az Energia, Kutatás és Technológiai Bizottság (CERT) 

foglalta össze. Támogatta az EU Bizottság által javasolt 13,1 milliárd ECU összköltségvetést, első-

sorban abból a megfontolásból kiindulva, hogy az EU recesszión megy keresztül (Guzzetti, 1995). 

A KP tárgyalására rányomta még a bélyegét az a tény, hogy 1994-ben új összetételű parlament ke-

rült megválasztásra és 1995-ben új bizottság kezdte meg munkáját. Ilyen körülmények között a Ta-

nács előkészítő munkájában résztvevő CREST, valamint a COREPER technikai jellegű kérdések-

ben döntött (az alapszerződésektől függő programok közötti kapcsolatok vitáját visszarendelte a 

Kutatási Bizottságához, ahol elsősorban a Közösség kutatási és technológiai prioritásait tárgyalták, 

a JRC-re vonatkozó döntéseket pedig a Tanács elé terjesztette). 

Az EU intézmények közötti tárgyalás eredményeként a végelegesen elfogadott költségvetés 

12,3 milliárd ECU lett, mely 1996-ban további 700 millió hozzáadásával bővült, (részletes bontását 

a program elfogadását rögzítő Tanácsi döntések tartalmazzák, Council-1, 1994, Council-2, 1994). A 

döntések két újítást is tartalmaztak. Először is a JRC miközben megmarad a Bizottság elsődleges 

szakértői háttereként (fix költségvetéssel), amiből (szerződéses alapon) külső szervezetek részére is 

juttat, projekt alapon az egyéb EU kutató intézménnyel azonos jogokkal versenyez a KP-on belül 

támogatások elnyerésére. 

Egy második fontos döntés volt a rendszeres egységes módszertan alapján (külső szakértők 

bevonásával) a teljes programra kiterjedő éves kiértékelési folyamat megindítása úgy a KP, mint a 

specifikus programok szintjén. Ezek a kiértékelések voltak hivatottak segíteni a következő KP-okra 

vonatkozó döntéseket előkészíteni és meghozni. Mint látható, a KP ekkorra már jelentősen megiz-

mosodott mind anyagilag, mint szerkezetileg, és a Közösség tevékenységében jelentős szerepet 

töltött be. Ugyanakkor elszórt információk voltak arról, hogy milyen mértékben töltötte be a hivatá-

sát, továbbá milyen hatékonysággal. Ez utóbbi szempontból fontos kérdést jelentett a program kere-

tében zajló tevékenységek (kezdve a pályázók részére eljuttatott információktól, a bírálati folyama-

ton keresztül egészen a megkötött szerződések kutatási munkálatait lezáró jelentésekig) kezelésé-

nek a hatásfoka, hiszen ezek mennyisége jelentősen megnőtt. 

A programkiértékelések okát egy sor probléma jelentette, amivel a döntéshozók a K+F 

programok esetében szembesülnek. Ezek szinte ma is érvényesek (Fayl et al., 2000): 

- sok nemzeti és nemzetközi szervezetben alakul ki jó gyakorlat; ezek összehasonlíthatósá-

gáról csak részleges információk vannak, 

- a növekvő elszámolhatóság és „érték a pénzért” (value for money) kormányzati politikák 
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sok olyan strukturális és intézményi változáshoz vezettek melyek a financiális eszközök 

hatékony elosztását, prioritások meghatározását és korrekciós intézkedések meghozatalát 

célozzák, 

- a kiértékelési módszerek az innovációs politika feltételezéseit kell támogassák, 

- egy program minőségének értelmes meghatározása legjobban külső kiértékeléssel érhető el 

és nem (csak) önértékelés alapján, 

- a kiértékelések a külső világ számára hihetőek legyenek, 

- a „peer-review” folyamat szerepe és hatásossága vizsgálat tárgyát képezi (bár az EU ezt 

változatlanul gyakorolja), 

- a kiértékelési célokat szolgáló adatgyűjtés és elemzés kihívást jelent a gyakorlati szakem-

bereknek. 

Itt egy kísértetiesen azonos szemléletmód látható azzal ami általában a felsőoktatási rend-

szerekben zajlott (Neave, van Vught, 1991). Az első éves kiértékelés (DG RTD, 1996) a 4. KP első 

évét tekintette át és elsősorban a pályázatok kiértékelésének a folyamatára tett javaslatokat (a bírá-

latok eredményeinek a közlése, a túlpályázás kezelése - a pályázati felhívások pontosabb meghatá-

rozásával, a pályázat bírálatok monitorozása külső szakértőkkel, projektek és programok teljesítési 

mutató rendszerének a kialakítása, a programok közötti szinergiák kihasználása, valamint az éves 

kiértékelés feltételeinek a javítása). Az észrevételeket a Kutatási Főigazgatóság elfogadta, néhány 

konkrét javaslat kíséretében (a biztosan sikertelen pályázók azonnali kiértesítése, a túlpályázás 

csökkentésére a programok jobb fókuszálása, bírálati kézikönyv megalkotása, valamint a két lép-

csős pályázati rendszer bevezetése - ami személyes tapasztalatom szerint a mai napig is csak elvét-

ve kerül alkalmazásra). 

A második éves kiértékeléssel egy időben (DG RTD, 1997) született meg Viscount 

Davignon által vezetett első öt éves kiértékelési jelentés (COM (1997) 151). Általában véve 

Davignon meglehetősen kritikusan fogalmaz: „… a KP nem teljesíti ígéretét. Nem fókuszált és alul-

teljesít.” (Davignon et al., 1997). Ebben ajánlásként szerepelt a pályázatok bírálatánál a tudomá-

nyos kiválóság mellett a társadalmi-gazdasági szempontok figyelembe vétele (munkanélküliség 

csökkentése, az EU versenyképességének növelése, stb.), információs társadalom elősegítése, az 

EU bővítése, az European Added Value (EAV - európai hozzáadott érték). Szintén javasolta a kuta-

tási programok stratégiai fókuszálását, az adminisztratív terhek csökkentését. Mindezeket az éves 

kiértékelés is átveszi, melyben ugyanakkor megfogalmazódik az igény a programkeretek kötöttsé-

geit nélkülöző, un. "szabad" kutatások támogatására. Aláhúzza ugyanakkor a hatékonysági mutatók 

és szintfelmérés szükségességének a bevezetését, különbségtételt a kis és nagy finanszírozási esz-

közök között. Miközben megállapítja, hogy a KP hozzájárult egy európai tudományos és technoló-

giai közösség kialakításához, Davignon-hoz hasonlóan, felhívja a figyelmet, hogy szükséges a KP 
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hatásainak az értékelése. Visszatérő kérdés a kiértékelések kezelése, valamint a túlpályázás és az 

ezzel kapcsolatos egyes munkafázisok kiszervezése. A Kutatási Főigazgatóság által adott válaszban 

részben rámutatott azokra a szervezeti lépésekre melyek segítségével a javaslatok és észrevételek-

nek megfelelt. Ugyanakkor ezeknek egy részét (elsősorban a kutatási programok fokuszálását) a 

következő KP tervezésénél tudta csak figyelembe venni. 

Az EU alapszerződés rögzíti a KP iránti elvárásokat. Eszerint elsődlegesen az EU ipar ver-

senyképesség növelését hívatott támogatni. Ennek legfontosabb mozgatórugója a tudományos kuta-

tásra és technológiai fejlesztésre alapozott innováció. A KP immár tízéves történelme és mind je-

lentősebb mérete indokolttá tette az innovációhoz kapcsolódó általános EU helyzet felmérését és a 

teendők számbavételét. Ez egy un. "zöld könyv" (European Commission, 1995) segítségével tör-

tént. Ebben megvizsgálták az EU helyzetét a legfontosabb versenytársakhoz (USA, Japán) viszo-

nyítva és a következő főbb megállapításokat tették: 

- a korábbi GDP arányos kutatási ráfordítás helyzete változatlan (ezen belül rendkívül ala-

csony a cégek ráfordítása), de mint látni fogjuk a helyzet érdemben nem fog változni az 

elkövetkező évtizedben; 

- kevés a kutatók, mérnökök, tudósok száma; 

- magas a cégalapítási idő (300 nap); 

- a csúcstechnológiai iparágakban alacsony a kockázati tőke befektetések szintje; 

- még mindig nincs megállapodás az egységes Európai Szabadalom ügyében; 

- alacsony a kutatási eredmények hasznosítási rátája (merev elválasztás a kutatás, egyetem, 

ipar, oktatás és üzleti világ között) 

- még mindig nem létezik az Európai Cég státusz, mely minden egyes tagállamban külön 

bejegyzés helyett egy általános érvényű bejegyzéssel rendelkezne. 

Megjegyzem, a KP indulásakor mindezek a kérdések nem jelentetek konkrét kihívást, hiszen 

az általános célkitűzések elsősorban egy európai kutatói közösség megteremtését kívánták elérni, 

mely alkalmazott kutatást végezz az európai ipar hasznára. Ez a specifikus finanszírozás miatt meg 

is valósult. A Zöld Könyvvel azonban a Bizottság magasabb szintű, mélyrehatóbb célokat fogalma-

zott meg mintegy azt kívánva jelezni: a rendszer kinőtte magát a kezdeti útkeresési fázisból és egy 

magasabb szintű európai integráció felé halad, ill. van lehetősége haladni. 

Szintén megjegyezni kívánom, hogy a megjelölt szempontok egyben a program sikerességé-

nek időbeli értékelését is adhatják, mint olyan alapvető mutatók, amelyek segítségével hatását lehet 

lemérni. Bár ilyen értelmű értékelés eddig nem született, mindenesetre egy évtizeddel később, a 

Lisszaboni stratégia végrehajtásának félidei értékelésekor (Kok, 2004) ezek a mutatók gyakorlati-

lag változatlan értékekkel ismét előkerülnek. 

Mivel a KP törvényi jellegzetességeiből adódóan (finanszírozása az EU költségvetésből tör-
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ténik, amit az EU Tanács hagy jóvá, gyakorlatilag semmi kölcsönhatás a tagállamok K+F program-

jaival) a ráfordítások arányának a növelésére a Bizottságnak nem volt módja, így a figyelem az in-

nováció egyéb feltételeinek a javítására fordult, elsősorban a technológia transzfer felé. A Zöld 

Könyvet követően az 1996-ban megjelent First Action Plan on Innovation (Az első innovációs ak-

cióterv, European Commission, 1997) értelmében a Kutatási Főigazgatóság a következő 5. KP miatt 

szükséges szervezeti átalakítások folyamán minden specifikus program keretében elhatározta egy 

un. innovációs egység megalakítását. 

Az akcióterv egyébként három fő területen javasolt beavatkozást: 

- egy valódi innovációs kultúra fejlesztésének a támogatása; 

- innovációhoz vezető jogi, szabályozási és pénzügyi keret felállítása; 

- a kutatás innovációhoz közeli/felé irányítása mind nemzeti, mind közösségi szinten. 

A fentieket szinte visszhangozta az 1997 éves kiértékelés (DG RTD, 1998). Megállapításai-

nak a középpontjába a csúcstechnológiájú KKV-k erőteljesebb támogatási igényét helyezte (amit 

kiegészítene egy Innovációs programrész és erőteljes társadalom-tudományi támogatás az innová-

ciót elősegítő kutatásoknak). Ugyanakkor az EAV fogalmának átfogó kidolgozását is követelmény-

ként fogalmazta meg (segítségével tulajdonképpen meg lehet határozni mi az, ami EU szinten teen-

dő, ill. finanszírozandó; más szóval mi az, amit K+F szempontból az EU szintjén oldandó meg; ez 

szerintem nem más mint a szubszidiaritás elvének tükörmegfogalmazása és a Riesenhuber féle kri-

tériumok gyakorlatba ültetése a pályázatok elbírálásánál !). Egyéb javaslatai elsősorban a pályázók 

felkészítésével és a pályázatok bírálati mechanizmusával foglalkoztak (a következő KP szerkezeté-

nek ismertetése, az un. Nemzeti Kontakt Pontok képzése - azaz olyan nemzeti megbízottak akik a 

KP-ről országosan elsődleges információkat adnak, projekt klasszterek kialakítása, a pályázati fel-

hívások nagyobb fókuszálása a túljelentkezés csökkentésére, ill. a kisebb programrészek, ezek kö-

zött az INCO - Nemzetközi Együttműködés és kutatói mobilitás fontossága; a pályázatok bírálata 

szempontjából a munkatársak feladatainak a csökkentése, a bírálati idő csökkentése céljából a kü-

lönböző program részek közötti tapasztalatcsere, ill. a kétlépcsős pályázás/kiértékelés bevezetése, a 

bírálat - szerződéskötési eljárás információtechnológiával történő támogatása). 

Nem utolsó sorban felvetette a KP hatékonyságának a mérését, valamint bírálati mechaniz-

musának javítását. 

A Bizottság válaszában a felvetett észrevételeket elfogadta, azonban megvalósításukat szinte 

kivétel nélkül a következő KP-ben tartotta lehetségesnek, és mint ilyen erőteljes hatást gyakoroltak 

az 5. KP kialakítására. Ebben ez EAV fokozott mértékű bírálati szempontként való alkalmazása, 

jelentős innovációhoz kapcsolódó programrészek kidolgozása és a bírálati munkálatok, ezeken be-

lül az információtechnológiai támogatás külső szerződő felekkel történő lebonyolítása szerepelt. 

1997 egyben újabb mérföldkövet jelentett az EU történelmében, amit az Amszterdami Szer-
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ződés aláírása képviselt. Ez több szempontból módosította az első EU szerződést, többek között 

azzal, hogy a kutatásra vonatkozó döntéshozatalt egyszerűsítette, mivel az EU Tanács-béli egységes 

szavazási eljárást minősített többségre változtatta. A kutatásra vonatkozó döntések ezt követően 

átkerültek, egyéb EU belpolitikai kérdésekkel egyetemben az un. Közös Döntéshozatal körébe 

(melyben az EU Parlament és Tanács közösen döntenek). Ugyanakkor új követelményeket támasz-

tott a Bizottság kutatás és technológiai tevékenységeire vonatkozó éves beszámolójára. Nem változ-

tatta azonban meg az Euratom Alapszerződést, ami a nukleáris keretprogramot szabályozza. 

Ugyanebben az évben került elfogadásra az Agenda 2000, mely az unió költségvetési elői-

rányzatait tartalmazta a soron következő bővítés és a jövőre való tekintettel (pontosabban a 2000-

2006 periódusra vonatkozóan). Ebben fokozottan kiemelésre került a kutatás szerepe, ami egyéb-

ként megnövekedett erre a célra fordítandó költségvetéssel számolt. 

A Bizottság éves jelentése (COM, 1998) mindezek mellett az évbeli legfontosabb ered-

ményként a következőket emeli ki: 

- az első Európai Innovációs Akcióterv végrehajtását, 

- a 4. KP-n belül a KKV-kre fordított támogatások jelentős növekedését, 

- a következő, 5. KP megalkotását és előterjesztését parlamenti elfogadásra, 

- további költségvetési források parlamenti jóváhagyását a 4. KP végrehajtására és sikeres 

lezárására. 

Érdekes megjegyezni, hogy miközben az éves kiértékelési bizottságok a KP szakmai struk-

túráját csak a részletek között elemezték (akkor is leginkább az eredetileg kitűzött szakmai progra-

mok végrehajtásának igényével semmint hosszú távú strukturális és szakmai irányok kijelölésével), 

általános következtetéseik ezekkel soha nem foglalkoznak, ezek a feladatok általában az un. Ta-

nácsadó bizottságokra (IRDAC – Industrial Research and Development Advisory Committee / Ipari 

Kutatási és Fejlesztési Tanácsadó Bizottság és ESTA – European Science and Technology As-

sembly/Európai Tudományos és Technológiai Gyűlés, valamint a CREST-re hárultak. Azonban a 

szakmai vonalakon túl (melyek összegzését végső soron a Kutatási Főigazgatóság munkatársai vé-

gezték) ebben az időben elsősorban az ipar-kutatás kapcsolatát hangsúlyozták (pl. az IRDAC ipar-

ban töltendő ösztöndíjak rendszerének a javaslatát az 5. KP-re, ill. az ESTA tanulmányait az egye-

temeken a vállalkozói kultúra kifejlesztésének a bátorításáról, ESTA 1, 1997, ESTA 2, 1997). 

Ebbe a keretbe tartozik egy ekkor nem nagy hatást kiváltó, de jelentős kezdeményezés vég-

rehajtása. Az EU Alapszerződés ugyanis előírja a KP és a nemzeti K+F politikák közötti összehan-

golást (ekkor a 130h cikkely alapján, de még az 1974-es határozatok értelmében). Ám, ennek ki-

dolgozása még mindig váratott magára (mint korábban említettem a problémákra Brickman, 1977, 

mutat rá). Az 1995. június 9.-i EU Tanácsi határozat ebből a célból felállított egy ad-hoc bizottságot 

mely gyakorlatilag egyetlen módszert javasolt: információcserét. A kérdéssel a CREST, IRDAC és 
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ESTA 1997-ben foglalkozott, amikor összegezték a tapasztalatokat, megállapítva a nehézségeket és 

továbblépésként elsősorban a született jelentések köröztetését, ill. az ad-hoc bizottság munkájának a 

folytatását jelölve meg (CREST/1206/97, CREST/1220/97). 

Az 1998. évi külső kiértékelés (DG RTD, 1999) gyakorlatilag visszhangozza a korábbit. A 

hangsúlyt elsősorban az EAV-re helyezte megerősítve ennek fontosságát, mint egy igen nehéz foga-

lom (az egyedi programrészek értékelését elsősorban ennek alapján végezte). Ugyanakkor miköz-

ben a tudományos tartalom szempontjából arra szorítkozott, hogy kitűzött programcélok és az elfo-

gadott projektek közötti összhangot vizsgálja, leginkább a program általános menedzsmentjének 

hiányosságaira (így a különböző alprogramok és elsősorban azokat kezelő főigazgatóságok közötti 

koordináció javítása és szinergiák kibontakoztatása, a pályázati kiértékelés számítógépes támogatá-

sa, menedzsment célkitűzések és éves jelentések) és a program végrehajtási célok (azaz a KP célja-

inak teljesülését mérő központi mutató számok racionalizálása) kidolgozására koncentrált. Külön 

fontossággal kezelte a program eredményeinek széleskörű ismertetését (disszemináció). 

Megállapították ugyanakkor, hogy a KP jelentősen hozzájárul a tagországok kutatási képes-

ségének erősítéséhez. Az unió szintű együttműködéseknek köszönhetően eredmények születtek 

olyan kutatási területeken is, amelyeket nemzeti szinten gyakorlatilag nem művelnek. Lépések tör-

téntek az innováció javításában (a KKV-k jobb bevonásával is). Kiemelték az összeurópai és a vi-

lágméretű szabványosítási folyamatban játszott szerepet (elsősorban az Advanced Communications 

Technologies and Services – ACTS, Fejlett Kommunikációs technológiák és szolgáltatások terüle-

tén) és a nagy berendezések jobb kihasználására tett erőfeszítéseket. Sikerként könyvelték el az 

Internet alapú tájékoztatás általánossá válását (CORDIS), mely a KP végrehajtásában és eredmé-

nyeinek széleskörű ismertetésében játszik mind fontosabb szerepet. Ugyancsak eredményként érté-

kelték a KP kiértékelési rendszerének meghonosodását, mely biztosítja az átláthatóságot a kutatásra 

fordított közpénzek felhasználásában és az EU tagságra pályázó országok 5. KP-ben történő teljes 

jogú részvételéről folyó tárgyalások sikeres lezárását, egy valódi európai kutatói közösség kialaku-

lását. Ez utóbbi fontos megállapítás elsősorban az európai integráció jegyében (l. később Frenken, 

2002, azonos következtetését). 

Mint korábban is a Bizottság a felvetések orvoslását általában a következő KP-ben látta 

megoldhatónak, bár emlékeztetett, hogy ezeknek előkészítése milyen formában indult meg. Pl. az 

alprogramok közötti szinergiák (és koordináció) jobb érvényesülése érdekében történt egy szerve-

zeti lépés, az un. Igazgatói csoportok létrehozása. Ezek azokat a vezetőket tömörítették, akik egyes 

programokért feleltek, valamint akik un. horizontális koordinációs feladatokat láttak el. 

A központi program-célkitűzési mutatók kérdésében megjegyezték, hogy ezek 1995-ben ke-

rültek megjelölésre a CREST javaslata alapján (CREST/1208/95) és céljuk: 

a) a különböző specifikus programok összehasonlíthatósága, 
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b) egy meghatározott információs állomány összeállítása az éves kiértékelés és ötéves érté-

kelés céljaira, 

c) komplementaritás az egymást követő éves kiértékelések között, ami bemenő adatként 

szolgál az ötéves kiértékeléshez. 

Ezek egyszerűsítését és jobb áttekinthetőségét szintén a kidolgozás alatt álló információs 

rendszerhez fűzték, ami lehetővé teszi majd a kiértékelő bizottságok igényeinek dinamikus kiszol-

gálását, ill. program specifikus mutatók megjelenítését. 

Szerintem ez a mutató rendszer egy meglehetősen laza, sőt inkább felületes struktúrát képvi-

selt. Ennek oka természetesen a program „nemzetközi” jellegében keresendő. Fennállásának nem 

sokkal több, mint másfél évtizede alatt először át kellett törje azokat a „stratégiai” határokat me-

lyek a nemzeti kutatási ráfordításokat jellemezték. A valódi unió csak néhány éves múltra tekintett 

vissza, és messze nem alakultak még ki azok a csúcstechnológiai ipari hátterek sem melyek határo-

kon keményen átívelve, valóban „közöspiaci” eszközöket igényeltek volna a kutatási eredmények 

hasznosításában. Ilyen feltételek mellett, a kutatás és technológiai fejlesztés területén sokkal inkább 

a „nemzetközi szintre emelt együttműködés” volt jellemző, ahol gyakorlatilag a nemzeti kutatási 

rendszerek mereven elválltak és önálló állami stratégia alapján működtek, az együttműködés pedig 

elsősorban kormányhatározatoktól függött (jellemző erre, hogy az alapszerződés ekkor még 

egydöntetű Kutatási Tanácsbeli – azaz kormányszintű döntés igényelt minden a KP-vel kapcsolatos 

kérdésben). Mindez általában véve nemzeti politikai döntések függvénye volt, amivel szemben igen 

nehéz volt érvényesíteni egy központi politikai döntésrendszert, legyen az bármilyen objektív ada-

tokra alapozva. Ezen felül még sokkal kevésbé volt nyilvánvaló, hogy a K+F területén befutott nem-

zeti pályák, ha nem is azonosak, de hasonlóak. 

Azaz, a KP sem végrehajtási filozófiájában, sem a vele szemben támasztott igényekben nem 

tükrözte vissza a sokkal erőteljesebb központi politikai összehangolás igényét és mindezek felisme-

rése a Kutatási Főigazgatóságon belül is csak fokozatosan nyert teret. A kezdeti célok, amelyeket a 

Riesenhuber kritériumok definiáltak, miközben kitűnő kereteket adtak, egyben korlátoztak is, 

ugyanis egy meglehetősen „szabad” együttműködést feltételeztek, melyben ennek hatékonysága és 

hatásossága nem szerepelt. Azaz meglehetősen empirikus volt. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 

Riesenhuber kritériumok megalkotásánál az EU sem létezett, az EU alapszerződés pedig, mind 

több és több programalkotási szempontot tett lehetővé, arról nem is beszélve, hogy mivel az EU 

Parlament hatásköre is jelentősen megnőtt, ez szintén új lehetőségeket és elvárásokat vetett fel. 

Mindezek eredményeként egy sokkal mélyebb együttműködés lehetősége körvonalazódott, melyet 

egyébként előrevetítenek az éves kiértékelésekben megfogalmazott észrevételek. 

A Riesenhuber kritériumok további mind jobban körvonalazódó „hiányossága” viszonyla-

gos súlytalanságuk, ugyanis önmagukban nem jelentenek jogi hivatkozási alapot. A 4. KP végére 



 80

kialakult a meglehetősen egységes jogi hivatkozási alap: ezt az alapszerződés kutatás és technoló-

giai fejlesztésre vonatkozó cikkelyei (jelenleg 163-173) jelentik (European Union, 2002), melyekbe 

ugyanakkor beépült a Riesenhuber kritériumok szelleme. 

A 4. KP utolsó éve (1998, mely utolsó a program keretében kiírt pályázatok szempontjából, 

hiszen azok végrehajtása a következő KP időtartama alatt folytatódik) a program utolsó pályázati 

szakaszainak a lezárása mellett, a következő 5. KP előkészítésével párhuzamban a KP összefoglaló 

értékelése is megtörtént. Ezt elsősorban a Bizottság végezte (COM, 1999). Megállapította pl. hogy 

a korábbi BRITE-EURAM projektek négy évvel a lezárásukat követően kb. a kutatási költségek 

hatszorosának megfelelő gazdasági hatást váltottak ki (mely a Közösségi támogatás tizenkétszere-

se). Felvetődtek új szempontok is a KP hatásainak vizsgálatánál, pl. az Unió kohéziós politikájának 

tekintetében, hiszen a Strukturális Alapok növekvő mértékben támogatták a K+F befektetéseket. 

Ezeken belül az European Regional Development Fund (ERDF – Európai Regionális Fejlesztési 

Alap) a 4. KP keretében regionális innovációs és technológia transzfer stratégiák támogatására kí-

sérleti projekteket hozott létre. Láthatóan különös figyelem övezte az innovációval kapcsolatos in-

tézkedéseket, elsősorban az Innovációs Akció Tervnek megfelelően. Ezek a következőképpen cso-

portosíthatók: 

- széleskörű konzultációk az innovációval kapcsolatos problémák és kérdések pontos feltér-

képezésére, 

- lépések a szellemi tulajdonjog (Intellectual Property Rights – IPR) európai szintű rendezé-

sére (itt elsősorban a Közösségi Szabadalom értendő, de annak hiányában központi tá-

mogatás a tulajdonjogok könnyebb rendezésére), 

- az 5. KP innovációs programrészének kidolgozása, 

- egyéb források bevonása (elsősorban az Európai Fejlesztési Bank, ill. Európai Fejlesztési 

Alap). 

Felerősödött az igény a nők növekvő részvételére a kutatási programokban, miközben a 

CREST tovább hangsúlyozta a külső program kiértékelések folytatását, ill. a nemzeti K+F politikák 

összehangolását. Fontos elemként megjelent az etikai kérdések általános vizsgálata a tudományos 

kutatásban, az European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE – Európai cso-

port a tudományos kutatás és új technológiák etikájának vizsgálatára), mely a korábban a csak bio-

technológiai kérdéseket vizsgáló csoportból nőtt ki. 

A 4. KP-vel a korábban is létező külső programkiértékelési gyakorlatot, egy új rendszer vál-

totta fel mely a folyamatos éves összprogramszintű kiértékelésből, ill. az ötévenkénti elemzésből 

áll. A kiértékeléseket korábban is több tanulmány támasztotta alá, most azonban a Bizottság a 4. KP 

éves kiértékelések megjegyzéseinek hatására összetettebb mutatórendszer keresését kezdte meg, 

mely a soron következő öt éves elemzés, valamint 5. KP céljait szolgálhatja. 
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Ennek első lépése volt az Airaghi (1999) jelentés, mely kísérletet tett a programhatások de-

finiálására, valamint az EAV meghatározására. E szerint a kiválasztott kutatási projektek elsősorban 

a szubszidiaritás elvét kell kövessék, azaz csak olyan célkitűzéseket tartalmazhatnak melyek haté-

konyabban oldhatók meg a Közösség szintjén. Továbbá: 

- létre kell hozzanak egy emberi és pénzügyi erőforrásból álló tagországokat átfogó „kriti-

kus tömeget”, vagy 

- garantáltan hozzájárulnak egy vagy több Közösségi politika megvalósulásához, vagy 

- közösségi szinten felmerülő problémákat kezelnek, mint pl. társadalmi, szabványosítási, 

vagy az európai térség fejlesztési igényei. 

Ez szerintem gyakorlatilag a Riesenhuber féle kritériumok másfajta megfogalmazása. 

A KP végére kialakult egy pályázatbírálati rendszer is (Aguilar et al., 1998), mely a teljes 

objektivitást kívánta szolgálni. A program másik egyébként igen jelentősnek mondható újítása volt 

a sokkal bátrabban vállalt nemzetközi szerep. A csatlakozásra váró országokon kívül jelentős nyitás 

történt több más irányba, így a volt SZU tagköztársaságai, a harmadik világ kutató közösségei, ter-

mészetesen a már hagyományossá váló fejlett országok (USA, Japán) felé, de nemzetközi szerveze-

tek (CERN, EMBL, COST, EUREKA) is külön hangsúllyal szerepeltek, nevezetesen pályázatokban 

vehettek részt (INCO WP, 1995). 

 

4.7. Az ötödik KTF KP (1998-2002) 

A Bizottság az 5. KP-re vonatkozóan javaslatait 1997-ben terjesztette elő (COM (1997) 

142). Ez minden korábbit meghaladó széles konzultációs folyamat eredményeként született meg és 

jelentős strukturális változtatásokat tartalmazott, elsősorban a kutatási területek fokuszálásával, 

melyek három tematikus és három horizontális programban kerültek rendszerezve. A fő programok 

ún. „kulcs akciók” (alkalmazott kutatás) és „generikus tevékenységek” (alapkutatás) alkották. 

Mindezekben integrálásra kerültek az összes, korábban gyakorlatilag önállóan futó kisebb progra-

mok. A „kulcsakciók” új fogalma az 5. KP legfontosabb újítása volt, már ami a kutatási tevékeny-

ségeket illeti (Gabolde, 1998): 

- a megoldandó feladatoknak megfelelően kerültek definiálásra, és kifejezetten megfogal-

mazták a társadalmi és gazdasági célkitűzéseket, 

- a rendszerszemléletű megközelítés következtében mobilizálták a különböző releváns szak-

tárgyak, technológiák és know-how erőforrásait és a különböző eredetű szakértelmet, 

- lefedték céljaik eléréséhez szükséges teljes tevékenységi kört, beleértve az alapkutatást, 

fejlesztést és eredmények bemutatását és terjesztését, 

- az Európában végrehajtott köz és magán kutatásfinanszírozást egy meghatározott témára 

összepontosították, 
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- a gyakorlati megvalósításuk szoros együttműködésben az érintettekkel történt. 

Az igényelt költségvetés a 4. KP költségvetését jelentősen meghaladva 16,3 milliárd ECU-

ban lett megjelölve, összhangban az Agenda 2000 pénzügyi előirányzataival (ez egyébként az EU 

3%-os GDP arányos ráfordítását jelentette). 

A javaslatokat úgy az Economic and Social Committee (Gazdasági és Társadalmi Bizott-

ság), a Committee of the Regions (Régiók Bizottsága) és az EU Parlament pozitívan fogadta. Ez 

utóbbi ugyanakkor jelentős változtatásokat javasolt, többek között a kutatási tematikák jelentős 

bővítésével (új kulcsakciók hozzáadásával és egy további negyedik tematikus program kialakításá-

val, melyben az energetikai és környezetvédelmi kutatás szerepelt), valamint a költségvetés növelé-

sével (16,7 milliárd ECU). Ezzel együtt az EU Kutatási Tanács miközben a véglegesített struktúrát 

elfogadta (amit egyébként 1997 folyamán széleskörű társadalmi egyeztetésen vitattak meg), a költ-

ségvetés jelentős csökkentését irányozta elő (14 milliárd ECU – COM, 1998), mely viszont 14,96 

milliárd ECU-val került véglegesítésre (COM, 1998). 

A véglegesített struktúra a 4. KP 13 programjával szemben 4 szakmai programot tartalma-

zott (kivéve az EURATOM-ot), melyek 23 kulcsakcióba és az ezeket támogató 4 un. „generikus” 

K+F (lényegében alapkutatási) és kutatói infrastruktúra támogatására szolgáló rész egészített ki. 

Továbbá három, un. horizontális a szakmai programokat átölelő rész, az Euratom program, vala-

mint a közvetlen támogatású kutatás (JRC) alkotta. Az így kialakított struktúra a következő lett: 

5. Közösségi és Euratom KP, teljes összeg, ezer € 14960 Részarány, % 

5. Közösségi KP 13700 91,58 

Életminőség és az élővilág menedzsmentje 2413 16,13 

Felhasználóbarát információs társadalom 3600 24,06 

Versenyképes és fenntartható növekedés 2705 18,08 

Energia, környezetvédelem és fenntartható fejlődés, ezen belül 2125 14,20 

- környezetvédelem és fenntartható fejlődés 1083 7,24 

- energia 1042 6,97 

A Közösségi kutatás nemzetközi szerepének a biztosítása 475 3,18 

Az innováció elősegítése és a KKV részvétel bátorítása 363 2,43 

A humán erőforrások és a társadalmi/gazdasági tudásalap javítása 1280 8,56 

Közvetlen kutatási támogatás (JRC) 739 4,94 

5. Euratom KP 1260 8,42 

Ellenőrzött termonukleáris energia 788 5,27 

Nukleáris hasadás 191 1,28 

Közvetlen kutatási támogatás (JRC) 281 1,88 
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A program végrehajtását illetően a Bizottság első alkalommal javasolt egy teljes, koherens 

és átlátható részvételi szabályrendszert mely a teljes programra kiterjedt (COM (1997) 587). Ezen 

belül szintén első alkalommal egy igen hajlékony, a szerződésekbe beépíthető IPR rendszert 

tartalmazott. Változott a pályázatok bírálatának szempontrendszere is, melyben sokkal nagyobb 

jelentőséget kaptak a projektek várható gazdasági és társadalmi hatásai és eredményeiknek az 

értékesítése. A nyertes pályázók szerződéskötéskor első alkalommal vállaltak kötelezettséget arra, 

hogy kutatás végén egy un. Technology Implementation Plan (TIP - technológiai hasznosítási terv) 

nyújtanak be. Ez az IPR bejegyzésén túl, két fő értékesítési változatot tartalmazott: a megszerzett 

ismeretek felhasználása saját hatáskörben (pl. termék formájában), v. értékesítik. Ez szerintem már 

rég nem verseny előtti kutatást jelent. 

A korábbi IRDAC/ESTA tanácsadó testületeket felváltotta egy magas szintű European 

Research Forum (Európai Kutatási Fórum), valamint 17 külső tanácsadó csoport, melyek zömében 

az egyes kulcsakciókhoz lettek rendelve. 

A program csak 1998. december 15-én került elfogadásra (European Parliament, 1999), ami 

jelentősen megnehezítette annak indítását, mert az első pályázatok csak 1999. márciusban kerültek 

kiírásra (COM (2000) 842). Végrehajtásában a Bizottság kiszervezte a pályázat bírálat számítógé-

pes feldolgozását, azzal a céllal, hogy további program végrehajtási feladatok is a Kutatási Főigaz-

gatóságon kívülre kerüljenek (COM, 2000, 788). Ekkora egy kiforrott pályázati struktúra alakul ki, 

a következő fő alkotó elemekkel: 

- un. közös költségviselésű K+F és demonstrációs projektek (RSC - shared cost RTD and 

demonstration projects), melyek az alapvető K+F munkálatokat fedezték; a résztvevő vál-

lalkozások költségeik legfeljebb 50%-at számolhatták el, miközben a közintézmények 

kutatóhelyei gyakorlatilag 100%-ot (egy pályázat átlagos költségvetés 1,5 millió €, fu-

tamideje max. 3 év, átlagos partnerszám: 7), 

- tematikus hálózatok (TN - thematic networks), melyek némiképpen a COST finanszíro-

záshoz hasonlóan, a saját forrásokból végzet K+F összehangolására kaptak támogatást 

(átlagosan 0,5 millió alatti költségvetéssel, futamideje max. 3 év), 

- összehangolt akciók (CA - concerted actions), melyek keretében a tematikus hálózatoktól 

eltérően új közösen végrehajtott K+F témák koordinált művelésére kaptak támogatást (át-

lagosan 0,5 millió € alatti költségvetéssel, csak a koordinációs költségekre, futamideje 

max. 3 év), 

- kísérő intézkedések (AM - accompanying measures), melyek elsősorban konferencia-

szervezésre, de egyéb a fentiekbe nem illeszkedő kisebb méretű kutatási közösségteremtő 

projekteket, vagy tudományos közleményeket is finanszíroztak (átlagosan néhány tízezer 

€ költségvetéssel, futamideje 1-2 év) 
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- Marie-Curie ösztöndíjak, melyeknek alapvetően két formája alakul ki (egyéni, 9 hónapos 

és fogadóintézeti, mely 2-3 évre biztosított keretet több ösztöndíjas fogadására), 

- CRAFT (Co-operative Research Action for Technology) mely elsődlegesen a KKV-k ku-

tatási igényeit hívatott kiszolgálni (2-3 éves kisebb méretű K+F projektek), 

- egyéb projektek: Descartes díj, innovációs szolgáltatások támogatása, stb. 

A program végrehajtásának elejére esik egy további komoly fejlemény: az EU történetében 

először 1999 folyamán (pontosan a Kutatási Főigazgatóságon jelentkező) korrupciós vádak miatt a 

Bizottság lemondásra kényszerül és a helyébe lépő új Bizottság, Romano Prodi volt szocialista 

olasz miniszterelnök vezetésével jelentős átszervezéseket hajt végre (a kutatási biztos a belga 

Phillipe Busquin lesz). Így megszűnik a főigazgatóságok számozása, helyette fő tevékenységük 

rövidítése jelenik meg, a kutatásért felelő XII. Főigazgatóság átváltozik Kutatási Főigazgatósággá 

(DG Research, vagy DG RTD). Égisze alatt megtörténik a kutatási programok szervezeti koncent-

rációja is, mivel a különböző egyéb főigazgatóságokon található a KP egyes részeinek a kezelésével 

foglalkozó egységek zömében átkerülnek a DG RTD-be. Kivételek persze lesznek, így elsősorban 

az információtechnológia sértetlenül megmarad a DG INFOSO (Információtechnológiai Főigazga-

tóság), a szállítási és energetikai kutatások pedig a DG TREN (szállítási és energetikai főigazgató-

ság) hatáskörében. 

Az új bizottság további jelentős feladatba is belekezd: saját munkájának a reformja (COM 

(2000) 200, COM (2001) 428)). Ennek keretében teljesen új alapokra kerültek a belső menedzsment 

struktúrák és ezzel több kihívásnak kívánt megfelelni: a KP tekintetében a korábban a külső kiérté-

kelések folyamán megfogalmazott észrevételek, de sokkal általánosabban a soron következő bőví-

tés (mely az EU történetében soha nem látott méretű) által felvetett szervezeti kérdéseknek a keze-

lése. A KP iskolapéldája volt annak, hogy az EU bővítésével jelentősen megnő a Bizottságra háruló 

adminisztráció, hiszen megnő az általa kezelt pénzkeret, az ezt lefedő programok mérete, végső 

soron növekszenek a munkatársi létszám és a járulékos költségek. Az intézkedések ennek a folya-

matnak a kordában tartását szolgálták, de jelentősen kihatottak a KP menedzselésére is. 

2000. január 18.-án az új Biztosság elfogadta az Towards a European Research Area (ERA - 

Egy Európai Kutatási Térség felé) jelentést (COM(2000) 842). Ebben megállapításra kerül ismétel-

ten, hogy az EU K+F ráfordítása a GDP 1,9%-a, miközben a fő versenytársak (USA 2,7%, Japán 

3,1%) ráfordítása nagyobb. Azaz, az Innovációról szóló zöldkönyv óta, mely 1995-ben rögzítette a 

helyzetet, lényegi előrelépés a területen nem történt. Így szerintem az EU teljes erőfeszítése az 

1995-2000 periódusban hiábavalónak tűnik. Továbbá, az ERA igénye kísértetiesen hasonlít a há-

rom évtizeddel korábbi Dahrendorf féle Európai Tudományos Térhez. 

Független elemzők azonban teljesen más következtetésre jutnak (Pavitt, 1998). Értékelése 

szerint miközben általában véve lényeges valós leszakadás (gap) van az EU egyes régiói között 
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(ennek részletes elemzését l. pl. Zitt, Barré, Sigogneau és Laville, 1999, valamint l. még Clarysse és 

Muldur, 2001), ez nem igaz egyes igen fejlett tagállamokra, melyek sok esetben meg is előzik a 

sokat emlegetett versenytársakat (pl. Németország, Svédország). Sőt, az EU finanszírozás, mely 

1993-ban a tagországok nemzeti keretek között végzett K+F finanszírozásának 2%-át tette ki (azaz 

a teljes K+F ráfordítás 1%-a) önmagában véve túl kicsi ahhoz, hogy bármilyen befolyással legyen 

az európai technológiai váltás irányára és sebességére (a helyzet szerintem napjainkra sem sokat 

változott). Különben is a kormányszintű beavatkozás ezen a téren (és az EU finanszírozás ennek 

minősül) csak akkor volt hatással, amikor jelentős összegeket mozgósítottak, igen gyakran közbe-

szerzésekkel kombinálva. Sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít az egyéb piacszabályozó eszközök 

alkalmazásának, valamint a kérdés elemzésében egyenlő súlyt tulajdonít a fejlett technológiák ipari 

alkalmazásának, a munkaerő képzésének és a K+F befektetéseknek. S bár a kilencvenes években 

valóban tapasztalható egy bizonyos jellegű általános leszakadás (az USA-hoz képest, pl. a bejegy-

zett szabadalmak vonatkozásában), ez nem csak az EU-ra igaz, hanem Japánra is. Ennek egyik ma-

gyarázata lehet, pl. az USA intézmények és struktúrák jobb innovációt támogató képessége, de 

ugyanúgy magyarázható általános gazdasági problémákkal is (pl. Németország és Japán esetében). 

A jelentés egyéb adatokkal is foglalkozik, mindemellett egy másik fontos megállapítása, 

hogy nincs valódi koordináció a Közösség és a tagállamok kutatási politikájában, ezek egymástól 

teljesen függetlenül zajlanak. Így szerintem a KP korábbi éveiben létrejött kormányszintű informá-

ciócsere jellegű együttműködések gyakorlatilag hatástalanok maradtak. 

Az ERA a szubszidiaritás és EAV alapjaira épülve erre elvben választ kíván adni. Keretében 

a következő témák kerülnek megvitatásra: 

- az anyagi erőforrások és eszközök tárházának optimalizálása európai szinten, 

- a közfinanszírozású eszközök és erőforrások koherensebb felhasználása, 

- a magán befektetések dinamikusabbá tétele, 

- közös tudományos és technológia referencia rendszer létrehozása mely a stratégiák élet-

beléptetését szolgálná, 

- bővebb és mozgékonyabb humánerőforrások keletkezésének az elősegítése, 

- a kutatók részére az európai feltételrendszert sokkal dinamikusabbá, nyitottabbá és von-

zóbbá tenni, 

- egy közös értékrendű kutatási térség létrehozása. 

Több fórum foglalkozott a jelentéssel (Európai Parlament, Gazdasági és Szociális Bizottság, 

Régiók Bizottsága, Kutatási Tanács) de az igazi csúcspontot a 2000. március 23-24.-én Lisszabon-

ban megtartott speciális Európai Unió Tanácsa ülés jelentette (Council, 2000). Az ezen született 

határozat értelmében az Európai Kutatási és Innovációs Térség megvalósítása a következő évtized 

központi stratégiai célkitűzése lesz. Ennek segítségével az EU „a világ legversenyképesebb és di-
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namikusabb tudásalapú társadalmává kell váljon, mely képes fenntartható gazdasági növekedést 

elérni, több és jobb munkahelyeket teremtve és nagyobb szociális kohéziót elérve.” Napjainkig a 

Lisszaboni stratégiaként hivatkozott célkitűzés meghatározó kerete az EU által folytatott K+F poli-

tikának, melynek mára a KP méreteiben megnövekedve egyik vezető eleme. 

Mindennek a megvalósítására Lisszabonban a következő területeket jelölték meg, mint ame-

lyeken előrehaladást kell elérni: 

- a nemzeti és közös kutatási programok együttműködése önkéntes alapon, 

- javítani a kutatásban, K+F partnerségekben és csúcstechnológiájú új vállalkozásokban 

eszközölt magán befektetések feltételeit, 

- egy un. nyílt koordinációs módszer (OMC – Open Method of Coordination) kifejlesztése 

a nemzeti K+F stratégiák összehasonlítására, 

- a kutatás számára rendkívül nagysebességű transz-európai telekommunikációs hálózat 

létrehozása, 

- egy olyan európai térség létrehozása mely a kutatók részére szabad mobilitást biztosít és 

mely nemzetközi szinten is vonzó,  

- az egyszerű, hatékony és olcsó Közösségi Szabadalom bevezetése. 

Miközben a Közösségi Szabadalom kérdése nem először vetődik fel, itt szerintem ismét az-

zal szembesülünk, hogy a korábbi erőfeszítések nem vezettek sikerre (hiszen itt az 1974-es határo-

zatok és az 1995-ös Innovációs Zöld Könyv tételei ismétlődnek). Persze nem is kerültek ilyen ma-

gas szinten tárgyalásra. 

A KP végrehajtásában a Bizottság kiemeli az érvényesülő alapelveket: 

- az összes potenciális jelentkező egyenlő hozzáférése a programokhoz, valamint a pályáza-

tok egyenlő elbírálása, 

- a pályázatok minőségi alapon történő kiválasztása, 

- a kritériumok és eljárások objektivitása és átláthatósága, 

- egyensúly az eljárások minősége és sebessége között, miközben a közpénzek kezelése pél-

daszerű legyen. 

Erőteljesen ösztönözték a fenti elvek koherens alkalmazását minden programban, a végre-

hajtáshoz közeli teendők megfogalmazásával: 

- egy minden specifikus program által közösen használt pályázat bírálati kézikönyv, 

- egy új halmaz modellszerződés, mely az összes specifikus program megvalósításában 

használt eszközre érvényes, 

- a CORDIS weboldal teljes átalakítása és kiterjesztése az összes specifikus programra, 

- egy halmaz pályázati kézikönyv, 

- nyílt pályázati felhívás alapján felállított közös potenciális bíráló szakértői adatbázis, 
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- külső közreműködő szervezet által lebonyolított pályázatfogadás, adatfeldolgozás és bírá-

latszervezés, 

- a pályázatbírálat követő folyamatok átalakítása, ami megengedte, hogy a sikeres pályá-

zókkal a tárgyalások és szerződéskötések hamarabb kerüljenek sorra. 

Amint az a Bizottság éves jelentéseiből kiderül (COM (2000) 842, COM (2001) 756, COM 

(2003) 124), az 5. KP keretében a Bizottság addig soha nem látott mennyiségű pályázatot volt 

kénytelen feldolgozni. Ez köszönhető volt a megnövekedett költségvetésnek és a lényegesen több 

potenciális résztvevőnek. A sikeres pályázatok listája minden alkalommal a Bizottság és a tagor-

szágok hivatalos képviselőiből álló Programbizottságok véglegesítették, és szintén ezek voltak az 

elsődleges döntéshozók a pályázati fordulóról pályázati fordulóra szakmai tartalmukban a világ 

K+F tendenciáinak megfelelően módosuló munkaprogramoknak, melyek a pályáztatási alapot ké-

pezték. Ezzel, a Bizottság egy flexibilitási tényezőt kívánt a pályázati rendszerbe bevinni, mely 

egyben azzal az igénnyel is fellépet, hogy az időszerű témákra próbálja terelni a figyelmet, azaz 

fókuszáljon. Látható azonban, hogy nem sok sikerrel. 

A program futamideje alatt a Bizottság létrehozott és üzemeltetett egy Internet alapú szol-

gáltatást (LIFT – Linking Innovation Finance and Technology – az innováció finanszírozás és 

technológia összekapcsolása szolgáltatás). Ez elsősorban a KKV-k részére nyújtott ingyenes 

szolgáltatást IPR és finanszírozási kérdésekben. 

Megfigyelhető ugyanakkor, hogy KP a nemzeti programokra is kihatással volt. Egyes tagor-

szágok a KP-hez hasonló rendszereket állítottak fel saját K+F programjaik szervezésére, továbbá a 

KP pénzügyileg is hozzájárult néhány olyan tematikus hálózathoz mely EU szinten kívánta koordi-

nálni a kutatási tevékenységet. 

A program a nemzetközi együttműködés területén is újított. A 4. KP jellegét megtartotta, a 

nemzetközi szervezetek kiemelt finanszírozását (azaz részükre külön alkotott munkaprogram, és 

következtetésképpen források) (CERN, EMBL, EUREKA) megszüntetette. Ez azonban tapasztala-

tom szerint néhány esetben komoly feszültségeket okozott, ugyanis elsősorban a CERN, EMBL 

típusú intézmények un. nagy kutatási infrastruktúrákat üzemeltettek, és kiváltképp az EMBL eseté-

ben (EBI és EMMA) ezek pontosan KP projektek keretében jöttek létre, melyek így egyik napról a 

másikra fontos források nélkül maradtak. 

Az 5. KP első évének a külső kiértékelése (DG RTD (2000)) miközben méltatja sikeres be-

indítását, változatlanul korábbi hiányosságokra hívja fel a figyelmet: a pályázati bírálati, szerződés-

kötés és projekt menedzsment javítása, beleértve az azzal foglalkozó stáb humánerőforrás me-

nedzsmentjét, valamint az eredmények hasznosítását (innováció, technológiai megvalósítási tervek, 

KKV), ill. a program hatásosságának a vizsgálatát (hatáselemzés). Ezen belül változatlanul problé-

maként kezeli az EAV fogalmának az érvényesülését, valamint a projektek társadalmi-gazdasági 
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relevanciáját és koherenciáját egyéb EU politikákkal. Értékeli a National Contact Point (NCP - 

Nemzeti Kontakt Pont) rendszerének a felállítását (akik tagállami szinten közvetlen KP menedzse-

rek a specifikus programok részére), ezáltal javítva a pályázók általános hozzáférését a pályázati 

rendszerhez. Kiemeli ezen egyének képzésének a szükségességét. Ehhez hasonló rendszerben javas-

latot tesz a KKV részvétel javítására (mely a legkritikusabb), un. „egy megállós bolt” (one-stop 

shop) rendszer felállítására, ahol az érdeklődő KKV-k minden szempontból kiszolgálást kapnak (itt 

először vetődik fel a KKV-k részére az egyéb források bevonása, pl. Strukturális Alapok). A meg-

említett hiányosságok között szerepelnek olyanok is melyek a Bizottság struktúrájának az átalakítá-

sa közben befejezetlennek ítéltek (pl. a Nem-Nukleáris Energia menedzsmentje változatlanul két 

főigazgatóság keretében zajlik). 

A Bizottság válasza ez esetben az orvosolható kérdések irányában megtett lépésekről szól, 

ahol némiképp hangsúlyt kap az EAV, melynek jobb meghatározására egy megrendelt tanulmány-

nyal kívánnak válaszolni (Yellow Window, 2000). Ez kísérletet tesz a fogalom operacionalizálására 

és beépítésére a pályázati bíráló, valamint projekt és program monitorizáló rendszerbe. Kiindulási 

pontja az alapszerződésben kodifikált tétel: „az az érték mely az EU által K+F tevékenységeknek 

nyújtott támogatás révén keletkezik és mely a regionális vagy nemzeti szinten hatóságok vagy ma-

gánszektor által finanszírozott K+F által elérhető eredményekhez képest többletként jelentkezik”. 

Ez szerintem egy eléggé egyszerű és frappáns megfogalmazás, ami tökéletesen épül a 

szubszidiaritás elvére: ami megoldható helyi szinten az ott kerüljön megoldásra. Azaz, ha valami-

nek a finanszírozására és legfőképpen művelésére elegendő erőforrás létezik helyi szinten, az ne 

kerüljön magasabb, jelen esetben EU szintre. 

A tanulmányt készítők részletesen törekednek a fogalom kidolgozására és a bírálati rend-

szerbe történő beépítésére (ami egyébként nehézkesnek tűnt és igazából eddig nem valósult meg), 

és az EAV továbbra is örökzöld téma marad: szinte kivétel nélkül minden külső program kiértékelő 

bizottság szóvá teszi a kérdés megnyugtató rendezésének hiányát. Szerintem valójában persze arról 

van szó, hogy mivel a közösségi és nemzeti K+F gyakorlatilag nincs összehangolva arra semmi 

lehetőség nincs, hogy a kettős, párhuzamos finanszírozást, nemzeti és közösségi szinten, kiszűrjék 

(azaz ami nemzeti szinten finanszírozható, az ne kerüljön közösségi finanszírozásra, és a KP ne le-

gyen csupán a nemzeti támogatásokat kiegészítő további forrás). Mivel azonban a finanszírozás 

mikéntje a K+F stratégia gyakorlati megvalósítása, az EAV úgy is értékelhető, mint az EU törekvé-

se saját K+F politikájának a megkülönböztetésére a tagállamokétól, miközben azokat integrálni 

óhajtja. Ennek további kísérlete az ERA, hiszen ebben ugyanezek a célok kerülnek megjelölésre. 

Meg kell azonban különböztetni az ERA stratégiai működését és szociológiai létét. Hiszen 

egyes vélemények szerint (Frenken, 2002) a KP egyedüli eredménye a tényleges európai kutatói 

közösség megalakulása volt, amiben a kontinens szintű együttműködés magától adódik. Egyetértve 
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ezzel, véleményem szerint a közösség természetesnek kezeli a KP létét és élni óhajt lehetőségeivel. 

Sőt, bár ennek a közösségnek a fenntartása ma jelentős mértékben függ a KP nyújtotta lehetőségek 

meglététől, az Alapszerződés által megteremtett egységes piaccal együtt tapasztalható a lényegesen 

megnövelt, KP-n kívüli nemzetközi együttműködés (bár erre vonatkozó tanulmányok nincsenek). Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy a kutatói közösség közelítése a KP felé a szubszidiaritás és az EAV 

elvei alapján történik, hiszen ezek tulajdonképpen elvont fogalmak melyek olyan átmeneti állapotot 

óhajtanak lefedni, ami az integrált Európában a nemzeti önállóság megőrzése mellett létezik. A 

stratégiai együttműködés azonban láthatóan az ERA társadalmi megléte mögött kullog és kimondat-

lanul ugyan, de ez jelenti a valós célterületét. 

Továbbá, a közösségi projektek elbírálásának messze legfontosabb szempontja a tudomá-

nyos minőség, márpedig azt csak a nemzeti alapokon lehet megszerezni. Ezzel a kör bezárul, mert 

csak a legjobbak képesek arra, hogy megfelelő nemzetközi kapcsolataik révén ütőképes projektet 

hozzanak össze, amibe persze gyakran el lehet (elvileg) bújtatni azt, amire helyileg már meg vannak 

a források (melyeket helyileg még inkább a „legjobbak” és ez által persze a legerősebbek kapnak 

meg). Annak megállapítása pedig, hogy egy EU pályázat csak egymás mellé rakott „téglák” halma-

za, vagy egymásra rakott és tisztességesen malterrel rögzített téglákból felépült ház, esetenként le-

hetetlen, ill. ennek kimutatásában nem mindenki érdekelt. Érdekes módon az ellenérdekeltek nem 

elsősorban a pályázók (bár a párhuzamos finanszírozás lehetősége mindenkit megkísért), hanem a 

tagállamok és hatóságaik, hiszen mint az 1991-es brit példából is látható az EU-tól visszanyert 

pénzek értelmezése a saját befizetés fejében „visszajáró” (értsd juste retour) K+F költségvetés ré-

szeként szeretnék kezelni, azaz azt nemzeti szinten annyival csökkenteni. 

Megállapításom szerint sok esetben főleg a szűkösebb és problémás költségvetéssel rendel-

kező tagállamok hajlamosak erre, mert a K+F-től megvont eszközök soha nem váltanak ki közfel-

háborodást. Jellemző módon, pl. a rendszerváltást követően Magyarországon a GDP arányos ráfor-

dítás folyamatosan csökkent, miközben ennek semmilyen kézzelfogható indítéka nem volt, hacsak 

az nem, hogy a privatizációs cirkuszban fontosabb volt privatizálni, semmint fejleszteni. Az ország 

KP-hez történő csatlakozása pillanatában a KP-tól remélt összegek egyes becslések szerint a teljes 

nemzeti K+F ráfordítás 30%-t tették ki, miközben az EU átlag 5% körüli… azaz a nemzeti hatósá-

gok mivel képtelenek voltak megoldani a helyi szintű problémákat (azaz stratégiát alkotni és erőfor-

rásokat ráfordítani), a KP-t csupán az anyagiak szempontjából ítélték meg (l. pl. Nyiri, 2002). 

Az 5. KP első évét lezáróan az éves kiértékelés mellett megszületett a második ötéves kiér-

tékelés is, melyet egy korábbi spanyol iparügyi miniszter, J. Majó által vezetett bizottság végzett 

(European Commission, 2000). A lisszaboni stratégia szellemében első sorban a KP fontosságának 

növelését hangsúlyozza, mely egyébként feladatként jelentkezik a küszöbön álló EU bővítés miatt 

is. Megállapítja, hogy a KP önmagában nem elégséges a lisszaboni célok eléréséhez, továbbá a KP 
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és annak kezelésének radikális átalakítását javasolja (jelentős feladatok végrehajtásának a kiszerve-

zésével), a kulcsakciókban meglévő fókuszáltság megtartásával. Érdekes módon feleslegesnek ítéli 

a programbizottságok létét, mely addig bizonyos demokratikus egyensúlyt és átláthatóságot biztosí-

tott a pályázati rendszernek. Miközben a többi megállapítást a Bizottság elfogadta a programbizott-

ságok megszüntetését teljes joggal visszautasítja. 

A Majó bizottság először fogalmazza meg annak igényét, hogy váljon célkitűzéssé a tagor-

szágok K+F programjainak jobb összehangolása mellett 2010-re az átlagos 3%-os EU szintű GDP 

arányos K+F ráfordítás elérése. Ezt a célkitűzést a 2002-ben, Barcelonában megtartott Európai 

Unió Tanács szentesíti. Ekkor ennek kívánatos struktúrájáról is szóltak: az üzleti világ által vállalt 

részarány az 56%-ról növekedjen 2/3-a, ami az USA-ban és egyes tagországokban már elért szint 

(European Parliament, 2004). Ezzel, a Majó Bizottság gyakorlatilag megismételte az 1974-ben a 

CREST létrehozását megfogalmazó igényt (egyben szerintem nyugtázva, hogy ez idő alatt ez nem 

valósult meg !), aminek teljesüléséhez a korábbi Brickman féle felvetéseknek megfelelően immár 

két fontos eszköz is rendelkezésre állt ennek megvalósítására: a Közösség által finanszírozott KP, 

valamint egy a nemzeti képviselők számára nyilvánvaló cél és sokkal erősebb eszközrendszer. Eh-

hez a kevésbé alkalmazott és felhasználható EU alapszerződési cikkelyekből a következőket emelte 

ki: 

- 165. cikkely: mely felhívja a Közösséget és a tagállamokat, hogy koordinálják K+F tevé-

kenységüket és a Bizottság részére lehetővé teszi, hogy a tagállamokkal szorosan együttműködve 

ennek érdekében bármilyen kezdeményezést tegyen, 

- 168. cikkely mely változó alakzatú K+F akciókat tesz lehetővé, azaz olyan kiegészítő 

programokat melyek csak egyes tagországok részvételével zajlanak, 

- 169. cikkely mely a Közösség részére lehetővé teszi, hogy részt vegyen több tagország ál-

tal végzett K+F programban, beleértve azokat a struktúrákat, melyeket ezek végrehajtására hoztak 

létre, 

- 171. cikkely mely a Közösségi K+F hatékony végrehajtása érdekében részére lehetővé te-

szi közös vállalkozások vagy struktúrák létrehozását. 

A Majó bizottság egy további, korábban nem jellemző módon is értékelte a KP-t. Bár a kiér-

tékelésben szereplő ténykedések az 1995-1999 periódust foglalták magukban, a szakmai programok 

kiértékelését kizárólag az 5. KP szerkezete alapján végezte és megállapításait elsősorban ezek men-

tén vonta le. Ezen belül is elsősorban a jövőre összpontosított, és mint ilyen a szakmai programok 

tartalmára is tett javaslatokat. Pl. az életminőség programban kiemelte a bioinformatika, DNS és 

protein-chip technológiákat, proteomikát, transzgénikus és egyéb biológiai archívumok fontosságát, 

az elektronikus publikálást és elektronikus információ elérést. A Nem-Nukleáris Energia 

Alprogramban kiemelte a környezetvédelmi szempontot (Kyoto-i egyezmény, kibocsátás csökken-
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tési célok), az európai energia piacok liberalizálását, az energia termelő és szállító vállalkozások 

privatizálását, a nukleáris energia csökkenő elfogadottságát, mint olyan tényezőket melyek a prog-

ram újbóli megerősítését szolgálják. A Nukleáris Energia területén célnak jelölte a fúziós kutatás 

folytatását az ITER egyezmény keretében, ill. a nukleáris hasadás és radiológiai tudományok terüle-

tén a particionálást és transzmutációt, valamint a sugárvédelmet. 

A fentieken kívül általában és részleteiben hangsúlyozta az innovációhoz kapcsolódó lépé-

seket, a kutatást végző emberi erőforrás megfelelő mértékű fejlesztését (többek között az un. kivá-

lósági központok eszközeivel), valamint a csatlakozó országok K+F kapacitásainak fejlesztését a 

KP eszközeivel. A korábbi éves kiértékeléseknek megfelelően a programok végrehajtását általában 

jónak és eredményesnek ítélte (folytatandó gyakorlatnak nevezte a szakmai fókuszáltságot kulcsak-

ciók formájában), és kiemelt még néhány már korábban is taglalt menedzsmentkérdést. 

Mindezek a megállapítások komoly hatást gyakoroltak a következő, immár 6. KP kialakítá-

sára, mely ez időszak alatt a 4. KP pályázatainak lezárása és az 5. KP pályázati kiírásainak mene-

dzselése mellett a legfontosabb tevékenységek közé emelkedett. 

Az 5. KP végrehajtásának következő éveiben, az éves külső kiértékelés már az ERA jegyé-

ben történik, de visszatérő elemekkel. Pl. rendszeresen megállapításra kerülnek (DG RTD, 2001, 

DG RTD, 2002, DG RTD 2003): 

- az elért eredmények (pályázati fordulók általában sikeres kezelése), de visszatérő hiá-

nyosságokkal, 

- a KKV-ket tájékoztató rendszer javítása, azok hatékonyabb programbeli bekapcsolása 

végett (pl. az Innovációs programrész által létrehozott és menedzselt Innovation Relay 

Centre – IRC/Innovációs Közvetítő Központ hálózatának segítségével), 

- az NCP működésében tapasztalható egyenetlenségeket (javasolva energia fordítását az 

NCP-k képzésére), az európai kiválósági központok feltérképezése, 

- a Közösségi Szabadalom, a TIP és az innováció kezelése a specifikus programokban (az 

„innovációs sejtek”), 

- az EAV, 

- menedzsment információs rendszer (pályázat és projektkezelésre), a pályázat és projekt-

szerződés aláírása közötti idő csökkentése, 

- a KP nemzetközi az EU határain túlmutató hatásának a növelése, 

- a KP hatáselemzése: általában véve gazdasági társadalmi szempontból (KKV-kre gyako-

rolt hatása), a bővítésre gyakorolt hatása, a projektek megvalósulásának a monitorozása 

(egyes specifikus programok, pl. az Életminőség 2001-ben végzett kísérleti hatáselem-

zést), 

- az ERA elemeinek a beépülése, 
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- a munkatársak jobb felkészítése, 

- egyes kritikus témák (pl. az ITER, melynek indítása húzódik) 

- a 6. KP előkészületi munkálatai (specifikusan az abban megjelenő új pályázati formák), 

- a tanácsadó testületek szerepének a pontosítása, 

- a nagyberendezések jobb kihasználása, 

- az eredmények jobb hozzáférése, 

- a csatlakozó országoknak nyújtott segítség, 

- a KP négyéves periódusának a kérdése, mely rövid az ERA közép és hosszú távú céljai-

hoz képest, 

- ill. a külső kiértékelési rendszer felülvizsgálata és átalakítása, hiszen rutinná vált. 

2002-ben, miközben az 5. KP utolsó pályázati felhívásai zajlottak, a Bizottság erőteljesen 

folytatta azokat az erőfeszítéseket melyek a Közösség által támogatott kutatások hatásának a vizs-

gálatára irányult, azaz a hatáselemzés módszertani kidolgozását. Több kísérlet (Bach és Georghiou, 

1998, Luukkonen, 1998, Airaghi, 1999, Guy és Luukkonen, 2000, DG RTD-IHP, 2003) körvona-

lazta azokat a területeket és módszertant, amivel ez a hatás mérhető. Ezt folytatandó (Georghiou et 

al., 2002) egy lényegesen nagyobb vállalkozás keretében áttekintésre került a problémakör a KP 

gyakorlata szempontjából, beleértve a lehetséges jövőbeli kiértékelési módszereket elsősorban a 

küszöbön álló fejlemények fényében (ERA, 6. KP, új projekt eszközök). 

 

4.8. A hatodik KTF KP (2003-2006) 

Az 5. KP végrehajtásával párhuzamosan fokozatosan erősödött a következő 6. KP előkészí-

tése. 2001-ben (COM (2001) 756) megindul a széleskörű konzultáció, valamint a politikai támoga-

tás biztosítása érdekében kifejtett tevékenység. A kulcskérdés természetesen az ERA-n belül moz-

gósítani a közös célok érdekében annak a potenciálnak a javát, amit az EU KP-n belüli finanszíro-

záson kívül eső további kb. 95% mértékű össz EU K+F ráfordítást adja. A SEA valamint az EU 

Alapszerződés legalizálta a KP-vel korábban intézményesítet kutatási politikát melyben az alapvető 

norma a támogatáselosztás. Ezzel növekedett az EU kutatáspolitikájának a tagállamokkal szembeni 

relatív autonómiája, de akadályt is jelentett a Bizottság részére, hogy ennek a politikának az elosz-

tási jellegét a koordináció felé mozdítsa el (Banchoff, 2002). Az ERA korábbi megvalósulását ve-

szélyeztette egy bizonyos fajta intézményi tehetetlenség is. Az EU Tanács és EU Parlament kulcs-

szereplői az EU kutatási politikáját a KP-vel azonosították. Obstrukciós magatartást tanúsítottak a 

nemzeti K+F bürokráciák képviselői is, akik nyilvánvaló módon vonakodnak területükön mindenfé-

le kompetencia átruházástól Brüsszel felé (ezt szerintem jól példázza a részvétel egyes ERANET 

pályázatokban (l. később): a 2005-ben elfogadott Nanotechnológiai ERANET egy sokak, főleg a 

kevésbé fejlettek által nem szívlelt módon a változó geometriájú együttműködést valósítja meg, 
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miközben láthatóan nem óhajtanak benne részt venni – pl. nincs magyar résztvevője, mert ily mó-

don nem szükséges hozzá forrásokat rendelni). Banchoff megállapítása szerint az integráció sikerte-

lensége egyrészt természetesen magyarázható tehát a nemzeti államok által tanúsított nemzeti ér-

dekvédelemben és függetlenségben, de ugyanúgy az EU intézmények és politikák terén kifejlődött 

tehetetlenségben. 

A nemzeti K+F politikák összehangolásának az előkészítésére a Kutatási Főigazgatóság 

megkezdte a nemzeti tevékenységek adatbázisának a kialakítását (ez szintén összecseng a majd 

három évtizeddel korábbi meg nem valósított kezdeményezéssel !), a nemzeti kutatási és innovációs 

politikák szintfelmérését, valamint egy módszertan kidolgozását az európai kiválósági központok 

feltérképezésére (peer review és mutatók alapján). Ugyancsak gondot fordított a kutatási infrastruk-

túrák és humánerőforrások kérdésének vizsgálatára, valamint a tudomány és társadalom viszonyá-

nak kezelésére. A munkálatoknak fontos részét képezték a kutatásban eszközölt magánbefektetések 

kérdésének a kezelése, valamint létrehoztak egy új tanácsadó testületet, az European Research 

Advisory Board (EURAB – Európai Kutatási Tanácsadó Testület). Szintén érdekes fejlemény az 

ERA regionális kérdéseinek a vizsgálata, melyben általában véve a Strukturális Alapokkal való 

jobb együttműködést célozták (a Strukturális Alapokhoz tartozó ERDF 2000-2006 között egy Inno-

vációs Akció Tervet üzemeltetett). 

A következő 6. KP előkészületeként megjelent és az Európai Parlament, valamint a Tanács 

elé terjesztett javaslatok két fő csoportra oszthatók: 

- szakmai tartalmának tervezett struktúrája: az európai kutatás integrálása (hét tematikus te-

rületen, mely kiegészül egy nyolcadik az EU tudományos és technológiai igényeinek előrejelzése 

területtel, ahol a „forró”, nagy aktualitású kérdéseket lehetne kezelni), az ERA strukturális kialakí-

tása (humánerőforrás és kutatói mobilitás, kutatási infrastruktúrák, kutatás és innováció, tudomány 

és társadalom kapcsolata), az ERA alapjainak erősítése (az EU-n belüli kutatási és innovációs tevé-

kenységek koordinálása, ezekre vonatkozó politikák koherens fejlesztése), (ekkor szerintem a KP 

gyakorlatilag operacionalizálja, brickmani értelemben, a koordináció jellegét !) 

- az új tervezett pályázati rendszer elemei, nevezetesen a pályázható projekt típusok: kiváló-

sági hálózatok (NoE – Networks of Excellence), integrált projektek (IP) és az EU alapszerződés 

169. cikkelyére alapozott közös vállalkozások. 

A következő évben (2002, COM (2003) 124) kibontakozik az ERA kialakítása, melyet ek-

kor a Bizottság a következőképpen strukturál: 

- a nemzeti kutatási politikák koordinációja (ezek szintfelmérése, az európai kiválóság fel-

térképezése, a nemzeti kutatási programok hálózatszerű együttműködése), 

- kutatói mobilitás, 

- kutatás és innováció közötti kapcsolat (európai innovációs eredménytábla, a kutatásba tör-
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ténő befektetések ösztönzése, IPR), 

- kutatási infrastruktúrák (a kérdés európai szintű megközelítése – European Strategy Forum 

on Research Infrastructures – ESFRI/Európai Kutatási Infrastruktúra Stratégiai Fórum, 

nagysebességű elektronikus hálózatok fejlesztése tudományos kommunikáció céljára - 

GRID), 

- tudomány és társadalom (tudomány és társadalom akció terv, a kutatás etikai keretei – az 

EU Parlamenttel közösen, közös tudomány/technológiai referencia rendszer kidolgozása), 

- nemzetközi és regionális dimenzió (ERDF, K+F kapacitások a periférián lévő régiókban). 

A 6. KP 2002-ben kerül véglegesítésre. Költségvetését tekintve (minden korábbinál na-

gyobb, 17,5 milliárd €, mely 2004-ben a bővítéssel további 1,6 milliárd €-val nőtt)) változatlan jó-

váhagyást kap a Parlamentben és a Tanácsban is. Struktúrájára vonatkozóan azonban a Tanács vál-

toztatott a „genomika és biotechnológia az egészségügyért” tematikus prioritás tartalmában, a 

„fenntartható fejlődés, globális változás és ecoszisztéma” prioritás struktúrájában, a kutatási infrast-

ruktúrák rendelkezésére álló pénzügyi támogatás mértékében, valamint a „EU tudományos és tech-

nológiai igényeinek az előrejelzése” költségvetésében és megvalósítási tervében. Az Európai Par-

lament elsősorban a pályázható projekt típusokban látott kivetnivalót. 

Az IP és NoE projekteket a korábbi KP gyakorlattól eltérően egy nagyságrenddel nagyobb 

költségvetésre és 3 év helyett átlagosan 5 éves futamidőre tervezték, és az elképzelések szerint ezek 

adták volna a K+F projektek több mint 95%-át (költségvetésben), miközben a korábbi RSC, TN, 

CA és AM projekt típusok megszűnnek. Ezek az új eszközök, melyeknek tartalmi értelmezése igen 

nehéznek bizonyult (az elképzelések szerint az IP egy olyan projekt mely nagymértékű erőforrás 

koncentrációt hozz létre egy előre megtervezett kutatási cél elérésére, miközben a NoE kiváló kuta-

tói csoportok együttműködési hálózata egy bizonyos szakmai területen melyek a projekt keretében 

összehangolják kutatási tevékenységüket; mindkét projektfajta képzéssel, széleskörű eredmény 

disszeminációval párosul) nem nyerték el az EP teljes mértékű támogatását. Az EP ragaszkodott a 

hagyományos RSC jellegű projektek részbeni megtartásához (eredetileg „starways of excellence”-

re keresztelve és a költségvetés 40% igényelve). Az alkudozás vége az un. Specific Targeted 

Research Project (STREP – Specifikusan Célzott Kutatási Projekt, 3 éves időtartammal) lett, és a 

költségvetés kb. 25%-t kapva. 

A projekt struktúra átalakítása további következményekkel is járt: a KP futamideje általában 

négy év, a maximális de általánossá vált projekthossz három év volt, a projektek már korábban be-

vezetett félidejű felülvizsgálatával (éves és projektlezáró jelentés készítése mellett). Ez azt jelentet-

te, hogy még a KP futamideje alatt, szükség esetén azon jelentős módosításokat lehetett végrehajta-

ni (erre azonban tapasztalatom szerint soha nem került sor, mert az 5. KP volt egyrészt az első in-

tegrált felépítésű, melybe egyébként az éves tudományos program felülvizsgálati gyakorlat megfe-
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lelő mértékű hajlékonyságot vitt be pontosan a legkritikusabb vonatkozásban). Így is a KP végén 

elfogadott projektek szinte teljes egészében a következő KP futamideje alatt kerültek végrehajtásra. 

Az ötéves projekt futamidő viszont azt eredményezte, hogy a már a KP elején elfogadott projektek 

is a következő KP-ben fejeződnek be, ami által végrehajtásuk szinte függetlenedik a KP-től. Ennek 

részbeni kiküszöbölésére, a nagyprojektek esetében a beépített felülvizsgálat szintén az első másfél 

év után történik. 

Az EP egyébként további korlátozásokat is bevezetett: egyes kutatási témák kizárását (első-

sorban az embrionális őssejtek, valamint az emberi klóónozás kutatását). 

A kitűzött céloknak megfelelően a 6. KP elvben kiemelten foglalkozott a KKV-kkal. Szá-

mukra a teljes költségvetés 15% lett előirányozva, két fajta CRAFT projekttel: hagyományos kuta-

tási, valamint KKV-ket tömörítő szervezetek felzárkóztatására. Mindezt kiegészítették a Specific 

Support Action (SSA - specifikus támogatási akciók), melyek a korábbi AM-hez hasonlíthatók, de 

elsősorban stratégiai témák felvetését szolgálták, valamint a kutatói ösztöndíjak, és a korábbi egyéb 

kategóriák. A nemzeti kutatási politikák összehangolására egy külön projektfajta került megalkotás-

ra, az ERANET. Ezt csak kutatásfinanszírozással foglalkozó nemzeti szervezetek pályázhatták, 

amennyiben vállalták a kitűzött célt, pl. közös stratégiák kidolgozásával, közös pályázatok kiírásá-

val, stb. 

A tematikus programok szakmai tartalmának a kidolgozására a Bizottság 2002 folyamán egy 

új eljáráshoz folyamodott: külön pályázati felhívásban (expression of interest - EOI – érdeklődés 

kifejezés) felkérte az európai kutatói közösséget javaslattételre az első pályázati fordulók tematikai 

tartalmára (European Commission, 2002). Ezek rövid csak tudományos témaismertetést tartalmaz-

tak és a végleges témák külön szakértői kiértékelésen kerültek kiválasztásra. Ez a programalkotási 

folyamat teljes átláthatóságát kellett biztosítsa. A beérkezett több mint 12 ezer „pályázat” (DG 

RTD, 2003) nem várt eredmény volt és a Kutatási Főigazgatóság rendkívüli erőfeszítések mellett 

tudta a feladatot megoldani, miközben a tudományos közösség nem teljesen értette meg a gyakorlat 

lényegét (hiszen előpályázatnak gondolták). Ebből kifolyólag a jövőben előreláthatólag hasonló 

eljárásra nem kerül sor. 

A véglegesen elfogadott 6. KP a következő struktúrával rendelkezik: 

6. Közösségi és Euratom KP, teljes összeg, millió € 17 500 Részarány, % 

6. KP 16 270 92,97 

Az európai kutatás integrálása, ebben 12 770 72,97 

genomika és biotechnológia az egészségügyért 2 000 11,43 

Információs társadalom technológiák 3 600 20,57 

Nanotechnológia, intelligens anyagok, új gyártási eljárások 1 300 7,43 
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Aeronautika és űrkutatás 1 000 5,71 

Élelmiszerbiztonság és egészségügyi kockázat 600 3,43 

Fenntartható fejlődés és globális változás 1 700 9,71 

Polgárok és társadalomirányítás az európai tudásalapú társadalomban 225 1,29 

Az EU tudományos és technológiai igényeinek előrejelzése, ebből  2 345 13,40 

- a JRC részére 715 4,09 

ERA strukturális kialakítása, ebben 3 050 17,43 

Kutatás és innováció 300 1,71 

Humán erőforrások 1 800 10,29 

Kutatási infrastruktúrák 900 5,14 

Tudomány és társadalom 50 0,29 

ERA alapjainak erősítése (ERANET) 450 2,57 

Koordinációs tevékenységek támogatása  400 2,29 

K+F stratégiák koherens fejlesztésének támogatása 50 0,29 

6. Euratom KP, ezen belül: 1 230 7,03 

A nukleáris hulladék kezelése és tárolása 150 0,86 

Ellenőrzött nukleáris fúzió, ebből 700 4,00 

 - részvétel az ITER projektben 200 1,14 

Egyéb tevékenységek 50 0,29 

JRC tevékenységek, ebből 330 1,89 

- hulladékkezelés és tárolás 110 0,63 

Mely egyébként mátrix formájában is kiadásra került, mely részben értelmezhető az 

innováció mátrixszerű felfogásának, de elsősorban a program egységes szerkezetéti igényeként: 

AZ EURÓPAI KUTATÁS INTEGRÁLÁSA 

ELSŐBBSÉGET ÉLVEZŐ TEMATIKUS TERÜLETEK T/T IGÉNYEK ELŐREJELZÉSE 
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JRC tevékenységek 

 

AZ ERA STRUKTURÁLÁSA  
AZ ERA ALAPJAINAK 

ERŐSÍTÉSE 

Kutatás és 

innováció 

Humán erő-

források és 

mobilitás 

Kutatási inf-

rastruktúrák 

Tudomány 

és társada-

lom 

Kutatási tevé-

kenységek 

koordinációja 

Kutatási/inno-

vációs politi-

kák fejlesztése 

A program végrehajtásához a Bizottság új menedzsment információs rendszert alkotott, 

mely lehetővé teszi az internet alapú pályázat készítés és továbbítás mellett a távkiértékelést (2006 

elején ez még nem volt teljes egészében működő képes !). A pályázatok elkészítéséhez született egy 

új információs csomag, a pályázatok elvárt struktúrája egyszerűsödött, viszont a szakmai 

munkaprogramokban a pályázható témák a korábbiakhoz képest rendkívül célirányosan kerültek 

megfogalmazva. Ennek a tényezőnek, ill. az átlagos projekt méret (költségvetés és résztvevők 

száma alapján) szinte egy nagyságrenddel történt növekedésének köszönhetően (miközben a KP 

pályázható keretösszegei ugyan egy 20%-os növekedést mutatnak a korábbi 5. KP-hez képest) a 

benyújtott pályázatok, ill. elfogadott projektek száma jelentősen csökkent (ugyanakkor a sikerességi 

arány nem változott jelentősen (l. az 1998-2004 között kutatási főigazgatósági éves jelentéseket). 

A 6. KP végrehajtása a Bizottság részéről az ERA kialakításaként értelmezett. Első évében 

(2003) a programvégrehajtás szokásos tevékenységei mellett a Bizottság az ERA szempontjából új 

területek felé is nyitott (COM (2005) 233), melyek mint látni fogjuk ismét a következő KP felé mu-

tatnak: 

- vita az európai alapkutatásról és egy esetleges Európai Kutatási Tanács (ERC – European 

Research Council) megalakításáról, amiről 2004 januárjában született egy közlemény (ez ismét nem 

nevezhető új kezdeményezésnek, hiszen a KP és az ERC együttesen gyakorlatilag az 1973-as 

Spinelli féle EARD kiteljesülését jelenti, és megfelel a kilencvenes évek elején megfogalmazott 

óhajoknak), 

- az un. Technológiai Platformok fogalmának megalkotása (melyben kulcstechnológiák leg-

fontosabb szereplőinek összehozása lenne a cél stratégiai kutatási együttműködések definiálására), 

- nyitás az űrstratégia (az ESA-val megkötött együttműködési megállapodás és a 2003-as 

„fehér könyv” és korábbi „zöldkönyv” alapján) és a Biztonsági Kutatás felé (az utóbbi bizonyos 

értelemben álcázott katonai kutatás, egyesek megfogalmazása szerint kettős használatú kutatás, 

mely egyébként kiesik az EU Bizottság hatásköréből; mindkettő a csúcstechnológiák bölcsője, ill. 
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magas járulékos technológiai kisugárzása miatt stratégiai jelentőségű, ugyanakkor valamelyest em-

lékeztet a két évtizeddel korábbi amerikai SDI-ra !; a kettős használatú biztonsági kutatás átfogó 

tárgyalását és annak különböző vonatkozásait az EU politikai térképén l. Molas-Gallart, 2002); 

- kísérleti akció az un. Tudásrégiók felé, melyek kutatás segítségével a regionális tudásalapú 

gazdaságokat kívánják létrehozni (erőtlen kísérlet az EU-n belüli technológiai szakadék áthidalásá-

ra); 

- vita az európai egyetemek jövőjéről (ennek egyik hordaléka a 2005 februárjában Barroso 

az EU Bizottság által meghirdetett új lisszaboni stratégia keretében javasolt European Institute of 

Technology – ETI / Európai Technológiai Intézet) (COM (2005) 24); 

- 2010-re a tagállamok által megalkotott nemzeti célok a 3%-os GPD arányos K+F éves be-

fektetés elérésére (melyben a CREST fennhatósága alatt az un. OMC-t alkalmazták). 

A következő évben (2004, COM (2005) 517) a 6. KP végrehajtása mellett fokozódott a kö-

vetkező KP felé mutató tevékenységek intenzitása, egyébként, mint az ERA kiépítésének KP-n kí-

vüli része. Ezek közé tartozik egy javaslat az Európai Kutatók Kártájára, egy jelentés az európai 

nanotechnológiai stratégiáról, egy a 2004-2008 évekre vonatkozó terv a globális környezetvédelmi 

és biztonsági monitorozásról (GMES) mely az ESA-val együttműködve készült, részvétel a globális 

föld figyelési rendszerek rendszerében (GEOSS), ITER, egy jelentés az európai alapkutatásról (eb-

ben megerősítésre kerül az ERC iránti elkötelezettség és az érdekében kifejtett munka). 

Erősödött az OMC keretében végzett tevékenység is, mely effektív gyakorlati módszerré 

vált a nemzeti K+F politikák összehangolására. Ennek első ciklusának lezárását és a 3%-os akció-

terv elfogadását a CREST elvégezte, miközben a tagállamoktól bekért információ nagy mennyisége 

némi kritikát váltott ki. Második ciklusát 2005-ben indították világosabb és egyszerűbb eljárások-

kal: 

- a közfinanszírozású kutató helyek és egyetemek reformjának támogatása, elsősorban a 

társadalom és ipar felé folytatott technológia transzfer területén, 

- a fiatal kutatás-intenzív KKV-k növekedését elősegítő eszközök tervezése, 

- az üzleti K+F és innovációt elősegítő adózási eszközök tervezése és értékelése, 

- jobb tervezés és végrehajtás a nemzeti stratégiák területén, 

- IPR rendszerek a közszférában. 

Ugyanakkor a Bizottsági 2004. évi számadása (COM (2005) 517), valamint a Barroso jelen-

tés (COM (2005) 24) megállapítja, hogy az EU GDP arányos K+F ráfordítása változatlanul 2% 

körüli értékkel a versenytársak mögött kullog. Az Európai Szabadalom változatlanul nem létezik, és 

komoly problémák vannak a tudományos munkaerő területén is: itt is leszakadás tapasztalható, ill. 

az immár újrafogalmazott lisszaboni célok eléréséhez, melyben azonban a 3% GDP arányos K+F 

ráfordítás megmarad, a kutatók számának lényeges növelése szükséges. Ez utóbbi erőteljes intézke-
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déseket igényel a képzésben (nevezetesen a doktori programokban – itt egy újabb visszacsatolásnak 

vagyunk tanúi a felsőoktatási rendszer képzési része felé). De, örvendetes tényként közli, hogy fej-

lődés tapasztalható a nemzeti K+F politikák területén: konvergencia a fogalmakban, a felhasznált 

eszközök keverékében, az EU szintű koordináció megjelenésében (igaz változó mértékben), a tagál-

lamok K+F politikájának „europaizálásában”. 

A 2003-as évi külső kiértékelés (DG RTD, 2004), elsősorban a kiértékelés hangsúlyeltoló-

dására tett javaslatot: a KP hatékonysága helyett annak hatásosságának a vizsgálata, azaz a megva-

lósítás helyett (mely alatt a Kutatási Főigazgatóságon tradicionálisan a pénzügyi ráfordítások terv-

szerinti teljesítését értik) az eredmények és hatások jobb vizsgálata felé (az ekkor létező indikátorok 

egyike sem értelmezhető annak). A 6. KP első évében tapasztalt kritikus tényezőket a túlpályázás-

ban (mely jelentkezik vagy sok rossz pályázatként a pályázati dokumentációk nem eléggé világos 

volta miatt, vagy a sok jó pályázat kielégítésére nem állnak rendelkezésre elegendő anyagi forrá-

sok), a csatlakozó tagországok (aránylag kevés az innen származó projekt koordinátor, az innen 

származó pályázok sikerességi aránya alacsonyabb a vártnál és kisebb a régi tagországokból szár-

mazókénál) és a KKV-k (a KKV-k részvételi aránya csak 13% volt a célként kitűzött 15%-ak szem-

ben, a DG INFSO pedig megállapította, hogy szinte minden sikeres KKV már az 5. KP-ben is részt 

vett) részvételében, valamint a NoE-ket övező tanácstalanságban látta. Ugyanakkor méltatta az 

adminisztrációs procedúrák (pályázás, bírálat és projekt szerződéskötés) jelentős egyszerűsödését, 

ám ezzel együtt az 5.-6. KP váltás nem bizonyult simának, az első évben jelentős csúszások voltak. 

Problémaként értékelte, hogy a különböző tematikus prioritások keretében sem a Bizottsági admi-

nisztráció, sem a program bizottságokban a 6. KP nem rendelkezik egységes látásmóddal (és nincs 

olyan mechanizmus, amivel a különböző programrészek eredményei az egész szempontjából rende-

zésre kerülnének, és ezzel megállapítható lenne, hogy az egész elérte-e a célját). 

A pályázatbírálati folyamat megfigyelésére alkalmazott külső szakérők is több szempontot 

vetettek fel: 

- a bíráló szakembereknek általában nehézséget okozott a horizontális, nem szakmai, társa-

dalmi-gazdasági szempontok értékelése (ezzel gyakorlatilag ennek megkérdőjelezése tör-

ténik), 

- a frissen bevezetett „meghallgatások” (ezeken a pályázók a bírálók előtt bemutatják elkép-

zeléseiket; a gyakorlat a korábbi KP-ben nem létezett) jobb bírálatot tesz lehetővé, 

- elégtelen a pályázóknak visszajuttatott a bírálat eredményét rögzítő értesítő tartalma, 

- az egyes esetekben alkalmazott két lépcsős pályázás első lépcsője kizárólag a tudományos 

és technológiai szempontokra összpontosítson, és erőteljesen javasolták a bírálati mód-

szer általánosítását, 

- elégtelen a bírálók előzetes felkészítése. 
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Ezt követően ismét sor került, immár a harmadik ötéves, az 1999-2003 periódust felölelő 

külső kiértékelésre (European Commission, 2004). Ez ismét komor képet festett ez európai kutatás-

ról és felsőoktatásról: elégtelen az európai teljesítmény a növekedés, munkahelyteremtés, termelé-

kenység növelése területén, általában véve Európa versenyhelyzete romlik, az európai egyetemek 

átlagos színvonala csúszik lefelé. Az európai K+F szétszórt. A 2004-es Kok (Kok, 2004) jelentés 

szerint a lisszaboni célok nem teljesülnek. Többet kell a K+F-be fektetni, nem látható a K+F fej-

lesztések hatása, a nagyközönség részére érthetetlen miképpen születnek az ilyen jellegű döntések, 

egyes területeken hiányzik a köztámogatás. Az új projekt eszközök (IP és NoE) ugyan vonzóak a 

kutatóintézetek részére, de a legcsekélyebb mértékben sem a vállalatok számára. 

Ezzel együtt az ötéves kiértékelés megállapítja: a KP fontos szerepet játszott általában az eu-

rópai tudás fejlesztésében, hálózatok létrehozásában, de szerény az olyan innovációk száma melyek 

dominanciához vezethetnek a világpiacon. Amikor megállapítják, hogy a termék specifikus innová-

ció soha nem volt a KP célja, a kiértékelők, szerintem nem először gyakorlatilag átugornak egy 

fontos elvi gátat, ami a KP mindenkori alakulását jellemezte: a KP a verseny előtti K+F támogatá-

sát szolgálhatja, hiszen a versenyképes termékfejlesztéshez elvileg tilos támogatást adni; ugyanezt 

jelenti az 5. és 6. KP-n beül a TIP erőltetése is. 

A megfogalmazott fő ajánlások sem térnek el lényegében a korábbi évektől: a KP fókuszálá-

sa, az európai vezető szerep erősítése a globális K+F területén, a KP ipari irányultságának a javítása 

(innováció, KKV-k, IPR), EAV, program menedzsment javítása, a pályázók szabad választási lehe-

tőséggel rendelkezzenek az általuk végzett K+F kereteinek a megválasztásánál (ez ugyanakkor el-

lentmond a fókuszáltságnak, és arra a gyakorlatra vonatkozik, hogy a Bizottság az IP vagy NoE 

segítségével pályázható témáknál, az előzetes felmérések alapján azt is előírta mikor melyik eszköz 

használható), a tudomány és technológia legitimitásának a tárgyalása Európában (külön program-

ban és beépítve a többi szakmai programba is, ezzel szerintem gyakorlatilag érvényteleníti a 2003 

éves kiértékelés társadalmi-gazdasági szempontok szerinti pályázat bírálat megkérdőjelezését, sőt 

mi több önmagának is ellentmond, amikor a részletes kifejtésben megjegyzi, hogy miközben a KP 

kezdeti célja az európai versenyképesség növelése volt, ez az idők folyamán kiegészült egyéb társa-

dalmi-gazdasági célokkal, amitől az ipari irányultság csökkent !). 

Sürgetik az ERA folyamatának folytatását (ez elsősorban a nemzeti K+F koordinációja ré-

vén létrejövő integrált európai K+F politikát jelenti), az európai szabadalom bevezetését, az új tag-

államok jobb integrálását, az ERC és korlátozott számú technológiai platform (TP) létrehozását (TP 

részletes leírását l. European Commission-1, 2004). Egyben rávilágít érdekes, a tagállami magatar-

tást jellemző eljárásokra. Aggasztónak nevezi, hogy egyes tagállamok egyetemei KP részvételük 

csökkentésével fenyegetőznek mivel olyan könyvelési követelményeknek kell megfeleljenek me-

lyek szerint kutatásaik teljes gazdasági költségét követniük kell (az egyetemek a KP legfontosabb 
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haszonélvezői közé léptek elő, változó mértékben de általában 45%-ban részesülve a forrásokból, 

Aguilar et al., 1998 szerint, miközben a jelentés egy 35-40 % közötti számmal dolgozik, mely az 3. 

KP 30%-ról nőtt meg, de miközben a kutató intézeti részvétel viszonylag 25-35% között stagnál, az 

ipari részvétel csökken: 35-40%-ról, 30%-ra). 

A jelentés kiáll a STREP típusú pályázatok mellett, melyeknek nagyobb költségvetést igé-

nyel (a STREP kedveltebb a tudományos közösségeken belül, mert méreténél fogva – 2-3 millió € 

költségvetés, 5-7 partner, kisebb mértékű pályázat előkészítési erőfeszítést igényel – a tudományos 

és projekt kidolgozási erőfeszítés exponenciálisan kisebb, amitől a pályázat iránti elkötelezettség is 

alacsonyabb). Szerintem a feléjük kinyilvánított igény természetesen non-szensz: a kis pályázatok 

csökkentik a fókuszáltságot, a rájuk vonatkozó munkaprogramok sokkal nagyobb tematikai variabi-

litást tettek lehetővé, ezzel növelve a pályázatok mennyiségét, a sikertelenségi arányt, az adminiszt-

ráció mértékét; konzerválják a szétszórt EU kutatási kapacitások szétszórtságát és kis méretét, nem 

teszik lehetővé a „kritikus tömegű” kutatás kialakulását. További ellentmondás az IP-k megjelölése, 

mint amelyek ambiciózus, nagyméretű, iparilag releváns private/public partnership (PPP - köz és 

magán partnerségek) kezdeményezések megvalósítására lennének alkalmasak, ezekre ugyanis a 

technológiai platformok szolgálnak. Ugyancsak ellentmondásos az NoE-k értelmezése, mint ame-

lyek a STREP projektek rövid távú K+F tevékenységei és a JRC hosszú-távú kutatásai között lenné-

nek elhelyezve (a javaslat értelmezhetetlen). 

Ezt követte egy a 6. KP-ben bevezetett új projektstruktúrák elemzése (Marimón Report, 

COM (2004) 574). Ennek megállapításai lényegében a következők: 

- kevés az objektív elhatárolási lehetőség az IP-k és STREP-ek között (egy téma „kritikus 

tömegű” voltát nem a rá szánt anyagi források mennyisége határozza meg), 

- az NoE fogalmának erős kritizálása, mint olyan, amely nincs megfelelően definiálva, 

- a KKV-k és új tagállamok alacsony részvételének okainak keresése: a KKV-k nincsenek 

abban a helyzetben, hogy a nagyméretű projektek előkészítése által igényelt ráfordításo-

kat előteremtsék, miközben az új tagállamok kutató közösségei nem rendelkeznek a szük-

séges információs, menedzsment és előkészítési kapacitásokkal, 

- a STREP-eknek szánt költségvetés növelése, 

- két lépcsős bírálat általánosítása (a túlpályázás csökkentésére), 

- a résztvevők döntsék el milyen specifikus kutatási célokat tűznek ki és miért az általuk ki-

választott projekt eszközzel valósítható ez meg a legjobban. 

A kiértékelés egy extenzív felmérésen alapult és ennek során egy érdekes adat is felmerült: 

az új projekt struktúrák átlagosan 32 résztvevővel zajlottak. Azaz a korábbi KP-hez képest az egy 

résztvevőre jutó támogatás mértéke gyakorlatilag nem változott. Korábban évi 71,5 ezer €-val lehe-

tett számolni, most az összeg 75 ezer € (bár mások szerint, Härtwich, 2005, ez növekedett) azaz 
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szerintem a tudományos közösség semmilyen erőfeszítést nem tett annak érdekében, hogy a projek-

tek valóban az erőfeszítések koncentrálását, „kritikus tömeg” megalkotását érjék el. Az összeg 

egyébként résztvevőként általában 1-2 posztgraduális munkaerő foglalkoztatását jelenti. 

Másképpen fogalmazva a projektek megközelítése a tudományos közösség részéről változat-

lanul azt jelentette, hogy résztvevőként további 1-2 embernek adnak munkát. Azaz a projekteket 

elvétve készítették olyanok, akik nagyobb kutatási egységeket, nagyobb lélegzetű kutatási progra-

mokat vezettek. A várt kutatási integráció nem jött létre (legalábbis az első évben). A jelenség logi-

kus következménye egyébként az volt, hogy az így létrejövő projektek összeállításához lényegesen 

több erőfeszítés kellett, mint ahogy menedzselésükhöz is. Ami a résztvevők részéről újabb panasz-

kodási okot jelentett. Érdekes módon a felmérést kísérő kérdőíves kiértékelésnek egyik pontja, mely 

az új pályázati eszközök céljait érintette, a legalacsonyabb eredményt arra a kérdésre adta, hogy a 

nagyobb projektek/konzorciumok vajon csökkentik-e a kutatói csoportok közötti versenyt. Az ered-

mény persze várható volt, hiszen a verseny csökkenéséhez egy bizonyos fajta (átvitt értelmű) kon-

szolidáció lenne szükséges, ami nyilvánvalóan nem történt meg. Azaz, az európai tudományos tér-

képen, túlozva persze, de továbbra is a „magányos farkasok” sokasága van jelen. 

Az utolsó javaslat pedig valójában a KP korábbi tökéletesítési munkálatait (fókuszáltság, ér-

telmes adminisztráció, stb.) állította fejre. Valójában kiállt a minden kontroll nélküli kutatói sza-

badság mellett (azaz az innovációs politika mellőzése mellett), még akkor is, ha lényegében nem 

bírálta a szakmai munkaprogramoknak való megfelelést. Ezt válaszában a Bizottság szóvá is tette, 

azzal együtt, hogy egy ilyen szabadság gyakorlatilag lehetetlenné teszi a pályázatok összehasonlító 

módon végzett bírálatát. A további észrevételeket megkísérelte orvosolni, bár nem mindig sikerrel. 

Az NoE jelenti a legtöbb gondot, hiszen az előírásai szerinti „tartós integráltság” létrejötte igen ke-

mény dió elsősorban a cégek részére. Ezek ugyanis többnyire közvetlen versenytársaikkal kellene 

szövetkezzenek, amivel szakmai titkaikat fedik fel. Több esetben pedig komoly IPR problémák 

merülnek fel. 

Megállapításom szerint a külső elemzők és kritikusok fejében soha nem fordult meg, hogy 

egy-egy K+F erőfeszítésnek a lényege nem csak, sőt kifejezetten nem a horizontális, azaz „fogjon 

össze mindenki, aki ugyanazt a terméket akarja gyártani” kooperáció. Sokkal inkább arról lenne 

szó, hogy vertikális K+F integrációt szorgalmaz, azaz egymásnak beszállító cégek K+F együttmű-

ködését. Ez persze erőteljesebb stratégiai együttműködést és gondolkodást feltételez (ami nem je-

lenti a rövid távú vagy azonnali megtérülést). Továbbá jelentősen kiszűri(né) a pályázókat, azaz 

messze nem pályázhatna mindenki, főleg nem azok, akik később vesztesek. Érdekes módon a külső 

kiértékelők a vesztesek oldaláról kivétel nélkül soha nem elemezték a vesztesek miért azok, meg-

elégedetek annak megállapításával, hogy magas a túljelentkezés, ezt csökkenteni kell, ill. kevés a 

rendelkezésre álló pénz, vagy csak és kizárólag a Bizottság munkájában keresték az okot. 
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Gyakorlatilag arról sincs elemzés, hogy mivel a Bizottság a programvégrehajtás hatékony-

ságában, nevezetesen a rendelkezésre álló pénz lekötésében érdekelt, mi az a projekt részarány 

mely végül is sikertelenül zárul, és legfőképpen miért. Amikor a hatásosságot kérik rajta számon, 

erről is lehetne szó, de az ismét más szint, mert a sikertelenül végződött projektek mellett, a sikere-

sek hatásosság mérése lenne a cél. Azaz amit a projektben alkottak az valóban értékelhető-e az eu-

rópai versenyképesség szempontjából (pl. az elfogadott NoE-k esetében létrejött-e a tartós integrá-

ció ?). Ehhez viszont valószínűleg teljesen más és sokkal erősebb politikai felhatalmazás és elköte-

lezettség lenne szükséges, hiszen adott esetben nagy nevű tudósoknak kellene azt mondani: az 

eredmény nulla. Tapasztalatom szerint a Bizottság különböző KP menedzselését végző egységei 

nem egységes szemlélet móddal kezelik a projekteket. Egyes szakmai területeken nem szólnak bele 

a projektek szakmai végrehajtásába, másokon viszont annál erősebben. Ennek különféle okai van-

nak. Helyenként hiányoznak a gazdasági értelemben vett projekt menedzsment ismeretek (elsősor-

ban ott, ahol a munkatársak kizárólag tudományos háttérrel rendelkeznek, és ipari-gazdasági tapasz-

talatuk nincs). A munkatársak zöme jelentős szakmai háttérrel kerül ebbe a munkakörbe, ugyanak-

kor a környezet jellegzetességei (adminisztratív feladatok, más személyzeti politika, stb.) miatt ez 

idővel megkopik és ez támadási felületet jelent főleg azok kezében, akik kétséges végrehajtás vé-

geznek. 

Az eddig született külső program kiértékelések (2006. április) utolsó kiadása a 2004 évet te-

kinti át, a korábbiakhoz képest nem sok újdonságot sorakoztatva fel (DG RTD (2005). Kiáll a tech-

nológiai platformok, ERANET, valamint a FET (Future and Emerging Technologies) és NEST 

(New and Emerging Science and Technology) pályázatok mellett. Ez utóbbiak ténylegesen a kötött-

ségek nélküli projekt ötleteket engedték megvalósítani, azaz elszakadva a KP iránt megmutatott 

társadalmi-gazdasági elvárásoktól, ezen belül a versenyképesség növelésének az igényétől, és nem 

utolsó sorban jellegüknél fogva az ERC felé mutatnak. Hasonlóan kiáll a kutatási infrastruktúrák 

támogatása mellett (itt ki kell emelni a közel egy évtized alatt EMBL által végzett lobbizást a saját 

un. „nagyberendezései” érdekében, az EBI-t és EMMA-t, mely tapasztalatom szerint már az 5. KP-

ben is jelentős feszültség forrása). Méltatták az Európai Kutatási Kárta elfogadását, mely jelentősen 

hozzájárulhat a kutatói mobilitáshoz, valamint azt a szerződést, aminek keretében a Bizottság fel-

kérte az IPTS-t a kutatói mobilitás mérési módszertanának kidolgozására és a pályafutásuk alatt a 

mobilitás szerepének megállapítására. Az NoE kérdése továbbra is gondot okoz (elsősorban mivel 

megállapításaik szerint a kutatási főigazgatóságon belül ennek nincs egységes értelmezése), ill. a 

KKV és új tagállamok részvételi szintje. Erőteljesen felvetik az ex-ante hatáselemzés szükségessé-

gét (immár a 7. KP-re vonatkozva), valamint az új rendszerű külső kiértékelést (a KP félidejénél). A 

pályázati rendszer esetében a legfontosabb megfogalmazott igény a két lépcsős pályázatok beveze-

tése (ez szintén egy régebbi óhaj, szórványosan alkalmazásra került, de általánosítása megoldhatat-
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lan nehézségek elé állítaná a Bizottság munkatársait). 

Mindezek jegyében a Bizottság 2005. április hónapban (COM (2005) 119) benyújtotta a 7. 

KP-re vonatkozó elképzeléseit EUR 72,726 milliárd összköltségvetéssel, a következő struktúrában: 

Kooperáció (az együttműködési K+F) projektek 44,432 milliárd € 

Ötletek (ez az ERC gyakorlati megvalósítása) 11,862 milliárd € 

Emberek (az ösztöndíjrendszer) 7,129 milliárd € 

Kapacitások (kutatási infrastruktúrák) 7,486 milliárd € 

A JRC nem-nukleáris tevékenységei 1,817 milliárd € 

A „Kooperáció” fejezetben művelt szakmai területek: 

– egészségügy; 

– élelmiszer, mezőgazdaság és biotechnológia; 

– információs és kommunikáció technológia; 

– nanotudományok, nanotechnológia, anyag és új termelési technológiák; 

– energia; 

– környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást); 

– szállítás (beleértve a repüléstechnikát); 

– társadalmi-gazdasági tudományok és bölcsésztudományok; 

– biztonság és űr. 

A javaslat láthatóan összegez több korábban a Bizottság és a külső kiértékelői jelentésekben 

foglalt javaslatot, továbbá példát óhajt mutatni a lisszaboni célok (nevezetesen a 3%) elérésében, 

mivel az igényelt költségvetés a korábbi 6. KP éves költségvetésének kétszerese. A program meg 

kívánja őrizni a 6. KP-ben általánossá vált projekt rendszert (IP és NoE, mely egyébként, mint lát-

juk sok kritikát váltott ki), de emiatt meg egyéb korábbi javaslatok miatt a programot az EU általá-

nos költségvetési ciklusához igazítja (7 év). A program EU Tanácsbeli tárgyalásának első és 

legfontosabb eredménye az igényelt költségvetés el nem fogadása volt, mely várhatóan 30%-al 

kevesebb lesz (ebben jelentős szerepet játszik a korábban Banchoff által jelzett EU intézményi és 

politikai tehetetlenség, hiszen a költségvetés növelése egyéb közös politikai tevékenységek rovására 

történne; itt elsősorban a két legnagyobb tételről, a közös agrárpolitikáról és a strukturális alapokról 

van szó). Ez igen jelentős csapást mér egyes KP részekre, melyek ez által létükben fenyegetettek. 

Abban azonban egyetértés van, hogy az ERC felállításra kerül, és azt az eddigi gyakorlattól 

eltérő módon a tudományos közösség a Bizottságtól függetlenül menedzselne. Felügyelő bizottsá-

gát már ki is nevezték. Elnöke az a Fotis Kafatos, aki korábban, mint az EMBL elsőszámú embere a 

legnagyobb lobbizást végezte érdekében (az európai K+F politika eddigi alkalmazott tudományi 

hangsúlya és az alaptudományok finanszírozásának a hiánya EU szinten sok kritikát kapott, 
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Frenken, 2002; ennek a kritikának az alapját olyan empirikus tanulmányok adták melyek lemérték, 

hogy az alaptudományok többet profitálnak a nemzetek feletti hálózatokból, miközben az alkalma-

zott tudományok a lokális hálózatokból). 

A 7. KP kiegészítésre kerül egy további, Versenyképesség és Innovációs Keretprogrammal, 

melyben a DG Enterprise (Vállalkozási Főigazgatóság) elsősorban a KKV működési kereteinek 

fejlesztését tűzi ki célul és néhány korábbi programja kerül bele, egyes KKV-ket érintő KTF KP 

részeket is magába ölelve (pl. az innováció kezelése). Ez alatt a megfelelő finanszírozási struktúrák 

kidolgozása értendő (az Európai Fejlesztési Bank és az Európai Fejlesztési Alap bevonásával) 

(COM (2005) 121). 

Mindezekkel a három évtizeddel korábban javasolt intézkedések szinte egészében valóra 

vállnak, kérdéses milyen hatékonysággal. Az látható ugyanis, hogy a tagállamok változatlanul nem 

óhajtanak lemondani a K+F felett gyakorolt fennhatóságról és a Bizottság által kezdeményezett 

különböző koordinációs intézkedéseknek hatásosságát és hatékonyságát csak lényegesen később 

lehet majd megítélni. 

A fentiek alapján, azt lehet mondani, hogy nem igazolódik a 7. hipotézis miszerint a közve-

tett EU szinten finanszírozott K+F programok hatékony eszközök a technológiai szakadék, valamint 

az európai paradox-on leküzdésére. A legfontosabb erre vonatkozó mutatók eddigi helyzetelemzé-

sei rendszerint azt mutatják, hogy erre eddig egyik KP sem volt alkalmas. Ennek lehet egyik oka az, 

hogy maga a KP összetett célkitűzéssel rendelkezik, és a versenyt megelőző együttműködést támo-

gatja, miközben a versenyképesség végső soron a piaci termékek szereplésében mérhető. 

A KP-k eddigi struktúrái viszont igazolják a 9. hipotézist, ami szerint a KP egy innovációs 

mátrixot valósít meg. A megállapítás különösen az 5. KP-től érvényes. Az innovációs mátrix egy 

szabvány négyzetes mátrix, melyben a sorok az innováció szolgáltatókat, az oszlopok az innováció 

alkalmazókat képviselik (összefoglalót l. pl. Abrunhosa, 2003). Ez indokolható elsősorban azzal, 

hogy amennyiben a mátrix elemeként a KP projektet fogjuk fel, akkor az elfogadott projektek 

mindegyikében többnyire képviselve voltak úgy az innovációs szolgáltatók (kutató helyek), mint 

annak fogyasztói (cégek). 

Az elfogadott projektek teljes szabadsággal rendelkeznek a kiválasztott partnerségek és pro-

jekt célok megvalósításában, melyben az egyetlen fontos a szakmailag és tudományosan megalapo-

zott eljárások alkalmazása. Ezek viszont bármely, a célnak megfelelő klasszikus tudományos terü-

letről származhatnak (ezzel együtt az innovációs szolgáltatók is). Az elvárt projekt célok, elvileg a 

versenyt megelőző K+F területéről származnak, de, főleg a TIP megjelenésével, a sikeres résztve-

vők elképzelései még inkább új termék irányába kerülnek csatornázásra. 

Az 5. KP-tól létrehozott innováció sejtek feladata tulajdonképpen az volt, hogy közvetítsen 

a lehetséges résztvevők innovációs igényei, ill. azok kiszolgálása között. Ezzel részben persze meg-
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szűrték és irányították a pályázati tevékenységet azzal a céllal, hogy segítsék elfogadott projekt 

formájában kikristályosodni a támogatásra leginkább érdemes és megvalósítható innovatív ötlete-

ket. 

Vitathatatlan továbbá a KP gazdasági-versenyképességi irányultsága. A részprogramok túl-

nyomórészt alkalmazott, és az innovációs képesség szempontjából legígéretesebb gazdasági keretek 

definiálásával kerülnek kialakításra. Fontos elvárás a projektvégrehajtók felé az eredmények megfe-

lelő népszerűsítése elsősorban a gazdasági szereplők között (bár tapasztalatom szerint, főleg az 

alapkutatás "gyanús" projekteknél, ez inkább a szokásos tudományos publikációs tevékenységre 

korlátozódott). Az IRC létrehozása is azt a célt szolgálta, hogy a folyamatot segítse, bár hiányos-

ságként értékelem, hogy kizárólag a nemzetközi közvetítést végezte (azaz a tagállamokon belül, 

elvileg a szubszidiaritás jegyében hasonló nemzeti szolgáltatókat kellett volna/kellene létrehozni, 

ami nem mindenhol valósult meg). 
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5. Az EU KTF KP általi K+F finanszírozás hatásának tudománypolitikai vitája 

A feljebb lefolytatott elemzések alapján több következtetés levonása kínálkozik. A kezdet-

ben választott vezérfonalat, azaz Európában a nemzetközi szinten végzett K+F támogatás jellegének 

a feltárását, több szempont alapján lehet összegezni. 

Elsősorban kínálkozik a megállapítás, hogy a huszadik század végére kialakult EU szintű fi-

nanszírozás lényegében követi a stichwehi értelemben vett tudománypolitikai struktúrát, azonban 

véleményem szerint ezt két fontos további hierarchia szinttel kell kiegészíteni: 

1. az EU szinten végzett támogatás történetében nyilvánvalóan kitűnik, hogy a tudománypo-

litikai beavatkozást a politikai hatalomnak mindenek előtt meg alapozni. Feltétlenül meg 

kell alkotni azokat a jogi kereteket, melyek a további hierarchikus szintek értelmezését 

adják. Azaz a jogi keretek a hierarchia nulladik szintjét képezik. Természetesen közpén-

zek elköltésének esetében valamilyen jogi keret mindig létezett, azonban ami kitűnik 

ezek alapvető jogi aktusban kerülnek megfogalmazásra, azaz jogi helyzetük jelentős erő-

södése figyelhető meg. 

2. Elsősorban a KP vonatkozásában állapítható meg, hogy a ráfordítások növekedésével 

erősödik az igény a megfogalmazott célok teljesülésének az ellenőrzésére. Ez a hierarchia 

ötödik szintje lenne, mintegy visszacsatolva a korábbi szintek jellegének a módosításá-

hoz. 

Az utolsó szintet a KP társadalmi-gazdasági hatáselemzése jelöli, de a programok kiértéke-

lése az EU K+F támogatásában mindig jelen volt. Ennek elsődleges oka természetesen a hallgatóla-

gosan mindig meglévő juste retour, hiszen a közösségi politikákra nemzetileg ráfordított pénzesz-

közök mennyiségét politikailag sokkal érzékenyebben kellett megmagyarázni (l. Bach és 

Georghiou, 1998). Itt nem pusztán arról van szó, hogy a modern korban az adófizetői pénzek fel-

használása a politikai elszámolás komoly tétele, hanem arról is, hogy jelen esetben a hatáselemzés 

egyben a nemzeti függetlenség bizonyos mértékű feladása mellett történik (pontosabban annak 

egyeztetése és alárendelése a nemzeti kereteken kívül). 

A KP által kiváltott hatásokat sokdimenziós térben lehet vizsgálni. Elemzők ennek különbö-

ző vetületeit jelenítették meg. Kaehler (2001) szerint az amerikai felfogás az, hogy „… tegyünk egy 

pár hibát, mert ezekből majd tanulunk. Az európai tendencia szerint viszont: várjunk a jogi keretek-

re.” Húsz évvel ezelőtt az EU nem rendelkezett egy K+F politikával. Azóta sok kezdeményezést 

kipróbált, kevés kereskedelmi sikerrel. Ugyanakkor ezek a korai tevékenységek pozitív eredménye-

ket is szültek: 

- sok országot átölelő intézményi hálózatok hoztak létre, 

- az ötletek kereszt-fertilizációja erősítette az európai tudományos alapokat, 

- erősödött a fiatal mérnökök és tudósok képzése, 
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- nagyobb kohézió van Európa gazdagabb és szegényebb országai között. 

A kibővített EU céljai nemesek, de vannak a fejlődést potenciálisan gátló tényezők is. Ezek 

között említendők a nemzeti különbségek, pl. a frissen csatlakozott országok viszonylagos gazdasá-

gi gyengesége. Az USA-hoz képes még mindig létezik egy „kulturális függőség” a kormánytól, 

melytől elvárják, hogy innovációs és vállalkozói kezdeményezést mutasson. Ez egy jelentős kultu-

rális akadály amit Európának még le kell küzdenie (talán érdemes itt megemlíteni, hogy azért a 

helyzet árnyaltabb: az USA-ban az egyetemi K+F-re többek között jelentős hatást gyakorolt a 

Bayh-Dole törvény, de az sem azonnal; 1980-as elfogadását követően az átlagos amerikai egyetem 

tizenöt évet kísérletezett a K+F értékesítés struktúráinak megalkotásával, és ennek következtében 

költségvetésében ma az ilyen jellegű bevétel kb. 4%-nak mondható, Györffi, 2005 (egyesek szerint 

ez csak 2%); ebbe persze nem tartoznak bele a különféle kormányzati K+F tevékenységet kifejtő 

grantok, ipari megrendelésre előállított K+F, adományok)(a Bayh-Dole egyébként az USA-ban erős 

kritikának van alávetve, l. Nelson, 2003). 

Mások (Dienel, Hammerlund és Peterson, 2002) az ipari részvétel jellegét vizsgálja. Szerin-

tük világos, hogy az ipar előszeretettel finanszírozza saját legnagyobb haszonnal kecsegtető pro-

jektjeit, nemzeti finanszírozást a másodrendű projektjeihez, nemzetközi együttműködést pedig csak 

a harmadrendű projektjeihez keres. Így az európai K+F költségvetés a legkevesebb kilátással ren-

delkező projekteket táplálja és a kollektív nyereségek kérdésesek és korlátozottak. Luukkonen 

(1998 és 2000) az EU K+F programok addicionális hatásait vizsgálva azt találta, hogy a nagy cégek 

számára az EU pénz nem fontos önmagában (sokkal inkább a KKV-ek részére). A nagycégek a 

stratégiai K+F-et képesek saját eszközeikkel végrehajtani, ugyanakkor az EU programok miközben 

további forrásokat jelentenek, lehetőségeket teremtenek új kölcsönhatásokra és informális kapcsola-

tok létrehozására, amit egyébként nehezen tudnak elérni. Ezek a programok (pl. a telekommuniká-

ció területén) a versenytársak között fontos szabványosítási fórumokat hoztak létre. 

Érdekes módon, a KP programatikus kialakítása alkalmával csak a legutóbbi időben merül-

nek fel olyan megállapítások melyek általában véve az európai és az amerikai K+F finanszírozási 

rendszerek különbségét feszegetik. Ezek egyike a katonai kutatás által generált K+F, ami az ameri-

kai előnyhöz, jelentősen hozzájárul. Mint látható, úgy az USA, mint az EU esetében a K+F jelentős 

mértékben az egyetemeken folyik, és lényeges finanszírozási eltérés van az EU és az USA között (l. 

Lindqvist, 1994). 

A KP hatáselemzése egy friss gyakorlatot honosít meg: a K+F projektek eredményeinek a 

vizsgálata és a K+F szolgáltatók teljesítményének a vizsgálata után, a forrásokat folyósító intéz-

mény működési hatékonyságának és hatásosságának a vizsgálata. Erre történnek újabban kísérletek 

(MacLean et al., 1998), de mint kiemelik a különböző finanszírozó testületek eltérő célokat (és fi-

nanszírozási stratégiákat) követhetnek és ezek megvalósításához eltérő eszközöket használhatnak. 
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Ennek következményeként a támogatás eredménye és hatása eltérő lesz, ami miatt a kiértékelő esz-

közök is eltérőek. Sőt, adott esetben, a támogatott K+F-nek lehet közvetlen társadalmi-gazdasági 

hozadéka, de lehet hatása csupán a jövőben lefolytatott kutatásokra. 

Az is ismert, hogy azonos fejletségi szintet elért országok kutatási céljai és ráfordításai ha-

sonlóak (Gabolde, 1998) de eltérhet megvalósításban és elért eredményekben. Ebből erősségek és 

gyengeségek származhatnak (pl. az európai paradoxon) és arra hívja fel a figyelmet, hogy amint a 

tudományos és innovációs rendszer megközelítése egy „lineáris” felfogásból áttért egy „integrált” 

szemléletre, úgy az output mutatók (és ez elsősorban érvényes a KP-hoz hasonló rendkívül bonyo-

lult K+F politikákra) is egy „rendszerszerű” családot alkotnak. 

Luukkonen (1998) szerint a kiértékelés fontosságát elsősorban az európai csúcstechnológiai 

ipar nem elégséges versenyképessége indokolja, ugyanakkor látható módon a KP nem igen fejtett ki 

hatást a GDP arányos befektetésekre és az innováció helyzetére. Nos, ennek szerinte több oka van 

többek között, a KP költségvetése csak kb. 3,5%-át teszi ki a tagállamok K+F ráfordításainak – má-

sok szerint sem több 5-6%-nál - és az EU K+F projektek általában egy szélesebb kutatási portfolió 

egyik, rövid fázisát jelentik (a 3 éves projekt futamidő ehhez túl rövid). Ezért korlátozott szerepük 

van egyes cégeken belüli új technológiák fejlesztésében és alkalmazásában (egy termék kifejleszté-

séhez ennél több időre van szükség). Szerinte a jelentkező hatások technológiai szempontból legfel-

jebb a szabványosítási folyamatban jelentősek, és persze az együttes tanulási folyamatokban (új 

képességek és ismeretek elsajátítása). 

Airaghi et al. (1999) a hatáselemzés lehetőségeit és korlátait elemzi. A kérdést elsősorban 

koncepcionálisan közelítik meg, a fogalmak rendszerét/mátrixát szeretnék felállítani: 

közvetlen hatások közvetett hatások A közfinanszíro-

zású K+F legfon-

tosabb területei 

Rövid-távú Hosszú távú Rövid-távú Hosszú távú 

Tudományos és 

technológiai 

tudományos 

ismeretszer-

zés 

tudás jobb oktatás ipari kisugárzás 

Gazdasági és Tár-

sadalmi 

jobb techno-

lógia 

jobb műszaki 

know-how 

megnövelt termelé-

kenység 

jobb versenyképesség 

Stratégi-

ai/politikai 

jobb megértés probléma 

megoldás 

Megnövelt probléma 

tudatosság 

megnövelt általános 

elégedettség 

A KP hatásainak mérésére Guy és Luukkonen (2000) egy három lépcsős kérdőív összeállítá-

sával próbálkozik (projektindulás, projekt vége, projekt vége + 3 év) és szerintük, pl. az 5. KP a 

társadalmi kritériumokra a korábbiaknál sokkal nagyobb hangsúlyt helyezve a lényegesen gazda-
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gabb és változatosabb projekt összetételt eredményezz, mélyebb hatásokkal. De éppen ezért a kiér-

tékelők részére kihívást is jelent. 

Az eddig legátfogóbb hatáselemzési kísérlet Georghiou et al. (2002) munkája alapján szüle-

tett. Ebben elsősorban számba veszik a K+F-hez fűződő gazdasági perspektívákat, melyek között 

szerepel a megállapítás, hogy a K+F a sok tudományra alapozott iparban az ipari innováció fontos 

pillérévé vált. Egyes becslések (!) szerint a közpénzből finanszírozott kutatás megtérülési rátája 20-

60% között van, miközben a társadalmi megtérülés néha ennél magasabb szinteket is elér. A gazda-

sági hozamokat persze különböző gazdasági elméletek szerint lehet értékelni, de tény hogy empiri-

kus K+F tanulmányok megállapították a K+F ráfordítások az ipari termelés és termelékenység nö-

vekedéséhez járulnak hozzá. Az innovációra és kompetitív előnyökre gyakorolt hatás általában po-

zitív. Nagy cégek esetében szintén pozitív hatást vált ki innovációs és jövedelmezőség szempontjá-

ból, ám kisebb cégek esetében, különösen pénzügyi ösztönzők hiányában ez nem egyértelmű. Az 

alapkutatásból származó hasznok értelmezése ma sokkal összetettebb és messze nem csak az önma-

gában vett tudás megszerzését jelenti. A K+F-nek nyújtott támogatás első számú indoklása a 

gazdasági megfontolás, mely persze a különböző gazdaságpolitikai elméletek szerint eltérő, de nem 

feltétlenül ellentétes módon értékelhető. 

A K+F támogatás indoklásának a központja annak hozzáadott értéke (kimeneti, bementi, vi-

selkedésbeli, ismereti kapacitás, európai szinten elsősorban az európai hozzáadott érték). Hatással 

van a tudáslapú társadalomra és nem hanyagolhatók el egyéb stratégia kapcsolódási pontok sem. 

Az értékeléssel szemben Georghiou et al. (2002) a K+F politika igényét társadalmi-

gazdasági szempontból határozza meg és abban látja, hogy mutasson rá a közfinanszírozás és a tu-

domány, társadalom, vagy gazdaság területén elért közvetlen hatásokra. Ennek érdekében dolgoz-

nak ki egy módszertant, amit a KP-ra, EUREKA és az amerikai Fejlett Technológiák Programjára 

alkalmaznak, miközben hangsúlyozzák a várható módszertani nehézségeket, ill. az eddigi kísérletek 

problémáit. 

A társadalmi-gazdasági hatásokat a következő kategóriák szerint mutatják be: 

- gazdasági: 

   - mikro – cégalapú kapacitások és hatékonyságok (termék és folyamatfejlesztések) 

   - meso – innovációs hálózatokon belül 

   - makro – kapacitás és hatékonyság növekedés piac és gazdaság szintjén, tudáshalmaz nö-

vekedése, 

- társadalmi: 

   - munkaerő alkalmazás – humántőke fejlesztés, munkanélküliségi arány, 

   - életminőség – szolgáltatás/termék alapú hasznok egészségügy és környezeti szempontból 

(környezetvédelem) 



 111

   - társadalmi kohézió, inklúzió és biztonság, cselekvési szabadság. 

Az felállított hatáselemzési rendszer/mátrix pedig (az Airaghi féléhez hasonlóan) a követke-

ző, amit egyébként ezúttal gyakorlati tesztelésnek is alávetnek: 

 Outputok hatások 

 Rövid-távú Középtávú Rövid-távú Hosszú távú 

Tudományos és 

technológiai 

Pl. új/javított technológiai 

know-how 

Megnövekedett ter-

melékenység 

Megnövelt versenyképes-

ség 

Gazdasági Új/javított termékek, szol-

gáltatások és folyamatok 

Megnövekedett ér-

tékesítés és piaci 

részesedés 

Új piacok, KKV fejlesztés 

Társadalmi Munkahelyteremtés, jobb 

infrastruktúra, egészségügy, 

új szabályozás 

Megnövelt prosperi-

tás, elégedettség, 

egyenlőség 

Stabil, összetartó társada-

lom a polgárok magas szin-

tű részvételi szándékával 

Az EU Bizottság a korábbi KP-k és a különböző külső kiértékelések alapján (nem utolsó 

sorban persze az Európai Parlament által rendszeresen követelt hatáselemzés miatt - aminek kialakí-

tásába is részt vett, STOA, 1999) jelenleg a korábbiakhoz képest a KP szerkezeti kialakításának az 

alátámasztására sokkal jobb érvelési eszköztárat dolgozott ki (Härtwich, 2005). Az érvelés, miután 

a lisszaboni társadalmi céloknak van alárendelve, természetesen most is komparatív alapról indul: 

az európai ráfordítások összehasonlítása az Egyesült Államok és Japánnal. Ebben a közegben az EU 

szintű kezdeményezés (értsd K+F program) lehetőségei elsősorban az erőforrások koncentrálásában 

és vezérlésében, a humán erőforrások és K+F kapacitás jobb kihasználásában, ill. a tagországok 

K+F integrálásában rejlenek. 

Härtwich szerint a korábbi KP-k jelentős hatást gyakoroltak a tudományra, technológiára és 

a gazdaságra: mindenki nyert, jelentős gazdasági hasznot hajtottak, növelték az EU innovációs po-

tenciálját, javították az EU tudományos teljesítőképességét, és fejlesztették a humán erőforrásokat. 

Ezzel együtt az ERA szellemében jelentős integráló hatást fejtettek ki: ezrével mérhető az együtt-

működési kapcsolatok száma, a nemzeti kutatási erőfeszítések bizonyos szintű koordinációja is 

megtörtént, az ERA szétaprózottsága csökkent, koncentrálódott a kutatás a nagyobb kritikus töme-

gű projektek révén, sikerült a munkába bevonni a legjobb európai kutatókat (Nobel díjasok), az 

ERA vonzóbb lett a világban (jelentősen növekedett az EU-n kívüli országok részvétele). 

Ugyanakkor, ezeknek a tételeknek egy némelyike erős kritikának van alávetve. Ilyenek sze-

rintem a nagyprojektekkel szemben (IP és NoE) különben a mai napig meglévő ellenérzések. Az sem 

teljesen világos mennyire sikerült valóban az európai kutatás krémjét a munkába bekapcsolni, és a 

nemzeti programok integrációja milyen mértékű. Az ERA nemzetközi vonzóságát pedig feltehetően a 
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ráfordított összegek adják. Az viszont tény, hogy a KP immár egy évtizede változatlanul csak az 

összeurópai ráfordítás 6%-át adja, az EUREKA további plusz kb. 1,5%-ot képvisel és ennél na-

gyobb (kb. 8%) az alapkutatásnak mondható nemzetközi együttműködések ráfordítása (CERN, 

COST, EMBL, ESA, ESF, ESO, ILL)(Härtwich, 2005, Removille és Clarysse, 1999). 

A fentiekből persze arra lehet következtetni, hogy a KP hatása marginális. Ezt egyesek meg 

is teszik (Luukkonen, 1998). Szerinte bár az európai ipari versenyképességére kifejtett hatás szinte 

kimutathatatlan, az EU támogatásokat a résztvevők számtalan okból használják; sőt ennél tovább is 

megy: mivel szerinte a hatás sokkal inkább az infrastrukturális területen nyilvánul meg, felteszi a 

kérdést nem elhibázott-e az európai ipar versenyképességének célként való megfogalmazása ?. A 

különböző szereplők részvételi okainak a vizsgálatánál, l. pl. Luukkonen (2002) KKV és nagyválla-

latok esetében piac- vs. technológiafejlesztés figyelhető meg; ugyanez a viszonylagos elkülönülés 

figyelhető meg a K+F intenzív vs. gyenge K+F-el rendelkező cégek esetén. Az egyetemek részvé-

telének az okát Genua, 1998, vizsgálta: egy-egy intézmény részvételi gyakoriságát elsősorban a 

tudományos kutatás termelékenységének a növelése befolyásolja. Előnyben részesülnek azok az 

intézmények, melyeknek gyakorlata a versenyszerű pályázásban nagyobb, a rendszerbe korábban 

léptek be – a bírálat jellege miatt - és a KP technológiai/gazdasági konvergencia céljai miatt, azok 

akik a kevésbé fejlett régiókban találhatók (ez utóbbi megállapítás, mint majd látni fogjuk elsősor-

ban a KKE országok esetében erősen vitatható). 

A versenyképességre kifejtett hatás szempontjából Benfratello és Sembenelli (2002) egy sa-

ját statisztikai módszert alkalmazva, megerősíti Luukkonen véleményét, bár megkülönböztetik az 

EUREKA (melyben a létrejövő együttműködések a piachoz lényegesen közelebb lévő szemléletet 

képviselnek) és a KP versenyképességre gyakorolt hatását (ez a „verseny előtti” jellege miatt több-

nyire más célokat is követ). A kettő különbözősége versenyképesség szempontjából azért is fennáll, 

mert miközben az elsőben a projekt célokat a résztvevő cégek határozzák meg, a másodiknál a hiva-

talnokok (ami szerintem legfeljebb annyiban helytálló, hogy nem piac közeli szereplőkről van szó: 

tudósok és hivatalnokok !). 

A KP sajátos finanszírozási feltételei azonban teljesen másra engednek következtetni. A vál-

lalatok részére nyújtott támogatások csak a költségek felét fedezik, azaz a projekt résztvevők jelen-

tős része a támogatással legalább azonos saját forrással járul hozzá a projekt megvalósításához. Ez 

szerintem azt jelenti, hogy egy a KP keretében jóváhagyott projekt az EU támogatásnál lényegesen 

nagyobb egyéb forrást mozgat meg, ami viszont elsődlegesen nemzeti csatornákon folyik be. Ez 

még azoknak a résztvevőknek az esetében is így van, akiknek lényegében a teljes projekt költséget 

visszatérítik. Ugyanis itt csak a közvetlen költségekről van szó. 

Igaz ugyan, hogy különböző intézmények, különböző periódusokban különböző címszó alatt 

addicionális költségeket is elszámolhattak, de az alaphelyzet szerint egy projekt sikeres elbírálásá-
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hoz és végrehajtásához korábbi beruházásokból származó infrastruktúrával és emberi erőforrással 

kell rendelkezni. A bírálati szempontok ugyanis elsősorban a kitűzött szakmai célnak megfelelő 

képességet, vagy ha úgy tetszik kiválóságot, vizsgálják, ez pedig közvetve azt is jelenti, hogy a 

résztvevő csoportok szakmai és infrastrukturális felkészültsége egyaránt a vizsgálat tárgyát képezi. 

A bírálati folyamatban a kettő különbözőségét soha nem vizsgálják disszociált módon. Ennek a 

saját hozzájárulásnak a mértékét természetesen eddig senki nem becsülte és első látásra úgy tűnik 

nem is nagyon van értelme, mert egy projektrészvétel korábbi beruházásokat igényel. Így az addici-

onális beruházások nem a projekt időtartama alatt történnek. Csakhogy, a munkát végző csoportok 

természetesen folyamatosan részesednek ilyen jellegű egyéb, első sorban nemzeti támogatásban, 

ami feltétlenül szükséges szakmai képességük szinten tartásához. Azaz, az adott EU projekt végre-

hajtásával párhuzamosan is vannak befektetések, melyek ugyan pillanatnyilag függetlenek, de a 

későbbiekben aktivizálhatók. 

Nos, amikor egy EU innovációs K+F politikáról beszélünk, melynek elsődleges megvalósí-

tási eszköze a KP, nem szabad tehát elfelejteni, hogy annak végrehajtásához eleve jelentős, a támo-

gatás mértékét valószínűleg jóval meghaladó egyéb források közreműködése is szükséges. Ez a ha-

tás egyébként a kutató intézeti (CERN, EMBL, ILL, stb.) támogatás esetében lényegesen alacso-

nyabb. 

Kétségtelen tény, hogy a KP értékelése egy rendkívül bonyolult feladat, főleg ha a gazdasági 

társadalmi hasznokat tekintjük. Az európai K+F politika kialakításához a jelen körülmények között, 

amikor a KP a közös agrárpolitika (KAP) és a strukturális alapok (SA) után a harmadik legfonto-

sabb EU elosztású forrássá vált, mindez nélkülözhetetlen (elosztási mechanizmusát tekintve viszont 

ezektől teljesen eltér, mert nem rögzített a kormányszinten megkötött alkuk rendszerében, és ilyen 

értelemben a legnagyobb olyan közös forrás, amihez elvileg szabad kereszthozzáférés van). Való-

színűleg legfőbb erénye az, hogy létezik, és ezáltal egy jelentős húzó hatást gyakorol minden nemze-

ti K+F stratégiára, még akkor is, ha a megcélzott integrációs hatás azért igen lassan bontakozik ki. 

Nevezetesen, a KP gyakorlatilag magán viseli az európai integráció jegyeit, azzal szerves össz-

hangban fejlődik. Sok esetben azonban ennek kísérleti terepe is, mert szó szerint teljesíti a vele 

szemben megfogalmazott egyik követelményt: alátámasztani az Unió egyéb politikai kezdeménye-

zéseit. 

Frenken (2002) egyébként, aki elemzésében a tudomány területén végbement európai integ-

rációt vizsgálja azt találta, hogy ez megvalósult. Az európai tudományos politika az európai part-

nerségek jobb eloszlását eredményezte, de nem vezetett a nemzeti partnerségek helyettesítésére 

európaiakkal. A kifejlesztett módszert pedig egyéb területek integrációs fokának a mérésére ajánlja 

(a kérdés egyébként szerintem abból a szempontból izgalmas, hogy mit is értünk integráció alatt ?). 

Korábban Luukkonen (1998) hasonló integrációs következtetést vont le: az EU K+F programjai 
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katalizátorhatással lehetnek több Európán belüli együttműködés ösztönzésében (pl. az egyetemek, 

kutató intézmények és ipari szereplők közötti határokon átnyúló kapcsolatokra) ami megfelel a Kö-

zösség kutatási programja iránt támasztott korai politikai követelményeknek, azaz egy európai tu-

dományos és technológiai közösség létrehozásának. 

Ehhez hasonló következtetést von le Removille és Clarysse (1999) akik szerint (egy a 

scientiometriában a nemzetközi együttműködések erősségére alkalmazott módszerrel elemezve a 3. 

és 4. KP és EUREKA projektjeit) a KP abban a célkitűzésében volt hatásos, hogy kohéziót érjen el. 

Összehasonlítva egy teljesen alulról felfelé szerveződő közös publikációkat eredményező rendszer-

rel, a KP sokkal hasznosabb a dél-európai országok részére. Szerintük mindkét támogatási keret kis 

hatást fejt ki a regionális versenyképességre (annak ellenére, hogy az EUREKA piaci indíttatású) és 

mindkettő a nagy országoknak kedvezz. Az EUREKA relevanciája alacsony a kis, kevésbé favori-

zált régiók számára, a KP pedig jobban összpontosít a nagy fejlett országokra. 

Mindez igazolja a 8. hipotézist miszerint a politikai felépítmény törekvései a K+F felhasz-

nálására a gazdasági versenyképesség növelésére a társadalmi gazdasági szférában a K+F 

penetrációjával jár együtt, ami által tömegesedik, valamint, hogy a tömegesedett K+F-t, és vele 

együtt a közfinanszírozás programszerű indokoltságát vizsgálni kell annak hatásossága 

szempontjából. Csakhogy (egyébként az 5. KP végéig meglévő) együttműködést célzó keretek (a pályáza-

tok/projektek alapján létrehozott hálózatok) meglehetősen törékenyek (Larédo, 1998). Larédo sze-

rint, a „verseny előtti” innovációs célkitűzés más eljárásokat igényel. A válasszal persze adós ma-

rad, a 6. KP viszont ezt is megpróbálja orvosolni, amit majdani hatáselemzések mondhatnak meg 

milyen sikerrel. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az előzőekben ismertetett különböző K+F támogatási rendszerek alapján néhány jellegze-

tességet vélek felismerhetőnek. 

Létezik egy európai szintű nemzetközi együttműködési vonulat, mely ugyan elviekben füg-

getlen az EK/EU intézményi fejlődéstől, ugyanakkor azonban megelőzi azt, és a közvetlen kutatóin-

tézeti (kivétel nélkül alapkutatási) támogatásból indul ki. Ez jellemző módon követi a humboldti 

hagyományokat, melyben a tudomány elsőbbsége mérvadó, és minden egyebet háttérbe szorít. A 

tendencia jellege a gyakorlatilag „nagyiparrá” változtatott tudományos kutatás, értve alatta, hogy a 

jelentős anyagi és szellemi erőforrásokat központosító intézményekben a közreműködők fő és egye-

düli hivatásként a tudományos kutatást művelik. A szervezeti megfontolás alapja egyrészt az a 

felismerés, hogy az alaptudományok művelése olyan korszakba lépett mely sokkal jelentősebb 

anyagi erőfeszítéseket igényel (amit a kicsi és közepes méretű európai országok egyike sem enged-

hetnek meg magának, legfőképpen nem a két nagy rivális versenytárs, USA és korábban a SZU-val 

szemben). Másrészt a hatékonyság növeléséhez egy új szakma (kutató, aki kizárólag kutatással fog-

lalkozik) és szervezeti struktúra szükséges (specializált kutatóintézet), mely mintegy „leválik” a 

társszervezetről, jelen esetben az egyetemről. A folyamat szinte kivétel nélkül minden nagy kutatási 

hagyományokkal rendelkező európai országban nemzeti szinten is végbement. 

Az EK/EU fennhatóság / felügyelet / fejlődési folyamat alatt megvalósított együttműködé-

sek csak kisebb mértékben mutatnak alapkutatási irányzatot. A cél szinte kivétel nélkül a termékhez 

vezető K+F, mely az izmosodó közös piac jellegzetességeit kihasználva gazdasági versenyelőnyt 

mutat. Egyszerűen fogalmazva, nem a természet megismerése, hanem elsősorban a (termék)alkotás, 

mely felhasználja a tudományos ismereteket, avagy ezek hiányában elvégzi a szükséges kutatást 

ezek pótlására, de minden esetben tényleges társadalmi cél kielégítésére (mely alatt ez esetben a 

gazdasági cél értendő). Ezen belül hosszú időn keresztül a Közösség elsősorban a saját maga által 

(kormányszinten) kezdeményezett és elfogadott K+F vállalkozások támogatásában és irányításában 

látta a megoldást. Ehhez kapcsolódott a tulajdonképpen meglehetősen szerény keretek között üze-

melő ESF és COST, valamint részben az EMBO, mely viszonylagos szabadságot adott az egyéni 

kezdeményezésnek, de mint ilyen elsősorban csak alapkutatási célokat (és nem K+F) fogalmazott 

meg. Ezek ugyanakkor meghonosítottak egy igen fontos gyakorlatot: a közös, európai szintű kutatá-

si programalkotást. Mindez az EUREKA esetében kiterjed a K+F-re, és végül a KP-ban csúcsoso-

dik ki. 

Mindez nem független az európai integrációs folyamatban jelentkező tudománypolitikai tá-

mogatások struktúrájában az évtizedek során beállt jelentős változásoktól. A KP-t megelőzően a 

K+F-re fordított pénzeszközök jelentős része két irányt támogatott: 
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- az alapkutatást, a Közösségi kereteken kívüli tevékenységet, melyek egyéb, a Közösségi 

megállapodásokat részben megelőző, de azoktól jogilag mindenképpen független keretekben 

zajlottak és zajlanak, de ugyanannak a politikai légkörnek alárendelve, 

- az energetikai alkalmazott kutatást, melyet már teljes egészében a Közösségi keretek 

(értsd: jog) szabályoztak. 

A fentiek szerint a nyolcvanas évek elejére kialakul néhány érdekes kutatás-támogatási 

elem: 

- az EK/EU jellegéből adódóan elsősorban K+F-ben gondolkodik, ezen belül is piaci vég-

termékben, vagy társadalmi/gazdasági igény kielégítésében, 

- jelentősebb K+F erőfeszítések nagyobb anyagi forrásokat igényelnek, 

- egy adott végtermék megalkotása egy kritikus tömegű K+F szellemi és infrastrukturális 

kapacitást igényel; ez alkalomszerűen összerakható az EK/EU-n belül meglévő alapokból; 

ehhez kismértékű erőforrás kiegészítés szükséges, tehát egy európai szintű, egyébként al-

kalmi, együttműködésben hatékonyabban üzemeltethető, 

- EK/EU szinten nem létező, avagy elenyésző finanszírozás esetében a tagországok eszköze-

inek a felhasználásával (pl. COST) gyakorlatilag az európai „célok” megvalósításához in-

direkt módon plusz erőforrások kerülnek bevonásra (egy nemzetközi együttműködésbe a 

felek minden alkalommal beleviszik saját emberi tőkéjüket és meglévő K+F kapacitásai-

kat, melyek kivétel nélkül nemzeti forrásokból állnak elő!), 

- a társadalmi/gazdasági igény meghatározása elvileg jöhet egy központból (pl. az 

EURATOM, vagy JET), de a piac ennél sokkal több problémát vett fel (l. EUREKA). 

Mindezek alapot adtak az EK/EU szintű K+F támogatás további szerkezetének, a közvetett 

K+F támogatási rendszer kialakításához. A KP keletkezésével a helyzet fokozatosan változott. A 

Közösségi kereteken jogilag kívüli, de változatlanul ugyanabban a politikai légkörben zajló alapku-

tatás jellege megmaradt, miközben a Közösségi jog által szabályozott alkalmazott K+F fokozatosan 

változott. Ezen kezdetben a legnagyobb hatást az Információtechnológia szakterülete gyakorolta, 

mely méreteit tekintve (ráfordítások abszolút mértékét értve) a KP létezése óta szinte változatlan, 

miközben az energetikai, és ezen belül a kezdeti atomenergetikai abszolút méretei is folyamatosan 

csökkentek. A KP keretében, annak forrásainak jelentős bővülésével jelentős felfutást a többi szak-

terület ért el. Ezzel az atomenergetikai és az információtechnológiai kutatás aránya jelentősen csök-

kent. 

Így a K+F finanszírozás általános jellegzetességei a fenti elemzés szerint jól felfedezhetők 

az EU kutatás finanszírozásában is, bár ez nemzetközi jellege miatt eltérő hangsúlyokkal rendelke-

zik. Az elemzés tehát ennek a folyamatnak a mentén történt. Először bemutatásra került a saját 

hatáskörben megvalósított kutatási (kutatóintézeti) infrastruktúra, ill. kutatási programok, majd ezt 
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követi a minden érdekelt (tagországi) intézmény részére megnyitott kutatási támogatás, mely napja-

inkban a kutatási és technológiai fejlesztés keretprogram keretében zajlik. Ez nyílt pályázati rend-

szer bevezetésével integrálni próbálja a tagországok teljes kutatási potenciálját. 

Ennek következtében az EU kezdetekben saját kutatási bázis kiépítésére törekedett, majd 

mintegy „tömegesítette” a kutatási részvételt és financiális eszközök felhasználásával a kutatási 

integrációt kiterjesztette a tagországok teljes K+F kapacitásaira (ipari, közfinanszírozású kutató 

intézetek és felsőoktatási intézmények kutatási infrastruktúráját értve alatta). A KP jellemzője még 

a széleskörű nemzetközi együttműködés, mely a használt terminológia ellenére (EU), szinte soha és 

semmilyen tekintetben nem korlátozódott csupán az EU-t alkotó tagországokra. 

A KP fejlődésében látható, hogy miközben a közös K+F politika társadalmi céljainak érvé-

nyesítése (nevezetesen a versenyképesség növelése) soha nem képezte vita tárgyát, a gyakorlati 

megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges volt a kiegyensúlyozott jogi alap megléte. Itt utalok 

arra, hogy az EU első ilyen kezdeményezése az EURATOM volt, mely már induláskor egy szerző-

désbe került megfogalmazásra. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy mivel ez csak egy specifikus 

technológiai területet fedett le, igazából csak egy első kísérletnek számít, hiszen a segítségével 

szerzett tapasztalatok gyakorlatilag átmentődtek a későbbi akciókba, elsősorban a KP-be és az 

EURATOM mára elveszítette jelentőségét (ez értendő persze elsősorban a financiális támogatás 

mértékének a csökkenésével). 

Továbbá, a megfelelő jogi keret megalkotása nem választható el a társadalmi fejlődés által 

előfeltételként jelentkező egyéb szakaszaitól: a közös piac ötvenes években megfogalmazott elvei-

től igen hosszú út vezetett odáig, hogy a SEA-val ennek tényleges létrehozásáról döntöttek. Ennek 

az útnak igen fontos állomásai voltak az 1974-es határozatok, valamint az első KP megalkotása, de 

láthatóan ezek nem voltak elégségesek. Az egységes piac végső soron a Maastrichti alapszerződés-

sel valósult meg, és csak ez nyújtotta a megfelelő keretet a közös tudománypolitika megfogalmazá-

sához és megalapozásához is. Ne hagyjuk tehát figyelmen kívül azt sem, hogy a viszonylag stabil 

tudománypolitikai alapot, amit EU szinten az alapszerződésbe foglalt K+F-re vonatkozó cikkelyek 

adják, egy igen hosszú kikristályosodási folyamat előzte meg. 

Ez még jobban igazolja a 3. hipotézist (és annak kiterjesztését, ami egyébként fontos ered-

ményeként értékelhető), hogy létezik és működik egy EU szintű tudományos/K+F/innovációs poli-

tika, mely összetett, nemzetközi és nemzetek feletti jelleggel bír, és aminek működtetéséhez szük-

séges ennek megfogalmazása egy alapvető jogi aktusban. 

Ezzel párhuzamban az is megfigyelhető, hogy a kutatási program tematikájának fokozatos 

bővülésével, ill. a KP komplexitásának növelésével a jóváhagyási szintek mind lejjebb tolódnak. 

Míg az EK/EU K+F programokban Tanácsi döntés szükségeltetett minden egyes projektszerződés 

odaítélésénél, a KP megjelenésével ez a döntési szint egyes specifikus programok elfogadására kor-
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látozódott, majd a teljes KP csomagszerű elfogadására. Később a döntési mechanizmus egyszerűsö-

dése figyelhető meg: a Tanácsbeli egységes szavazás helyett minősített többség, ill. parlamenti kö-

zös döntés. 

Ezzel párhuzamban erősödött a hatáselemzés igénye (és gyakorlata), ami mint látható meg-

lehetősen nehéz és talán megkockáztatható, de még sok fejleménynek nézz elébe (Fayl et al., 2000, 

szerint ez mindinkább összekötendő technológiai hatáselemzéssel). Ugyanakkor elkerülhetetlenné 

válik, elsősorban mert a ráfordítások mértéke minden jel szerint tovább fog nőni, és itt már messze 

nem a „műkedvelő” tudományos mecénásokról van szó, sőt nem is a kezdetekben viszonylag korlá-

tozott mértékben elosztott forrásokról, hanem gazdasági értelemben vett nagy mértékű beruházá-

sokról. Amikor tudástársadalomról beszélünk, amikor az európai gazdasági versenyképesség alapja-

it szinte kizárólag a K+F-ben keressük, akkor egyértelmű, hogy a K+F tömegesedéséről van szó, 

azáltal, hogy behatol a gazdasági-termelési szféra minden szegmensébe, ugyanúgy mint ahogy ez a 

párhuzamos kölcsönható szférában, a felsőoktatásban is történik (ahol viszont a tömegesedést a 

részvételi arányok jelentős növekedése jelenti). 

A párhuzam és kölcsönhatás nem véletlen: a tömeges K+F előfeltétele a szükséges humán-

erőforrás megléte, amit csak és kizárólag a felsőoktatás állít elő. A KP-n belül a kezdeti erőteljes 

ipari- alkalmazott irány fokozatosan tolódott el, míg manapság a legfőbb haszonélvező a felsőokta-

tás, amire a visszacsatolás igénye az elvárt képzésben is megjelenik. Mindkét szektor elindulása a 

tömegesedés útján kizárólag empirikus politikai és társadalmi érzékelések alapján történt, amelyek 

azt sugallták, hogy jelentős hozzáadott értéket képviselnek. A jelenség rendszeres elméleti megala-

pozására később került sor (pl. az (felső)oktatás esetében az emberi tőke elmélet megalkotásával; a 

K+F esetében egy hasonló összefoglaló megközelítés még várat magára). 

Az ily módon kialakított hatszintű tudománypolitikai rendszer természetesen nem zárt és 

mozdulatlan. A hatáselemzési szint bevezetése egy állandó dinamizmust biztosít, hiszen elsődleges 

hozadéka a többi szintre gyakorolt hatás, pontosabban azok gyakorlati formáinak és működésének 

szükség szerinti módosítása. Ezt a rendszer működésének vizsgálata alapján gyakorolt visszacsato-

lásokkal lehetne megfogalmazni, amivel a rendszer egy önszabályozó eszközzé válik. 

A KP különböző külső kiértékelései ezt gyakorlatilag már sok éve megvalósították, bár a ha-

táselemzés hatékony megalapítása/honosítása még késik. Az eddigi értékelések ilyen értelemben 

véve empirikus megközelítéseknek tekinthetők, és alapjaiban, a sokszor igen kiterjedt szempont-

rendszer alkalmazása ellenére sem igen mondható el, hogy egy rendszerezett, tudományos igényű 

módszertan alapján keletkeztek volna (erre egyébként nem volt garancia az esetenként felkért igen 

magas szintű szakértői gárda sem). Sokkal inkább értelmezhetők, a K+F-hez kapcsolt képzetek le-

képezésének, nagymértékben hagyatkozva a kb. egy évszázados K+F finanszírozási gyakorlatra, ill. 

annak esetenként (pl. a katonai felhasználások esetén a radar és atombomba) megnyilvánuló hasz-
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nára. A sokszor ellentétes vélemények is ezt támasztják alá.  

Az európai államok közössége (és itt most nem csak az EU-t alkotó tagállamokra kell gon-

dolni, hanem a korábban kifejtett K+F kezdeményezések esetenkénti közösségeire) ugyanakkor 

nagyprojektek (Stichweh, 1994) kezelését is felvállalta (pl. induláskor mindenképpen bizonyos ér-

telemben ilyenek tekinthetők a CERN, EMBL, ESO, ESA, Airbus, stb.). Valamelyest a nagyprojekt 

alapötletének a leképezése a 6. KP-ben az IP-k és NoE-k eredeti értelmezése is, hiszen a „kritikus 

tömeg” elérése elsősorban az igen szűken vett projekt tematika megvalósításának vállalkozók kö-

zötti megversenyeztetése. Itt a pályázóknak valójában nem volt arra lehetőségük, hogy azt mondják 

meg mit akarnak megcsinálni, csupán arra tehettek javaslatot, hogy hogyan. Ez tapasztalatom sze-

rint ugyan a gyakorlatban nem valósult meg teljesen, mert már az első pályázati kör kiértékelésében 

is jelentős a pályázatokban kért költségvetés csökkentése, összevonások, stb. történtek. Miközben, 

mint láttuk az egész rendszert igen sok kritika érte és céljait sem igen érte el. 

Az egyéb programszerű támogatásoknál (pl. COST, ESF, EUREKA) esetében is részben ér-

vényesülnek a hierarchikus rendszer elemei, de az első és utolsó szempont elhalványul a többi 

négyhez képest, amit csak azzal lehet magyarázni, hogy a COST és ESF tulajdonképpen rendkívül 

kis költségvetéssel működik. Az EUREKA pedig tulajdonképpen betagolódik a nemzeti progra-

mokba, azaz megint más (nemzeti) elbírálás alá esik. Bár a hatáselemzési igények ezekre a progra-

mokra is kiterjednek (Georghiou et al., 2002) és igen kérdéses miképpen fog ez működni az ERC 

esetében mely alapkutatási igénnyel lép fel, azaz mintha el akarna szakadni a K+F politikai kötött-

ségeitől. 

A KP szinte csak és kizárólag együttműködésre épít. Pontosabban ennek hiányában a finan-

ciális eszközökhöz nem lehet hozzájutni. Ezzel szemben a tagállamok gyakorlatában szinte kivételt 

képez az olyan támogatási program mely legalább nemzeti keretek között feltételez kötelező 

együttműködést. Ez persze nem jelenti azt, hogy a klasszikus nemzetállamon belül ilyen együttmű-

ködések a legutóbbi időkig nem voltak, de nem programszerűen előírva. A finanszírozás lényege 

szinte kivétel nélkül az egyéni kutató, de leginkább a jogi értelemben létrehozott kutatói csoport 

volt. Az EU együttműködési gyakorlata, mely kizárólag az európai dimenzió, azaz nemzetek feletti, 

és ezzel az EAV megjelenítését szolgálta egy új szemléletet hozott létre: a K+F problémák megol-

dása partnerségek alapján, a kérdések kritikus tömegigényének függvényében, ami a résztvevők 

egyikénél sem igényelnek szervezeti fejlesztést. Azaz, az adott projekt ideiglenes létszámbővítés nél-

kül oldható meg. Ez az átvett gyakorlat újabban, pl. a magyar (és máshol is) innovációs politika 

végrehajtásánál jelentkezik és célja így az együttműködésekből fakadó addicionalitások kihasználá-

sa, az EU programoktól egyébként teljesen függetlenül. 

A kiváltott hatások, melyek különböző megközelítésekben különböző értékekkel bírnak (hi-

szen ha pl. Luukkonen vagy Frenken véleményét vesszük alapul, ami szerint a politikai cél egy 
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Közösségi szintű kutatói közösség megalakítása volt – ez teljesült, a versenyképesség növelése 

meg nem), szerintem igen sok esetben egy el nem végzett összehasonlításra alapoznak: nevezetesen 

egyes kérdésekben az EU szintjén kialakuló és a nemzeti szinten meglévő, de állandó mozgásban 

található hatások összevetésén. Pontosabban, a nemzeti szintű történések stabilnak tekinthetők, mi-

közben az unió szintűek nem. Ez a vizsgált kerettől igen messze, az általános politikai szintre vezet, 

de a kérdés értelmezése csak a ténylegesen folyó európai integrációban keresendő, mely nem éri el 

a nemzetállam centralizációs szintjét, miközben minden versenytársnál (USA, Japán, Kína, India, 

kis tigrisek) ez megvan. Azaz a hatások vizsgálati tere, vonatkoztatási alapja, mint pl. Luukkonen 

esetében, ezekkel nem vethető össze (teljesen más „koordináta rendszert” igényel). Ezt a különbö-

zőséget egyébként Georghiou et al. (2002) sem veszi teljesen figyelembe (annak ellenére, hogy a 

legteljesebb összefoglalásra törekszik). 

Ezt a dichotómiát a KP eddig nem igen vette figyelembe. A versenyképesség kezelését min-

dig integrált módon kísérelte meg és kevés, bár növekvő mértékű hangsúlyt helyezett a versenyké-

pesség belső (EU) szerkezeti problémáinak a kezelésére (ezeknek meglétét a 2004-es bővítés még 

jobban kiemeli; l. erre vonatkozóan az 1. és 2. sz. függeléket). 

 

Kutatómunkám eredményét az alábbi tézisekben foglalom össze: 

 

1. tézis: a K+F igen széles értelemben részese a mai politikai-gazdasági felépítménynek és 

közmegegyezésnek minősül, hogy a fejlett országokban közfinanszírozásra alkalmas közjónak te-

kintendő (az 1. hipotézis alapján). 

2. tézis: az európai szintű K+F együttműködés, és annak finanszírozása a közjó funkció ver-

senyképességi aspektusára koncentrál, kizárólag annak érdekében, hogy megoldja a kezdetben első-

sorban csak az USA-val szemben jelentkező technológiai szakadék, ill. a később azonosított euró-

pai paradoxon problémáját (a 2. hipotézis alapján). 

3. tézis: az európai szintű K+F együttműködés és finanszírozás intézményesítése céljából, 

ill. egy összetett nemzetek feletti kutatási és innovációs politikai rendszer működtethetéséhez szük-

séges annak megfogalmazása egy alapvető jogi aktusban. Az EU szintű K+F finanszírozás fejlő-

dése elválaszthatatlan az egységes piac megteremtési folyamatától (3. hipotézis alapján). 

4. tézis: Sem a technológiai szakadék, sem az európai paradoxon eddig nem volt leküzdhe-

tő összeurópai:  

− alapkutatási kezdeményezésekkel melyek méreteiknél fogva meghaladják az egyes államok 

gazdasági képességeit és összemérhetők a versenytársak erőfeszítéseivel, 

− központi kezdeményezésű és finanszírozású csúcs-technológiai programokkal melyek a piac 
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egyes stratégiai pontjait célozzák meg, 

− K+F hálózatok működtetésével (ezek nem alkalmasak egy egységes K+F politika kialakítá-

sára), 

− közvetett EU szinten finanszírozott K+F programok (kutatás és technológiai fejlesztési ke-

retprogram) működtetésével. 

Azaz, az európai, vagy EU szinten végzett K+F finanszírozás egyik vállfaja sem volt képes 

lényeges hatást gyakorolni az európai technológiai hátrány csökkentésére (4., 5., 6., és 7 hipotézi-

sek alapján). 

Viszont: 

5. tézis: Az EU kutatás támogatása a kezdetektől jelen van az integrációs folyamatban. Egy-

részt azzal párhuzamosan zajlik és előkészíti a szerződéses alapú gazdasági integrációt másrészt a 

gazdasági közösség megalapításával egy időben létrejön egy K+F közösség is (EURATOM). A 

K+F európai és EU szintű finanszírozása (KP) eddig elért eredményei összegezhetők egy valódi 

pan-európai K+F szakmai közösség kialakulásával, valamint a K+F/innovációs politika, és an-

nak célkitűzéseinek EU szintű megfogalmazásával, mely hozzájárult a közös piac kohéziójához. 

5.1. tézis: Az európai (elsősorban EU) szintű K+F finanszírozás a hangsúlyt a versenyképes-

ség integrált értelmezésére helyezi, miközben ez belső strukturális problémákat mutat fel. 

6. tézis: a politikai felépítmény törekvései a K+F felhasználására a gazdasági versenyképes-

ség növelésére a társadalmi gazdasági szférában a K+F penetrációjával jár együtt, ami által töme-

gesedik, valamint, a tömegesedett K+F-t, és vele együtt a közfinanszírozás programszerű indokolt-

ságát vizsgálni kell annak hatásossága szempontjából (8. hipotézis alapján). 

A 3. és 6. tézis alapján a Stichweh (1994) által megfogalmazott politikai ellenőrzés négy 

szintjét további kettővel kell kiegészíteni, és KP-ben megtestesült tudománypolitikai rendszer a 

következő elemekkel rendelkezik: 

1. a tudománypolitikai beavatkozást a politikai hatalomnak mindenek előtt meg kell alapoz-

ni. Feltétlenül meg kell alkotni azokat a jogi kereteket, melyek a további hierarchikus 

szintek értelmezését adják; természetesen közpénzek elköltésének esetében valamilyen 

jogi keret mindig létezett, azonban ami kitűnik ezek alapvető jogi aktusban kerülnek 

megfogalmazásra, azaz jogi helyzetük jelentős erősödése figyelhető meg; a közösségi 

K+F finanszírozás jogi alapjait EU alapszerződésben rögzített kitételek adják meg, 

2. a társadalmi értékek alapján kialakult K+F politikai preferenciák programját a KTF KP 

jeleníti meg (ezen belül elsősorban az egészségügy, információtechnológia, iparfejlesztés, 

környezetvédelem, energetika, mezőgazdasági termelés és élelmiszer ellátás jelennek 

meg), 
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3. a KP-n belül a programok K+F probléma választásánál megjelenik az ellenőrzési szint; 

ezen a programok időszakonkénti K+F tematikai megfogalmazása történik; ezt a közvet-

lenül felkért szakemberek a K+F közösségek elképzeléseinek összegzésével és közvetíté-

sével végzik, ill. a tagállami döntéshozók érdekérvényesítéssel, a nemzetközi K+F szer-

vezetek esetenkénti hozzájárulásával, és nem utolsó sorban a programalkotó szakemberek 

(Bizottsági alkalmazottak) (a különféle EAG, CREST, COREPER, stb., valamint termé-

szetesen az EU intézményei: Tanács, Parlament, Bizottság, Társadalmi és Gazdasági Bi-

zottság, Régiók Bizottsága), 

4. a támogatások projektek szerinti elosztását, a pályázati bírálatokat végző szakértői cso-

portok tevékenysége (ennek KP-n belüli konkrét jellegét l. Aguilar et al., 1998) 

5. a K+F politika által definiált kereteknek megfelelő projekt alapú K+F végrehajtása, 

6. a ráfordítások növekedésével erősödik az igény a megfogalmazott célok teljesülésének az 

ellenőrzésére, a programok kiértékelésére és hatáselemzésre, valamint a tapasztalatok 

visszacsatolására a különböző szintekre (a cselekvés tudatosságát l. Fayl et al., 2000). 

6.1. tézis: A K+F tömegesedési folyamata, ami által a tudásalapú társadalom fontos tényező-

jévé válik, párhuzamosan fejlődik a felsőoktatás tömegesedésével, és követi azt. 

6.2. tézis: Megfigyelhető az európai szinten támogatott kutatási területek és programok 

proliferálása, diverzifikálása is és jelentős szerepet tölt be a közösségi célok elérését szolgáló kuta-

tás, elsősorban a társadalmilag és gazdaságilag egységes közös piac fejlesztése, az európai szintű 

társadalmi problémák (egészségügy, környezetvédelem, energetika, közlekedés, biztonság politika, 

fogyasztóvédelem, tudásalapú társadalom, stb.) megoldásának a támogatása kutatással. 

7. tézis: a KP egy innovációs mátrixot valósít meg (9. hipotézis alapján). 

8. tézis: Az európai kutatás-finanszírozás lényegesen eltér a kezdeti versenytársaktól (USA, 

SZU): nincs szó katonai kutatásokról. Az európai szintű megközelítés sokkal inkább hasonlít a 

japán mintához, mely kifejezetten a versenyképesség növelésére (azaz polgári jellegű) alapozott. 

Ilyen értelemben, az európai kutatási támogatás az integráció előfutáraként, sokkal inkább célozz 

társadalomstabilizálási célokat, mintsem a szembenállási folyamatok táplálását. 
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1. sz. függelék: A 2004-ben csatlakozott országok fokozott bekapcsolása a KP-ok vég-

rehajtásába; finanszírozási keretek és célok 

Ez EU története annak bővítésének története is. Eddig öt ilyen folyamatot vezérelt le, ebből 

az utolsó, 2004. május 1.-én bekövetkezett volt az eddigi (és várhatóan felülmúlhatatlan) legna-

gyobb, hiszen 10 új tagállammal bővült. Ráadásul, a korábbi bővítésekhez képest ez lényegében 

olyan tagállamok felvételét jelenttette, melyek a korábban gazdaságilag versenytárs (KGST) tábo-

rából jöttek (igaz ez csak az EU fejlődés kezdeti szakaszaiban nevezhető igazán versenytársának, és 

akkor is elsősorban a nukleáris technológia területén) és gazdaságilag mindenképpen gyengébbek 

az EU átlagánál. 

Ezeknek az új tagállamoknak a „csatlakoztatása” azonban korábban, méghozzá a 3. KP vég-

rehajtása alatt megindult PHARE programmal kezdődött. Ez ekkor az EK rendszerváltáson átment 

Közép és Kelet-európai (KKE) országok támogatási programja volt. Ennek különböző intenzitású 

fejezetei foglalkoztak a K+F-el is, azonban ezen a területen a legelső lökést az 1992-ben 55 millió 

ECU kerettel megindult „Pandolfi” kezdeményezés adta, mely gyakorlatilag a KP menetrendjét 

tette elérhetővé ezen országok kutatói számára (European Commission, 1992). Az akció meghirde-

tésére 1992. május 5-6. Budapesten tartott konferencia keretében került sor, mely egy felvezető 

előadás sorozatból állt, aminek alapján a résztvevők könnyebben megérthették a teljes pályázati 

konstrukciót. 

A beérkezett pályázatok száma meghaladta a 12 ezret. Ezt követte egy további 1993-ban 

közzétett pályázati felhívás, mely azonban ezúttal szerényebbnek bizonyult (összesen 17,7 millió 

ECU, Rémond, 1996). Az elképzelés szerint a 11 KKE országból származó pályázók már futó EU 

pályázatokhoz csatlakozhattak és az erre vonatkozó pályázatot ezeknek a projekteknek a nyugat-

európai koordinátorai adhatták be. Az együttműködésre megnyitott programok a Környezetvédelmi, 

Orvosbiológiai és Egészségügyi Kutatás, Nem-nukleáris Energia, Nukleáris Hasadás Biztonsága, 

valamint az Emberi Tőke és Mobilitás programok voltak. Az összesített adatok alapján Magyaror-

szág (96 részvétel) igen jól szerepelt, habár lakosság arányosan egyes kisebb országok (Észtország - 

33 és Szlovénia – 44 részvétel) lényegesen jobb eredményt tudtak felmutatni. 

Az elfogadott projekteket megvizsgálva pedig rögzíteni lehet azt a tényt, hogy elvétve akad 

olyan projekt melyben egynél több KKE partner venne részt, azaz a gyakorlati hatások a lehetséges 

maximális intenzitással jelentkeztek. 

Az első pályázati felhívások nyilvánvaló sikere (pontosabban a rendkívül nagy érdeklődés, 

amit valószínűleg ezen országok gazdaságilag kivérzett kutatói voltnak köszönhető) miatt a Bizott-

ság a gyakorlatot a következő években is folytatta, egyelőre a 3. KP keretében továbbra is mint egy 

speciális akció, most azonban az EP felhívására és támogatásával. A rendszerváltást követően a 

KKE országokban az elsődlegesen megfogalmazott cél a gazdaság versenyképessé tétele volt, és a 
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Bizottság a KP programjaiban való részvételi lehetőséget ezzel indokolta: modernizálják termelési 

infrastruktúrájukat, amihez segítséget nyújt gazdasági és technikai eszközökkel. Ez természetesen 

az innovációra utal, és mivel ez nagyrészt a K+F-en alapul a KP-ben való részvétel magától adódik. 

Az 1994-ben elfogadott projektek (Rémond, 1995) továbbra is a Nukleáris hasadás bizton-

sága, Humán tőke és mobilitás, Nem nukleáris energia (Joule II), Orvosbiológia és Egészségügy és 

Környezetvédelmi programokban való részvételt jelentik, a korábbiakkal azonos feltételek mellett. 

Az elfogadott projektek abszolút résztvevői számát tekintve, Magyarország a mezőnyt (itt változat-

lanul csak a később csatlakozásra kerülő országok alapján értékelve, ugyanis pl. Albánia, és Orosz-

ország nem képeznek összehasonlítási alapot) minden területen veri, kivéve Nukleáris hasadás biz-

tonsága területet, ahol értékelhető részvétele nem volt. Ha az összes résztvevőket tekintjük, itt is 

csak kicsivel marad el Lengyelország mögött. Megjegyzendő azonban, hogy két jelenség tapasztal-

ható: erősödik a cseh részvétel, ill. lakosság arányosan a korábban említett két kisebb ország (Észt-

ország és Szlovénia) változatlanul éllovas. Az adatokból leszűrhető további következtetés: Magyar-

ország és KKE szereplése, akárcsak az első fordulóban az Élettudományok területén a legerősebb 

(talán Romániát leszámítva, mely az első fordulóban igen jól szerepelt a Nem nukleáris energia 

területén). 

A kezdeményezés, mely eleinte csak Pandolfi nevével volt jellemezve, ekkora saját nevet is 

kap: PECO – Pays des Europe Centrale et Orientale. A PECO a 3. KP-val lezárult, a KKE résztve-

vőknek összesen 93 millió ECU-t osztva szét, 3200 elfogadott projektben. 

Mint korábban ismertetésre került a 3. és 4. KP-k időben átfedték egymás, azaz a második 

PECO (mely még a 3. KP terhére jóváhagyott plusz költségvetésből zajlott) akcióval párhuzamosan 

meghirdetésre került a COPERNICUS program is, mely azonban már mint a 4. KP nemzetközi tu-

dományos együttműködési programjának kiemelt része futott. Ebben, mivel a kinyilvánított cél a 

lehető legnagyobb hatást gyakorolni ezen országok gazdaságára, az első COPERNICUS néhány 

kulcsterületre koncentrált, ezen belül is az ipari jellegű kutatásokra és elsősorban ott, ahol a KKV-k 

is érdekelve lehetnek (Információ technológia, Kommunikációs technológiák, Gyártás, termelés, 

megmunkálás és anyagok, Mérés és tesztelés, Agrár- és élelmiszeripar, Biotechnológia). A 

COPERNICUS kiegészítéseként, a 4. KP minden egyes programját megnyitották a KKE résztvevők 

előtt (Ahlén et al., 1995). 

A COPERNICUS által meghirdetett célok a következők voltak (INCO WP, 1995): 

- segíteni megtartani a KKE országok K+F képességét (alaptudományi területeken: matema-

tika, fizika, kémia, biológia, gazdasági és társadalomtudományok; segíteni a részvételüket a fiatal 

tudósok versenyében; részvétel nyugati partnerekkel közös kutatási projektekben), 

- segíteni megoldani fontos társadalmi, gazdasági, és ekológiai problémákat (környezetvéde-

lem és egészség) (környezetvédelem és a természeti erőforrások egyensúlyának a megtartása), 
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- fokozni az együttműködést ezekkel az országokkal olyan területeken, ahol világszínvona-

lon vannak (itt az iparnak szánt K+F szerepelt: fejlett kommunikációs és telematika, információ 

technológia, anyagok és gyártástechnológia, biotechnológia, szállítás – élelmiszeripar, energetika 

és mérés és tesztelés szintén pályázható volt). 

Kinyilvánították, hogy fokozni kívánják az együttműködést a K+F területén, mivel ez fontos 

szerepet játszik ezen országok átalakulásában. Ezt a prioritásként megjelölt szakmai területeken 

óhajtották elérni, egyben fejlesztve és javítva a meglévő tudományos szakértelmet többek között 

technológia transzfer segítségével is, a felek kölcsönös hasznára. A KKE országok gazdasági átala-

kulásának sikerében kiemelt fontosságú a várható kutatási kapacitás erősödése és ennek átirányítása 

a KKE országok társadalmi-gazdasági igényeinek kielégítésére. Olyan kutatást finanszíroztak mely 

a gazdaság rehabilitációjához hozzájáruló tudás- és technológiafejlesztést és átadást végzett. Ebben 

az értelemben fontos szempont volt a KKE országok ipari vállalkozásainak – kicsik és nagyok – 

kutatással foglalkozó szervezeteinek és egyetemeinek együttműködése. 

A felhasznált pályázati formák a következők voltak: 

- közös kutatási projektek (joint research project – JRP): céljuk egy multinacionális csapat 

megszervezése mely versenyt megelőző K+F-et végezz és együttműködési eredményeket 

ér el egy specifikus kutatási témában; olyan tudás és technológia transzferre összpontosíta-

nak, mely feltehetően hozzájárul a gazdaság rehabilitációjához a kutatási eredmények ha-

tékony átadásával és alkalmazásával a gyártási területeken; fontos szempont volt a cél or-

szágokban az egyetemi kutatás és ipar együttműködésének az erősítése, 

- egybehangolt akciók (concerted actions - CA): ezek kutatói és egyéb csapatok csoportosu-

lásai/hálózatai melyek közös hosszú távú technológiai célokat követnek és tevékenységü-

ket szorosan összehangolják; határokon átnyúló az egyes résztvevő országokban már folyó 

K+F tevékenységek koordinálását célozzák és a tudományos és technológiai információ 

terjesztését, a KKE és EU tudósai és mérnökei közötti kapcsolatok elősegítését és az inno-

vációs folyamat serkentését vállalják; továbbá támogatják a prenormatív tevékenységet 

normák, szabványok és „jó eljárások„ (codes of good practice) alkotásához szükséges tu-

dományos ismeretek és technikai szükségletek továbbadásával, amivel elősegítik az új 

technológiák transzferjét a gyártó és egyéb iparágakba (kifejezett hangsúlyt kapott a minő-

ségbiztosítás, prenormatív és szabványalkotási tevékenység, megbízhatóság, karbantartha-

tóság, újrafeldolgozás és biztonságtechnológiai jellegű kutatás a programban megadott 

szakterületeken). 

Prioritást természetesen azok a JRP projektek kaptak melyekben alkalmazott kutatást foly-

tattak, amely az érintett országok részére (KKE és EU) közvetlen érdeklődést jelentettek, valamint 

azok a CA-k melyek világosan kölcsönös előnyöket mutattak ki és gyümölcsöző hosszú távú 
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együttműködéssel kecsegtettek. 

A program költségvetési bontása (és egyben a kiosztott pénzek mértéke) (millió ECU): 

 

Azaz a korábbiakhoz képes növekvő tendenciát mutat. Megjegyezendő, hogy mindez tulaj-

donképpen segélynek minősült, mert a KKE országok nem fizettek be a programba. 

1995-ben a beérkezett pályázatok száma már közelítette az EU gyakorlatot (1629), de mér-

tékében jelentősen elmaradt a legelső felhívás túlfűtött várakozásaitól. 220 került elfogadásra (rész-

letesen l. Ahlén et al., 1995) 63 millió ECU-vel (RTD INCO, 1997). 

1996-ban a program célkitűzései nagymértékben megmaradtak, némi hangsúly-erősödéssel: 

- erősíteni azokat a kapcsolatok melyekben a kutatásban dolgozók és intézményeik részt 

vesznek, hogy a K+F kapacitásaikat szinten tartsák és/vagy fejlesszék, különös figyelmet 

fordítva a termékfejlesztés és elosztásban érdekelt szektorokkal való kapcsolatokra, 

- lehetővé tenni az európai tudományos közösségnek, hogy kiválóságát megtartsa és fejlesz-

sze olyan területeken melyek relevánsak a KKE országok részére és fejlesszék a szinergiá-

kat ezekkel az országokkal a kutatás területén. 

A pályázható szakmai szektorok száma 12 lett, melyek kiegészítették a 4. KP szektorait. A 

pályázati formák tárháza bővült: kísérő intézkedések (accompanying measures – AM, csak egyes al-

szektorokra alkalmazhatóan); támogatás információcserére, tudományos publikálási és 

disszeminációs tevékenységek; a tudomány és technológia politikák fejlődésének a tanulmányozása 

és figyelemmel kísérése az adott országokban; „tartjuk a kapcsolatot” (Keep In Touch – KIT – 

olyan kutatók részére, akik már lezárt JRP-ekben vettek részt és akik továbbra is szándékoztak tá-

mogatni a pan-európai kutatási erőfeszítést). 

A célok (és pályázható) korábbi fejezetek megmaradtak (1. a K+F potenciál stabilizálása, 

2. környezetvédelem és egészség, valamint 3. ipari célú K+F), némi belső tematikabővítéssel: a 2. 

fejezetben egészség és nem-nukleáris energia, míg a 3. fejezetben társadalmi és gazdasági tudomá-

nyok valamint az innovációs közvetítő állomások (FEMIRC) megjelenésével. 

Amint az elfogadott projektek ismertetésében hangsúlyozták (Blanc, Rota-Bulo, 1996) a 

program hozzájárult a KKE kutatók körében az EU eljárások megismertetéséhez (partnerkeresés, 

kitöltendő formanyomtatványok, stb.) és segítette részvételüket különböző specifikus programok-

ban. Az elfogadott projektek minősége igen magas volt. Az 1931 beérkezett pályázatból 261 került 

elfogadásra (77,5 millió ECU összköltségvetéssel). A résztvevők számát tekintve a lista elején Ma-

gyarország áll 147 résztvevővel (a magyar résztvevők száma a beadott pályázatokban is a legmaga-

sabb, 642), lakosság arányosan azonban most csak Szlovénia magaslik ki. 

1995 1996 1997 1998 összesen 

14,64 59,25 68,22 66,87 208,98 
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A 4. KP keretében a második COPERNICUS pályázati felhívásra 1997-ben került sor 

(Blanc, Deschamps, 1999). A célok alapjában véve változatlanok maradtak, annyi pontosítással, 

hogy a program akcióinak szerepe eltérő, de komplementáris a KKE-ből kifelé irányuló agyelszívá-

si tendencia minimalizálásában és igyekezett maximális esélyt adni ezeknek az országoknak, hogy 

K+F tudásukat megtartsák és javítsák. A projekt típusok nem változtak, valamelyest csupán az AM 

struktúrájában: a KIT kimaradt és bekerültek a program támogatását szolgáló tanulmányok, konfe-

renciák, workshoppok és szemináriumok, valamint a program kutatási tevékenységeihez kapcsoló-

dó képzési tevékenységek. 1300 pályázat érkezett be, melyből 235 került elfogadásra (53,37 millió 

ECU összköltségvetéssel). Ami a magyar szereplést illeti, úgy látszik a lehetőségek telítődtek, hi-

szen bár jó, több egyéb tagjelölt felzárkózott. Különösen érvényes ez Bulgária, Románia, Csehor-

szág és Lengyelországra, amelyek gyakorlatilag ugyanannyi résztvevővel pályáztak (sőt az utóbbi 

kettő a magyarnál többel is). A nyertes résztvevők számát tekintve a helyzet még rosszabb, Csehor-

szághoz képest leszakadás érzékelhető (98/79). A lakosság arányos listát továbbra is Szlovénia ve-

zeti. 

A COPERNICUS ideje alatt a pályázó konzorciumok minimális összetétele JRP esetében 2 

EU tagállam és 1 KKE, CA esetében pedig 2 KKE. Előnyben részesítették a nagyobb konzorciu-

mokat, így az átlag 5 partner/konzorcium (JRP esetében). Továbbá, a KKE-ből származó szakembe-

rek részt vehettek a projektek bírálatában is. 

A 4. KP első akciója mely egy sor K+F specifikus programot tartalmazott szintén a KKE 

részvétel lehetőségét jelentette, és a tervezett költségvetés maradék része itt realizálódott. 

Az első megmérettetések alapján több következtetés vontam le: 

1. Az akciók egy a KKE országok részére addig ismeretlen gyakorlatot mutattak be: partne-

reket kellett keresni és projekt javaslatokat összeállítani 

2. Ezt követően ezek a projektjavaslatok megmérettetésre kerültek, igaz egyszerű szem-

pontok alapján, de egy elvileg azonos közegből származó versenytársak hasonló javasla-

taival. Igen fontos, hogy ezek a versenytársak első alkalommal kerültek ki egy nemzetkö-

zi mezőnyből, és mint ilyen ismeretlenek voltak és ez mindegyikőjük részére szokatlan 

volt. 

3. A projektjavaslatok egy korábban meghirdetett munkaprogramhoz kellett igazodjanak, 

azaz meghatározott feltételeknek kellett eleget tegyenek. Ebben könnyebbséget jelentett, 

hogy már az EU-ban elfogadott projektekhez kapcsolódtak, vagy EU kuta-

tó/kutatócsoporthoz csatlakoztak, ami garantált egy bizonyos szintű minőséget is (már az 

is szűrő volt kit fogadnak be), valamint a pályázatokat a nyugati partner adta be, ergo, 

vagy ő készítette el, vagy felügyelte annak elkészültét (hiszen elvileg elemi érdeke volt a 

siker). 
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4. A projektek végrehajtása alatt egy végrehajtási menetrendhez kellett igazodni. Ebben a 

nemzetközi együttműködések folyamán felmerülő egyeztetések, valamint a projekt által 

megkövetelt határidőkhöz kellett igazodni. 

5. A projektek sikerességét azok lezárását követő értékelés véglegesítette, igaz viszonylag 

formális módon. 

Mindezzel a keleti partner egy tanulási folyamatnak lett kitéve melynek több célja volt: 

1. a résztvevők a rendszerváltás és az állami támogatások drasztikus leépülését követően 

szinte légüres térben találták magukat és ezzel a támogatással helyzetük stabilizálódott; 

bár a pályázók elenyésző része nyert támogatást, de a potenciálisan következő támogatási 

hullámban mindenkinek meg volt a reménye egy jobb szereplésre (ez persze statisztikai 

alapon nem következett be, legfeljebb a szereplők váltották egymást) és ez a „délibáb” a 

hírtelen cél nélkül maradt K+F tömeges munkaerőt optimista kilátásokkal látta el; persze 

az is igaz a többrétű erőfeszítések (nem csak kutatási és nem csak EU) következtében 

szinte mindenki jutott valamilyen apró támogatáshoz, 

2. megismertetni a szocialista államgazdaságból jövő résztvevőket egy másfajta, a piacgaz-

daság kereteiben folyó K+F finanszírozási gyakorlattal, a projekt centrikus szemlélettel, 

3. a résztvevők potenciális tagjelölt országokból származtak, melyek zömében több mint 

egy évtized elteltével a valóságban is csatlakoztak az EU-hoz, a gyakorlat pedig a társa-

dalom legmagasabb szintjén lévő egyéneket érintette, abban a reményben, hogy ezzel a 

mérvadó rétegek megnyerése történik az „EU gondolkodás” részére, ami ezt követően 

majd tovább gyűrűzik a társadalmon belül; nem utolsó sorban mindezt igen alacsony 

költségvetéssel lehetett elérni, mely elenyésző összehasonlítva ezen országok piaci nyitás 

és gazdasági váltás következtében elszenvedett veszteségeikhez; 

4. bevonásukkal az EU mechanizmusaiba megismerték annak felépítését és működését, azaz 

kezdtek felkészülni a későbbi tagságra, 

5. erősödtek a korábban is meglévő, de elszórt és erőtlen kutatói kapcsolatok, 

6. egy új gondolkodásmód elsajátításába kerültek bele: mivel a KP innovációhoz közeli, 

eredményhasznosítási szempontú, szembe kerültek a kérdéssel: milyen célt is szolgál az 

adott kutatás ? 

7. A K+F valamint a párhuzamosan működő néhány egyéb program (Magyarországon első-

sorban a felsőoktatási) szinte semmilyen veszéllyel nem járó terület; a befektetett források 

hozadéka, mint látható a mai napig igen nehezen mérhető, pusztán csak a politikai érték-

becslésnek a keretében értelmezett (bár az oktatáshoz fűződő emberi tőkeelmélet ekkor 

már igen fejlett és a kutatás a felsőoktatás révén elvileg kapcsolódik hozzá; mégis ponto-

san a felsőoktatás az ahol a gazdasági hozadék marginális, persze az alsóbb szintű oktatá-
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si formákhoz viszonyítva; de olyan országokban ahol az alacsonyabb szintek telítettek, 

további hozadék elérése csak a felsőbb szinteken lehetséges, jelen esetben a felsőoktatás-

ban, majd a kutatásban). 

A tapasztalatok összegzésében érdekes következtetésekre jut a Majó Bizottság (European 

Commission, 2000). Ezeknek az országoknak a K+F helyzetét labilisnak ítéli, a társadalmi-

gazdasági (és ezen belül persze a K+F) rendszer átalakulását még messze be nem fejezettnek tekin-

ti. Összességében úgy találja, hogy a fejletlen ipari igények miatt, még igen hosszú időt vesz igény-

be ameddig a K+F megfelelő kezelése kialakul, éppen ezért javaslata szerint a KP és K+F kezelését 

ezekben az országokban a meglévő tudományos akadémiákra kell bízni. A vélemény szerintem két 

okból is meghökkentő: 

1. Magyarország pl. rendelkezett egy olyan országos hatáskörű szervvel az MTA-n kívül 

mely régi tapasztalattal rendelkezett a területen, és mely a jelentés pillanatában immár 

majd egy évtizede a KP országos és kizárólagos menedzserének számított. Ez az OMFB 

volt. 

2. A tudományos akadémiák mindenhol az alapkutatás letéteményesei, azaz a K+F kapcso-

latuk minimális, bár a szovjet típusú kutatásszervezési rendszerben jelentős kutatóintézeti 

kapacitásokat működtetnek. 

Igaz, ismét Magyarország esetében az MTA tradicionálisan nyitottabb volt a kérdés felé, 

mert a „tudomány hasznosítása”, azaz a szerződéses munkák intézeteiben elsősorban a költségvetési 

megszorítások miatt a rendszerváltást megelőző 1-2 évtizedben jelentősen elszaporodtak. Sőt, he-

lyenként technológia-transzfer kezdeményezéseket is támogatott (l. pl. a Debreceni Tudományos 

Műszaki Ipari Parkot, mely az 1980-as évek második felében az MTA Atommagkutató Intézetének 

az aktív támogatásával és létesítményeiben jött létre). 

Ezzel együtt a javaslat rámutatott egy kormányszinten eléggé elhanyagolt területre: pl. Ma-

gyarország az első felsőoktatás fejlesztési világbanki program keretében kötelezettséget vállalta 

arra, hogy kutatási minisztériumot létesít (World Bank, 1991). Ez a mai napig nem valósult meg. 

Ugyanakkor ugyancsak e világbanki program megállapításai közzé tartozik, hogy ekkor (1990-ben) 

Magyarország volt az egyetlen KKE ország mely kutatási grantokat pályázás útján ítélt oda 

(OTKA). Azaz, a Majó Bizottság javaslata nem volt teljesen alaptalan. 

Ám a 4. KP futamideje alatt a tevékenységek nem csak a pályázati folyamatra korlátozód-

tak. A várható EU bővítést szem előtt tartva (a KKE országok zöme ekkor már hivatalosan is tagje-

lölt), a Bizottság egy tanulmányt készítetett a kelet-európát és az EU-t elválasztó technológiai „rés-

ről” (gap) (Coopers & Lybrand, 1998). Ez a tanulmány jelentette annak a gondolkodási folyamat-

nak az alapját melynek során ezeknek az országoknak K+F és innovációs igényeinek kielégítésére 

szolgáló strukturális és operatív alapot határozták meg. A tanulmány eredményeit 1997 év végén 
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Bécsben ismertették. 1998. május 14.-én ezen országok kutatásért felelős minisztereivel egy struk-

turált dialógust tartottak melyen elsősorban abban állapodtak meg, hogy gyorsítják azoknak a lehe-

tőségeknek a keresését, beleértve az anyagiakat, melyek ezen országok következő, 5. KP részvételét 

teszik lehetővé. A kezdeményezések eredményeként a tagjelölt országok az 5. KP-ben mint társult 

tagok vesznek részt. 

A társulási szerződések értelmében lehetővé vált, hogy a KKE országok az 5. KP költségve-

téséhez egy fix hozzájárulás fejében (ennek kiszámolása az adott ország GDP-je alapján történt, 

első évben egy részét elengedték, egy részét a PHARE-ból fizették, és csak kb. 1/3 része származott 

saját hozzájárulásból; az arányok minden évben módosultak, úgy, hogy a saját hozzájárulás nőtt, az 

5. KP végére elérve a 100%-t) kutatóik teljes jogú tagként, azaz az EU tagállamok képviselőivel 

azonos feltételek alapján vegyenek benne részt (a magyar adatokat l. Nyiri, 2002). Ennek eredmé-

nyeként az első év pályázati fordulóinak végére ezek az országok az összes részvétel 3,4%-t adták 

(COM(2000) 842).  

A korábbi KP szellemének a folytatásaként, a KKE országok egy további lehetőséghez is ju-

tottak: külön, csak számukra kiírt pályázat struktúrában, azzal a céllal, hogy „segítsék” ezen orszá-

gok tudományos és technológiai szektorainak a restruktúrálását, egy un. „kiválósági központ” pá-

lyázaton 34 intézménynek ítéltek támogatást (ebből 6 magyar, kivétel nélkül az MTA tagintézmé-

nyei). Részvételük elősegítése érdekében egy sor konferenciát is rendeztek, melyből kiemelkedik a 

2001. július 12.-én Busquin kutatási biztos elnökletével megtartott miniszteri összejövetel, ahol 

elsősorban a KKE részvételét az 5., 6. KP-ben és az ERA-ban tárgyalták meg. A KKE országok 

tudományos kutatási és innovációs rendszerét a 2001 éves külső kiértékelés elsősorban részvételük 

könnyítése céljából (továbbá azonnali bevonásukra az ERA kidolgozásába) az ERA kulcselemének 

javasolta (DG RTD, 2002). Ennek elérésére az 5. KP keretében egy további „kiválósági központ” 

pályázatot hoztak létre (European Commission-1, 2001, Magyarországon ekkor már egyetemi mű-

helyek is kaptak ilyen minősítést), valamint kiegészítő források biztosításával már elfogadott és futó 

5. KP projektekhez, a 4. KP-ben már megszokott módon, a KKE országokból származó kutató cso-

portok csatlakozhattak (European Commission-2-6, 2001). Az 5. KP utolsó évének a kiértékelése 

(DG RTD, 2003) egyébként üdvözölte a KKE országok jobb bevonására tett erőfeszítéseket, a 

program iránt megmutatkozó érdeklődést ezekben az országokban, az 5. KP jó ismeretét, az NCP-k 

együttműködését, az EU-15-ből származó kutatókkal kialakított jó kapcsolatokat. Kiemelt viszont 

néhány strukturális gyengeséget, melyet a jelzett országokban (az NCP-k), valamint kiértékelők, 

EU Bizottsági KKE országokért felelős alkalmazottai bevonásával széleskörű felmérés alapján ösz-

szegzett: 

- a KKE országok nagy ipari vállalkozásai rendkívül kis hajlandóságot és részvételi érdek-

lődést mutatnak a KP iránt, 
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- a KKE országok KKV-i a részvétel iránt sokkal nagyobb érdeklődés mutatnak, de részvé-

teli hajlandóságuk rendkívül alacsony, 

- a legtöbb KKE ország elavult K+F infrastruktúrával rendelkezik, 

- a mobilitási programok nem felelnek meg a KKE országok igényeinek (aminek lehetett 

oka, hogy kutatóik csak az EU-15 felé kaphattak ösztöndíjat, és csak EU-15-ből érkező ösztöndíja-

sokat fogadhattak; ennek következtében egyensúlytalanság lépett fel, mert miközben igen nagy volt 

az érdeklődés az EU-15 felé, fordítva igen csekély; az un. visszatérési ösztöndíjakat a KKE orszá-

gok kutatói nem tudták kihasználni, a feltételek is csökkentették a pályázók számát, a KKV-k nem 

rendelkeznek azzal a képességgel, hogy alkalmazottaikat külföldre engedjék), 

- viszonylag alacsony az együttműködési szint a KKE országok kutató csoportjai között. 

A javasolt megoldások között kiváltképp az NCP-k (akik elsősorban K+F-ért felelős kor-

mányszervek alkalmazottai) jelentősen javított képzése szerepelt, továbbá mivel a 6. KP jelentősen 

eltér a korábbiaktól, a KKE országok részére hajlékony részvételi mechanizmust igényeltek, mely 

adott esetben korrektív intézkedéseket is lehetővé tegyen (mint majd látjuk a 6. KP tényleg nehéz-

nek bizonyult a KKE országok részére). Ezt kiegészítette a három kiemelt probléma körben (mobi-

litás, KKV és kutatási infrastruktúra) területén javasolt külön intézkedések. Az EU Bizottság 

egyébként a külön pályázati felhívások gyakorlatát a 6. KP-ben is folytatta (a csatlakozásig), pl. a 

csatlakozó országok részére 2003. április 3.-án kiírt SSA pályázattal (OJ C 79/7). 

A Bizottság általában arra gondosan ügyelt, hogy a KP ne váljon a juste-retour vizsgálatá-

nak eszköze, pontosabban nem szolgáltat semmilyen adatot (l. az EU Bizottság statisztikáit, ill. 

Nyiri, 2002), arra vonatkozóan milyen az egyes országok összesített szereplése. Az egyetlen egy 

amit vizsgál, mennyi kooperációs kapcsolat épül ki, ugyanis ez mutatja az integráció mértékét (pon-

tosabban ezt vetítve az egyes országok méretére). Ebben a KKE országokat tekintve Magyarország 

2000-ben az élbolyban van, de szembetűnő Szlovénia ismét mindenkit megelőző helye 

(COM(2000) 842). A 2001-ben bár ezeknek a kapcsolatoknak a száma nő, az éllovasok között a 

helyzet nem változik. Ugyanez vonatkozik az ekkor közzétett szerződéses részvételek számára is 

(COM(2001) 756). Ez tovább erősíti a gyanút, hogy a magyar részvétel a rendelkezésre álló K+F 

(szellemi és infrastrukturális) kapacitáshoz mérten, néhány egyéb hasonló helyzetű partnerrel egye-

temben, telítődött (vagy közelít a telítődéshez). Azaz, radikális változtatások nélkül, nincs lehetőség 

ennek fokozására. Ami ennél még beszédesebb, hogy az elvileg azonos szellemi erőforrással ren-

delkező régebbi EU tagokhoz képest (pl. Belgium és/vagy Görögország), jelentős a lemaradás. 

Ezekhez képes kb. ¼-1/5 potenciált mutatunk. A helyzet valamelyest, de nem jelentősen enyhült 

2002-ben (COM(2003) 124). 

A tagjelölt országok szereplését a 4. és 5. KP-ben Schuch (2002) foglalja össze (itt csak az 

5. KP első évét veszi figyelembe). Kiindulási alapja a KKE országok statisztikai sikeraránya az 5. 
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KP első évében (1. táblázat). 

 

Sikerarány Életminő-

ség 

Információs 

társadalom 

Growth Környezet-

védelem 

Energia Társadalom-

tudományok

Összes/

ország

Balti Államok 17,28 4,35 21,62 7,27 30,77 40,00 15,88 

Bulgária 10,71 6,45 11,76 6,25 14,29 20,00 8,57 

Csehország 12,41 16,95 27,37 23,68 34,38 23,07 20,04 

Magyarország 14,94 12,64 26,44 16,13 23,08 16,67 16,81 

Lengyelország 19,21 14,29 25,21 7,30 31,91 33,33 17,37 

Románia 5,88 6,25 23,61 4,17 21,74 20,00 12,60 

Szlovákia 15,00 8,16 33,33 5,00 45,45 0,00 15,15 

Szlovénia 19,57 32,88 25,58 5,88 51,72 22,22 24,19 

Össz/Szektor/ 

KKE 

15,31 13,27 25,40 10,07 31,62 23,70 16,84 

Össz/Szektor/ 

EU15 

23,31 21,41 38,41 18,49 29,14 25,57 25,24 

 

1 táblázat. A KKE országok sikeraránya az 5. KP-ben tudományos és technológiai szektorok szerint 

A táblázat alapján nyilvánvaló: ezeknek az országoknak a szereplése általában az EU-15 

alatt van, kivéve az energetikát. Vannak különbségek, hiszen Szlovénia általános éllovassága to-

vábbra is fennáll, továbbá folytatódik a 4. KP gyakorlata: van egy élboly, melybe beletartozik még 

Magyarország, Csehország és Lengyelország. Azaz látható, hogy gyakorlatilag leképeződik a társa-

dalmi tranzició képlete, de egyes országok (pl. a Balti államok) felzárkózása is. 

Schuch azonban a különböző egyszerű sikerarány vizsgálatok által nem eléggé megjelenített 

különbségek vizsgálatára egy portfolióelemzést is végez. Ennek alapján azt állapítja meg, hogy az 

éllovasok (Szlovénia, Lengyelország, Csehország és Magyarország) esetében a két KP (4. és 5.) 

folyamatait tekintve nem látható semmilyen lényeges eltolódás (sem pozitív, sem negatív értelem-

ben), ami annak tudható be, hogy a régió egészéhez viszonyítva ezek az országok nemzetközileg 

versenyképes K+F szektorokkal rendelkeznek majdnem mindegyik a vizsgálatba vett területen. A 

többi viszont egy jelentős K+F szakosodási folyamaton megy keresztül. 

A KKE szereplését a 4. és 5. KP-ban egyébként részletesen a 2. és 3. táblázat mutatja be. 

Ennek további jellegzetessége, hogy az EU tagországokhoz képest általános gyenge szereplést teté-

zi a projektkoordinátorként vállalt feladatkör. Személyes tapasztalatom szerint a projekt koordináto-

rok szerepe különösen fontos: általában jelentős tudományszervezési készséget igényel, továbbá 
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projektszerű (és méretű) tudományos kérdésfelvetést. A projektek túlnyomó többségében a koordi-

nátor ilyen jellegű eszmei szerepe meghatározó. 

Az 5. KP egyébként a KKE részvevők szempontjából pozitív fejlődést hozott. Pl. Lengyel-

ország esetében a sikerarányt viszonylag dinamikus fejlődésről lehet beszélni (Slawinski, 2005), bár 

mint láttuk a részvétel bizonyos telítődése figyelhető meg. Magyarország is tartotta a teljesítési ará-

nyokat (Nyiri, 2002). Azaz a KP által az európai K+F politika térképén addig betöltött szerep isme-

retében, annak változatlanságát feltételezve a KKE országok és ezen belül Magyarország feltehető-

en beállt volna a „dolgok sodrásába”, azaz egy kiegyensúlyozott részvétel mellett viszonylag szolid 

eredményeket produkál. Csakhogy a 6. KP ezzel a múlttal az EU szintjén szakított. Stratégiai szem-

pontból persze az EU K+F közeg a strukturális váltás sokkját el tudta viselni (minden kritika dacá-

ra, hiszen a programok lefedettsége változatlanul magas szinten történt), csakhogy ez az erősek 

versenyének bizonyult, ami a konkrét véleményeket figyelembe véve a 6. KP várható KKE szerep-

lést, strukturális gyengeségei miatt, rendkívül komornak tekintette. A fejlemények részben igazol-

ták ezeket az előrejelzéseket. 

A 2003-as öt éves külső kiértékelés (European Commission, 2004) ugyan megemlíti, hogy a 

korábbiak az új tagállamok problémás részvételét jósolták a 6. KP-re, de annyiban ezt nem osztja, 

hogy minden ország kutatási kapacitásának megfelelően vesz benne részt (ez persze nem jelenti azt, 

hogy a KKE országok nem alul reprezentáltak !). Meg is állapítja, hogy ezek az országok részvétele 

fokozottabb nehézségekbe ütközik, mely fakad gyakorlatlanságukból a versenyszerű pályázásban 

(ami amennyiben igaz, a több mint egy évtizede már napi gyakorlattá vált folyamatot ezek szerint a 

K+F közösségek vagy nem sajátították el, vagy nem történtek meg azok a kulturális attitűdváltások, 

ami ezekhez szükséges, azaz, ez a közösség zömében nem hajlandó elfogadni ezt a rendszert). Má-

sik ugyancsak kérdéses észrevétel az EU-15 kutatóival kialakított kapcsolatok hiánya. 

De vannak olyan felvetett problémák is melyek objektivitásához kétség nem fér: tőke hiány 

és kutatási eszköz hiány, kapcsolt ipari infrastruktúra, csúcstechnológiájú cégek és ipari egyesületek 

hiánya. Mindezek alapján levonja a következtetést, hogy az új tagországok egy tranziciós folyamat-

ban vannak, egy időben kell kiépítsenek egy vállalkozás barát környezetet és a tudás-alapú gazda-

ság alapjait. Ehhez intézményi reformok és megfelelő erőforrások hozzárendelését javasolja, többek 

között a strukturális alapok és egyéb nemzeti eszközök felhasználásával. 

Jobb képet kapunk a frissen csatlakozott KKE országok részvételéről a 2004-es külső kiér-

tékelés (DG RTD, 2005) alapján. Ez egy részletes elemzést követően arra a megállapításra jut, hogy 

részvételük a projektekben alacsonyabb, mint a régi tagállamoké (az elnyert pályázati összegeket 

vetítve a nemzeti K+F kapacitására, azaz 1000 kutatóra). Ezzel szemben, ha az elnyert összegeket 

az egyes országok nemzeti jövedelem K+F-re fordított részarányához (GERD - Gross Expenditure 

on RTD) viszonyítjuk (DG RTD, 2005) azt a képet kapjuk, hogy részvételük meglehetősen sikeres, 
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hiszen általában véve ez sokkal jelentősebb, mint a régi tagországokban. 

A helyzet okát egyértelműen abban jelölik meg, hogy ezekben az országokban a GERD lé-

nyegesen alacsonyabb, mint a régi tagállamokban (1% alatt szemben az átlagos 2%-al; ez a kelet-

európai államokban, rendszerváltást követően változatlan, mint látható hasonlóan az ebben a perió-

dusban tapasztalt nyugat-európai tendenciához; bár erre a rendszerváltás utáni gazdasági visszaesés 

alapvetően rányomta a bélyegét, azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 3. KP költségvetés-

ének elfogadása körüli viták a rendszerváltással egyidőben zajlottak). Márpedig a megfelelően ma-

gas szintű nemzeti K+F ráfordítás fontos feltétele a fejlett nemzeti K+F kutatási kapacitásnak és így 

a KP-ben történő sikeres részvételnek. Ezért az új tagországok esetében jobb stratégiának tartják 

ezekben a kapacitás fejlesztést mely a hosszú távú sikeres részvételt biztosítja, semmint részvételük 

erőltetését a tematikus prioritásokban kijelölt kvóták elérésének formájában, ami egyébként vissza-

üthet a projektek minőségében. Ennek a kapacitásfejlesztésnek a forrását szintén strukturális ala-

pokban jelöli meg, ami tapasztalatom szerint egyébként az első magyar nemzeti fejlesztési tervben 

meg is valósul. 

Egy cseh felmérés szerint (Albrecht, 2005) a megkérdezettek nem találtak különbséget az 5. 

és 6. KP között a tematikai lefedettség, a projekt előkészítés, kiértékelés, végrehajtás, jelentéstétel 

és IPR területén, viszont az 5. KP-t jobbnak ítélték a projekt típusok és információ elérés szempont-

jából. Finanszírozás szempontjából, a 6. KP első két évében az új tagországok (KKE) némileg meg-

haladták a 4. KP szintjét, de csak az 5. KP egy negyedét értek el (Mokry, 2005). Ez jelentős vissza-

esés, még akkor is, ha a 2,86%-os részarányuk 3,48%-ra növekedett. Pontosabban a 2005. január 

26.-ig kiosztott szerződéses támogatások a KKE országok esetében összesen 3,01%-t tesznek ki, 

szemben a svéd 3,78%-al, görög 2,12%, finn 2,30%, belga 4,98%, osztrák 2,42%, dán 2,01% (régi 

tagországok közül csupán Portugália helyzete nem irigyelhető: 0,86%). Horvat (2005) szerint a 

KKE részesedés a 6. KP-ben nőtt az 5. KP-hez képest (bár láthatóan más adatokkal dolgozik) és az 

új tagállamok erősségei az Információ technológia, Fenntartható fejlődés, Humán erőforrás me-

nedzsment, Nanotechnológia, Stratégia, Élettudományok (ebben a sorrendben). A szakmai trendek-

ben általában követik a többi tagország átlagát, de néhány esetben jelentősen elmaradnak: Informá-

ció technológia, Élettudományok, és Repüléstechnika területén. Ugyancsak visszaesésről számol-

nak be Szlovákiában (Kedro, 2005). 

Ugyanakkor Magyarország éllovas helyzete a KKE bolyban változatlan. Ezt, valamint az 

KKE boly rangsorát megerősíti Babic (2005), aki viszont a 2003-as lakosság arányos projekt szá-

mokat is közli. Ez utóbbiban a KKE szereplés már nem olyan rossz, sőt egyes esetekben kifejezet-

ten jó (pl. szlovén, litván, észt, lett esetben). Ugyanez a helyzet a kutatói létszámra vetítve (Horvat, 

2005, elsősorban észt, litván és szlovén viszonylatban, de itt a magyar helyezés is meghaladja az 

EU-25 átlagot) 
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Ami érdekes viszont, hogy pl. a magyar részesedés aránya a kapcsolatok szintjén sokkal je-

lentősebb (Mokry, 2005). Ez arra enged következtetni, hogy a magyar K+F sok esetben figyelembe 

lett véve, de morzsákkal részesült. Lehet ennek oka a „kelet-európai” effektus, azaz sok koordinátor 

úgy gondolta, nagyobb esélye van, ha KKE, azaz többek között magyar résztvevőt is szerepeltett, 

de ebben az is megnyilvánulhat, hogy a KKE országokban a fajlagos költségek még mindig alacso-

nyabbak. 

Az NoE adatokat kivéve, a magyar szereplés messze az információ technológia területén a 

legjelentősebb, amit az Élettudományok követnek. Növekedett a felsőoktatási intézmények részese-

dése (szinte duplája a kutatóintézetinek, azonban együttesen a részesedés kb. 60%-át adja), miköz-

ben az ipar 10% alatti. Örvendetes viszont a KKV-k megnövekedett aktivitása (kb. 30%). Nyilván-

való módon a dolog vesztese a kutatóintézeti hálózat. Horvat (2005) az adatokat EU-25 szinten veti 

össze, és megállapítása szerint a KKE országok szereplésének egyik gyengesége, az EU-15-höz 

viszonyítva, a vállalkozói szféra (10,1% szemben a 17,7% átlaggal). Az intézményi részvételt te-

kintve hasonló adatokkal rendelkezik Szlovénia és Szlovákia is (Babic, 2005, Kedro, 2005) 
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2. sz. függelék: Magyarország részvételének hatáselemzése és általános következtetések 

a KKE országok vonatkozásában 

A magyar szereplést, ezúttal csak az 5. KP-ben Nyiri (2002) foglalja össze. Ezek szerint 

Magyarország minden kimutatás szerint a KKE csoporton belül az első három hely valamelyikét 

foglalja el Csehországgal és Lengyelországgal együtt, de  

„…a KKE részvétel mind a pályázatok számát, mind pedig a nyerési arányt illetően nagyon 

alacsony és lényegesen elmarad az EU átlagától. Tömören fogalmazva: ez a belépésre váró, több 

mint 100 millió lakost számláló ország-csoport nem jelent meg a KP első három évében markáns 

pályázó erőként, és nagy valószínűséggel, ezzel összefüggésben nem hozott be az európai kutatási 

erőtérbe számottevő addicionális erőforrást. Más, már korábban Kelet- és Közép-Európa felé meg-

nyitott európai kutatási programok (pl. az EUREKA) az elmúlt tíz évben ugyanezt igazolták.” 

Sőt további elemzése szerint „a magyar részvétel a KP-ban marginálisnak tekinthető”. A 

helyzetet magyarázó különböző okokat a következőképpen foglalja össze: 

• a KKE kutatóközösség ismertsége kisebb, mint nyugati partnereiké;  

• szerényebb pályázási gyakorlattal rendelkeznek;  

• gyengébb stratégiai kapcsolattal rendelkeznek az EU üzleti szektora irányában;  

• nem nagyon ismerik a pályázók az EU FP5 kritérium-rendszerét;  

• a kutatóközösség informálásának nemzeti rendszere fejletlen, elégtelenek a pályázási képes-

ségek kiépítését szolgáló ösztönző, támogató mechanizmusok;  

• kezdeti stádiumban van a nemzeti NCP hálózat működése;  

• a nemzeti innováció-finanszírozás rendszere lényegesen eltér az FP5-étől (mikro-projektek 

finanszírozása vs. program-finanszírozás);  

• a társult országok nem tudták befolyásolni az 5.KP prioritásainak alakulását, ennél fogva bi-

zonyos témák, amelyek fontosak számunkra, alacsony prioritással szerepelnek az 5.KP-ben. 

Ami Magyarország szereplését az 5. KP első három évében illeti a következőket állapítja 

meg: 

1. Elsősorban az akadémiai kutatóintézeti hálózat tekinthető sikeres 5. KP pályázónak. Az el-

várásokhoz képest jelentősen elmarad a vállalkozások és a felsőoktatás bekapcsolódása. Ez 

világosan mutatja, hogy a felsőoktatási integráció jelszavával fémjelzett világbanki program 

keretében végrehajtott felsőoktatási fejlesztések igen lassan érnek be. Lehet erre magyarázat 

az, hogy a K+F „tőke” képzése igen lassú folyamat, de inkább arra utal, hogy jelentősebb rá-

fordításokat igényel. 

2. Az elnyert támogatások szintje, továbbá a beadott pályázatok számának, valamint a siker-

ráta alakulásának elemzése azt mutatja, hogy a magyar KP-pályázási képességek nem fej-

lődtek a kívánatos mértékben.  
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3. A költségvetési befizetések "visszapályázásának" mértéke nem alkalmazható a pályázási 

eredményességet mérő egyetlen indikátorként, ugyanakkor az is nyilvánvalónak látszik, 

hogy egy fejletlen innovációs rendszer csak nagyon korlátozottan tudja közvetíteni a nem-

zetközi, így az EU együttműködésben rejlő lehetőségeket a hazai gazdaság és társadalom 

versenyképességének javítására.  

4. Pozíciónk a KKE ország-csoporton belül változatlanul erős, azonban hátrányunk az EU-15 

"perifériájához" képest még mindig jelentős.  

5. A magyar részvételeket elsősorban a hazai forráshiány pótlása motiválja és nem az innová-

ciós kényszer vagy a piaci húzóerő. Az együttműködések leglényegesebb motivációjának - a 

partnerek oldaláról vizsgálva - a viszonylag olcsó, de megbízható "kutatási szolgáltatási" 

erőforrásokhoz való hozzáférés tűnik. Ez a jelenlegi fázisban, önmagában még nem baj, de 

tartóssá válása számunkra egyértelműen hátrányos lenne.  

A teendőket elsősorban a pályázási képesség helyzete, fejlesztésében látja (az innovációs 

rendszer egészének állapotával alapvetően összefüggő tényezőkön túl: finanszírozás, pályázati ta-

nácsadás, pályázási képesség javítása, érdekérvényesítési és tanulási képességek fejlesztése). Mind-

ezt sürgető feladatként jelöli meg, elsősorban mivel a következő, 6. KP-ben a második vonal pályá-

zási esélyei ebben az erőtérben (és itt elsősorban az EU teljesége értendő) mindenképpen jelentősen 

romlani fognak. Ami egyébként be is következik. 

Persze megfogalmazza: „Az EU K+F keretprogramjaiban való részvétellel kapcsolatosan 

felvetődő kérdés: ez célként vagy eszközként funkcionál-e a mai Magyarországon?” Válasza pedig: 

„Egy olyan ország esetében, amely a tudást tartós növekedésének meghatározó elemeként 

kezeli, a válasz nem lehet kétséges: az EU K+F keretprogram új erőforrások elérésének és bekap-

csolásának eszközeként kezelendő.” 

Ez szerintem önmagában problematikus, főleg akkor, ha azt tekintjük, hogy az EU költség-

vetése bár elvileg rendelkezik saját bevételekkel, de lényegében a tagállamok befizetéseiből tevődik 

össze. Azaz, ebből a tortából részesedni úgy, hogy új erőforrásokat érünk el, csak olyan értelemben 

érthető, hogy saját befizetéseinken túl mások befizetéseinek terhére részesedünk. Ez a „juste retour” 

állandóan lappangó jelenléte miatt kérdéses (versenytársaink is figyelik a dolgok alakulását). A 

KKE országok irányában tolerált, amikor deklarált, politikai szinten elfogadott akciókról van szó (l. 

külön pályázati felhívásokat), de amikor gyakorlatilag a „szabad piaci” verseny érvényesül (pl. 6. 

KP bírálatai, ahol csak a legjobbak részesültek), akkor tapasztalatom szerint mindez teljesen fi-

gyelmen kívül lesz hagyva. 

De Nyiri ennél többre gondol: 

„Az új ismeret megszerzése, a kapcsolati kör jelentős bővítése, új piacok elérése azonban 

legalább olyan jelentőséggel bír, mint addicionális pénzügyi források elnyerése. A nemzeti innová-
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ciós rendszer közvetíti ezen erőforrások versenyképességi tényezővé válásának folyamatát.” 

Végül helyesen állapítja meg, amit később tulajdonképpen a 6. KP külső kiértékelése is alá-

támaszt, hogy a KP-ben való szereplés elsősorban a hazai innovációs rendszer állapotától függ: 

„Az FP5-ben való részvételünk ma még elsősorban a tudás-infrastruktúra intézményeinek 

túlélését segíti, kevésbé jelenik meg erőforrásként versenyképességünk javulásában. Ennek oka 

elsősorban az, hogy hiányoznak vagy nagyon gyengék az ezek közvetítését végző struktúrák, fejlet-

len a nemzeti innovációs rendszer….. tehetünk egy sor segítő intézkedést, amelyek az FP pályázati 

tevékenységet ösztönzik, fejlesztik (ezekről az előzőekben bőségesen volt szó), de ezek a végered-

ményt 10%-nál nagyobb mértékben nem befolyásolják, ha magát a nemzeti innovációs rendszer 

erősödésének folyamatát tudatosan nem emeljük a társadalom-fejlesztési koncepció és napi gyakor-

lat centrumába.” 

Mint látható igen nagy mértékű egyezés van az EU Bizottság fennhatósága alatt született 

következtetéseknek, valamint a Nyiri féle közlemény között. Ez utóbbi programatikus értékkel bír a 

közeljövőre vonatkoztatva. Bár, miközben „innovációs politikáról” beszélünk rögtön felvetődik a 

kérdés: mit értünk alatta ? 

Az külső kiértékelők szerint (European Commission, 2004) a KKE országokban innovációs 

politikát jelent a K+F infrastruktúra szintjének jelentős növelésére eszközölt megfelelő befekteté-

sek. Nos, különböző országok eltérően tesznek ennek eleget. A Magyarországon foganatosított in-

tézkedések: 

- a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal felállítása, 

- 2003. évi XC. törvény megalkotása: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról, 

- 2004. évi CXXXIV. törvény megalkotása: A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innová-

cióról 

- a már említett infrastrukturális beruházások beépítése a nemzeti fejlesztési tervbe, 

- regionális innováció hálózat létrehozása, 

- regionális innovációs projektek indítása. 

Lengyelországban (Slawinski, 2005) nem teljesen azonos módon és szinten cselekednek. Itt 

a következőkről van szó: 

- az NCP hálózat fejlesztése, 

- minden régióban a regionális innovációs stratégiák fejlesztése, 

- a K+F struktúrák-centrumok fejlesztése a legfejlettebb specifikus területeken (Előrehala-

dott Technológiák Központjai, Kiválósági Központok), 

- új technológiai kezdeményezések létrehozása (lengyel technológiai platformok), 

- strukturális alapok felhasználása, 

- nemzeti KP létrehozása. 
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A KP hatásait elemző eddig legátfogóbb dokumentum (Georghiou, 2002) a kidolgozott 

módszereket egy eset tanulmány révén a magyar körülményekre is alkalmazta. Ennek legfontosabb 

hipotézise szerint, a KKE országok (elsősorban az 5.) KP-ben történő részvételének legfontosabb 

hatása csak a változó innovációs rendszereik keretében értelmezhető. 

Az esettanulmányban először bemutatásra kerül az ország 5. KP-t megelőző gazdasági át-

alakulás és az innovációs rendszerrel kapcsolatos helyzet, mely ebben az időben fragmentált, sőt a 

politika gyakorlatilag nem is törődött vele. Az egyik politikai illúzió szerint a tudományos ismere-

tek automatikusan technológiai képességekké alakulnak, ezért nincs szükség specifikusan a folya-

mat elősegítését szolgáló eszközök és struktúrák alkalmazására. Egy másik, különösen a kilencve-

nes évek elején uralkodó vélemény szerint az innováció nem előfeltétele a gazdasági fejlődésnek és 

a kutatási ráfordításokat majd akkor lehet növelni, ha az erős gazdaság ezt megengedi (ez persze a 

politikai-gazdasági felépítmény bizalmatlanságát jelzi a K+F-el szemben, a másik oldalon elsősor-

ban a kutatói „elefántcsont torony” hozzáállást tükrözve). Az esettanulmány a KP hatásokat a 

Georghiou (2002) féle mátrixban vizsgálta. 

A kapott eredmények sajnálatos módon nem általánosíthatók igazán, hiszen egy igen cse-

kély mintából származnak. De bizonyos értelemben validálnak néhány korábbi feltételezést, többek 

között az innovációs rendszerre vonatkozót is. A minta összetételét tekintve tartalmazott egy aka-

démiai intézetet és néhány KKV-t. Az akadémiai intézet részére a legnagyobb értékkel a tudomá-

nyos és technológiai outputok bírtak, miközben a gazdaságiak mérhetetlenek (ez alapjaiban kérdő-

jelezi meg a Majó javaslatot, miszerint a KP pl. Magyarországon az Akadémia hatáskörébe kerül-

jön, hiszen az adott intézet gazdasági „fogékonysága” mérhetetlenül alacsony). A cégek esetében a 

két terület többé-kevésbé hasonló súllyal bír, bár egyik megítélése sem egyértelmű, és semmiképp 

sem a rövid távú megtérülést jelenti. 

Ugyanakkor kiviláglott több egyéb hatás is: 

- a KP részvétel alkalmazható, mint egy szint megállapítási eszköz; minden szervezet eseté-

ben elszakadást jelent az autochton kiválósági státusztól, ahol a különféle körülmények miatt egy-

fajta kivételezett állapot alakul ki és ebben viszonylagos elkényelmesedés következhet be; a KP 

lehetőséget nyújt a valódi tudományos és/vagy üzleti értékek lemérésére (amivel vagy az önbizalom 

növelhető, vagy éppen a felzárkózás szükségessége állapítható meg), 

- az EU jogszabályalkotása jelentős befolyást gyakorol a KKE országokban és ebben a K+F 

közösség rendszerint nem vesz részt; ezért a KP részvétel aránylag korlátozott hatást gyakorolhat a 

jogszabályalkotásra (ezzel a megállapítással nem lehet teljes mértékben egyetérteni, hiszen tekintve 

a KP ilyen irányú célkitűzéseit közvetett részvétel mégis lehetséges), 

- a KP részvétel következtében különösen az akadémiai szektor döbbent arra rá, hogy a K+F 

eredmények értékesítése nem egy különös, hanem normális tevékenység (ez ismét egy olyan megál-
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lapítás melynek egyetemes érvényessége szerintem kétséges; a K+F eredmények értékesítése ko-

rábban is létezett, az akadémiai szektorban sokkal erősebben mint az egyetemiben, első sorban KK 

– külső kutatás - szerződések formájában; továbbá technológia-transzfer kezdeményezések intéz-

ményesítésére korábbi kísérletek is voltak, mint a már említett debreceni; az kétségtelen tény, hogy 

mindezek elhalványultak az alapkutatási beállítottság mellett, amikor a szereplőknél az „elefánt-

csonttorony” effektus sokkal erősebben hatot, pláne egy tulajdonképpen fejletlen ipari közegben, 

mely nem képes csúcstechnológiájú igényeket megfogalmazni, amitől a probléma felvetése érdekes 

és vonzó lenne; az azonban tény, hogy a KP lehetőséget teremt olyan partnerkapcsolatok kialakítá-

sára, amelyekben ez nem jelent problémát, hiszen már nem csak a nemzeti partnerségek jönnek 

számításba, hanem az unió szintű is); kérdés azonban, hogy minderre az irányultságra a tervezett 

ERC milyen hatásokat fog gyakorolni, ill. mennyire küszöbölhető ki a Kaehler (2001) által jelzett 

állami beavatkozási hatás, 

- sok esetben kiderült az intézményi menedzsment szintjén a K+F koordináció hiánya (ezt 

lehet egyébként az intézmények korporatív viselkedésének hiányaként is definiálni). A hatékony 

szerepléshez pedig ezen a téren lépések szükségesek. Itt többek között lehet utalni az IPR kezelésé-

re, mely iránti fogékonyság látható módon elsősorban az egyetemek szintjén növekedett meg, 

- végül, de nem utolsó sorban, kiviláglott az innovációs politikák hiánya, ill. az ebből fakadó 

hátrányok; ezek között a hangsúlyt tulajdonképpen az innovációs politika pénzügyi vonatkozásait 

felügyelők hozzáállására helyezi, hiszen ha nincs megfelelő türelem, és ha a részvétel hasznát kizá-

rólag a visszapályázott és befizetett összegek egyensúlyában mérik (azaz ha tartósan túlfizetés van 

és emiatt csak egy primer juste retour jelenti a figyelem középpontját), vagy ha a csatlakozás (ekkor 

még) késik, könnyen születhet a részvételt megszüntető döntés. 

Nos, ez nem következett be, de a hatások mérése nemzeti szinten is változatlanul fontos. A 

veszélyre Horvat (2005) ismételten felhívja a figyelmet, amikor kifejti, hogy a részvételi eredmé-

nyek mélységi elemzése szükséges. Kerülendő a sikerességi arányok vizsgálatából eredő szimplifi-

káló hozzáállás,. Az eredmények komplex vizsgálatát kell előtérbe helyezni, felmérve a résztvevők 

gyengeségeit a KP viszonyítva és a stratégiai és operatív hálózatokat (program delegáltak, nemzeti 

K+F menedzserek, NCP-k) aktív ténykedését kell elérni. Azaz egy stratégiai keretben kell integrá-

lódni, együttműködni és tanulni minden szinten. 

Horvathoz hasonló véleményt fogalmaz meg Albrecht (2005). Szerinte különös az új tagor-

szágok KP részvételéről szóló vita: ahelyett, hogy a projekt eredmények értékét vizsgálnák ezek az 

országok alacsony részvételi, és sikerességi arányt jeleznek, a koordináció lehetetlenségét, stb. 

Az elemzés publikálása után, a változó innovációs rendszerekre vonatkozó hipotézise Ma-

gyarország esetében jelentkezett is. Itt elsősorban utalni kell egy innovációs politika kialakítására, 

melynek elemei az innovációért felelős és az azt kezelő kormányzati hivatal létrehozása (itt persze 
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megjegyezzem, hogy mint korábban is jelzésre került ez a hivatal nem a semmiből jött létre, hanem 

minden szempontból a korábbi OMFB utódjának tekinthető), továbbiakban pedig a szükséges jogi 

környezet megalkotása (feljebb részletezve). Mindezeket követte a megfelelő programok kidolgozá-

sa (egyedi intézményi innovációs stratégiák, nemzeti K+F projektek, regionális egyetemi tudásköz-

pontok, regionális innovációs hálózat, nemzetközi nagyprojektek, speciális KKV fejlesztő projektek 

– bioinkubátor, stb.). 

A tendencia értelmében az innováció robusztus megközelítése alakul ki, legalábbis kor-

mányzati szinten. Paradox módon, ebben is, és az EU KP-ben is, a központi szereplők a KKV-k, 

aminek egyébként mélyreható hatásai vannak (nem a nagy K+F szolgáltatók, egyetemek és kutató 

intézetek, és nem is a nagyvállalatok). Az elsődleges hipotézis szerint a KKV-k a legnagyobb mun-

kahelyteremtő szervezetek, és a KP elsősorban ezért irányul feléjük. Másodlagos szempontnak tű-

nik, hogy viszonylag fejletlen K+F infrastruktúrákkal rendelkeznek, legalábbis a nagyvállalatokkal 

szemben, ami miatt elvileg fogékonyabbak a technológiai spin-off-ra (amit elsősorban a nagy non-

profit K+F intézmények, kutató intézetek és egyetemek produkálnak). Továbbá, egy új eredmény 

termékké alakítása sokkal dinamikusabban oldható meg egy KKV-ben, melynek elemi érdeke a 

lehetőségekhez képest azonnali értékesítés, miközben nagyvállalatok igen gyakran a meglévő ter-

mékeik, vagy fejlesztéseik piaci részesedésének a megvédésére máshol született eredményeket azért 

vesznek át, hogy azok hasznosítását azonnal leállítsák. Végül, mint láttuk a KKV rászorul a külső 

támogatásra, a nagyvállat meg nem (ez Magyarországon egyébként úgy érvényesült, hogy miköz-

ben a nagyvállalati szektort a betelepült multinacionális cégek képviselik, melyek K+F szempont-

ból korábban szinte nulla érdeklődést mutattak a honos kapacitások bevonására, mert rendelkeznek 

az igényeiket kielégítő kapacitással, a KKV-k e téren tényleges abszolút gyengeséget mutatnak). 

Ugyanakkor a KKV-k kifejezetten nemzeti jelleget testesítenek meg, pontosabban miközben 

piacaik lehetnek nemzetköziek (értsd EU és azon kívüli), szervezeti szempontból mellőzik a multina-

cionális cégek struktúráját (melyek több országban rendelkeznek terméket előállító kapacitással). 

Egy KKV az esetek túlnyomó többségében csak egy országban bejegyzett termék előállítással ren-

delkezik, és mint ilyen minden esetben kifejezetten nemzeti, ill. regionális támogatási programokat 

igényel. Működésének jótékony hatása is elsősorban az adott régióban (értsd: országban) jelenik 

meg. Azaz, egy hatékony K+F (innovációs) rendszer működtetése egyéb járulékos helyi intézkedé-

seket is felvett: adózási, piaci, stb. Miközben a KKV-k K+F téren is elsősorban a közelben lévő 

ilyen jellegű szolgáltatást veszik elsősorban igénybe. 

Érdekes módon, az EU külső kiértékelői által a KKE országok K+F kapacitás növelésére ja-

vasolt intézkedései is nemzeti alapokon nyugszanak: a nemzeti fejlesztési tervek alapján felhasznált 

strukturális alapok. Ezzel egyébként az innováció, legalábbis ezekben az országokban, a helyi 

komplex társadalmi-gazdasági fejlesztés témájává válik. 
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Ami egyelőre az innovációs rendszer lezárásából hiányzik, az a létrehozott eszközök hatá-

sosságának a vizsgálata. Mint láttuk a KP önmagában, bár létezése elemzők szerint 20-60% közötti 

haszonnal jár, nem váltotta eddig be a hozzáfűzött reményeket: az európai versenyképesség az ame-

rikai és japánhoz képest ugyanabban a helyzetben van, mint egy évtizeddel korábban. Ez persze 

nem jelenti azt, hogy teljesen haszontalan, hiszen mivel a láthatáron más versenytársak is megje-

lennek (az ázsiai kis tigrisek, Kína, India és hovatovább Brazília) csupán arról van szó, hogy nem 

eléggé hatásos. A hatásosság pedig a projektek végrehajtásában, a meghozott intézkedések műkö-

dőképességében mérhető, de végső soron egy versenyképesebb gazdaságban. Ennek záloga az EU-n 

belül viszont a belső technológiai szakadékok megszüntetése, ami elsősorban a KKE országokat, de 

sok egyéb régiót is érint. 

Az Európában tapasztalható egyébként jelentős technológiai leszakadások, ill. a fentiekben 

ábrázolt tulajdonképpen nemzeti alapú felzárkóztatás arra enged következtetni, hogy az unió hosszú 

távon erős nemzeti államokkal számol és ennek eléréséhez megadja a szükséges támogatást, ám a 

szubszidiaritás alapján kifejezetten elvárja a nemzeti cselekvés meglétét. Ehhez a KP modellt ad 

(pl. a lengyel esetben), vagy kritikát (mint pl. a KKE országok esetében). 

Mint látható bár a felsőoktatás politika és a K+F politika elvileg szétválasztható, a kapcso-

lódások mégis rendkívül erősek. Egyrészt a K+F jelentős mértékben az egyetemeken áll elő, az ok-

tatási folyamatban szorosan integrált. Ez elsősorban a kutatásra alapozott oktatásnak köszönhető, 

mely leginkább a posztgraduális képzés jellemzője. Ugyanakkor Magyarország szempontjából a KP 

ezzel rávilágít egy másik strukturális gyengeségre: az ország viszonylag kevés technológiai képzés-

sel rendelkezik. Ha pl. kiemeljük az integráció következtében létrejött nagy egyetemeket (BMGE, 

ELTE, SOTE, DE, SZE, PE, VE és ME), akkor érdekes jelenséget lehet megfigyelni: ma egy „tech-

nológiai” egyetem van az országban, és ez a BMGE. A többi hellyel-közzel rendelkezik technológi-

ai irányultsággal, de egészében véve ez mindenhol kisebbségben van. Kivétel talán VE és ME, 

azonban miközben ezek az intézmények a rendszerváltás előtt kifejezetten műszaki jellegűek vol-

tak, a rendszerváltás követő tendenciák (hallgatói létszámnövekedés, normatív finanszírozás, 

akkreditáció) mindkét intézményt abba az irányba hajtotta, hogy elsősorban bölcsész jellegű kép-

zéssel bővítsék a kínálatot. Természetesen ezek olcsó képzések, bármely technológiai jellegű kép-

zés lényegesen nagyobb beruházást igényelne. 

A KKE országok általános szereplésének okai egyébként Magyarországra is érvényesek, 

ahol azonban vannak további tényezők is: 

− a projektek zöme változatlanul a fővárost is magába foglaló központi régióban he-

lyezkedik el, azaz Magyarország egy belső strukturális problémával is rendelkezik, 

− a magyar K+F szétaprózott, még a nyugat-európai viszonyokhoz képest is rendkívül 



 143

kicsi K+F csoportokkal rendelkezünk (ami egyébként valószínűleg igaz a többi 

KKE országra is). 

Nem kerülhető meg azonban a kérdés: egy hatékony K+F politika milyen szakmai struktú-

rával rendelkező felsőoktatási képzést igényel ? Amikor az EU a 2010-es lisszaboni célok elérésé-

hez további 700.000 természettudományi/mérnöki képzettségű szakembert igényel, és amikor ezek-

nek a relatív száma az EU-n belül, de kiváltképp a KKE országokban, így Magyarországon is a ver-

senytársaknál lényegesen alacsonyabb, óhatatlanul a vonatkozó képzés jelentős bővítésével kell 

számolni. Azaz, a felsőoktatási rendszerre ez hatalmas hatással lehet. 
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FP 4   Bulgária  Csehország Észtország Magyarország Lettország Litvánia Lengyelország Románia Szlovénia Szlovákia 

Specifikus program 
Össz 

projektsz. R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K 
TELEMATICS 2C   640       2     2     7     1     1     8     5     3       
ACTS   223   4     4         6         2     7     7     3   1   
ESPRIT 4   1683   1     4     1     13     1         3     2     4   1 3   
ESSI 2   392               1   1                         
BRITE/EURAM 3   2247   1     3         4     2         7     1     6   1   
SMT   426       4         4     1     1     5           1   
ENV 2C   800   4     10     3     18     1         12     6     9   1   
MAST 3   166           3     2     2     2     5               
BIOTECH 2   507       3     1     7                           
BIOMED 2   703   2     3         5             2         2   1   
FAIR   870       7     2     7     1     2     10         4   2   
NNE-JOULE C   583   1     1     1                 2     1     4       
NNE- THERMIE C   493                                         
TRANSPORT   336   3     10     3     18     2         8     9     7       
TSER   171       1         3         1     2         1       

INCO   2415 
  

113   14 
  

187   23   53   5   215   34   38   3   46   4   215   46 
  

126   10   79   16 103 8 
INNOVATION   532   4   1   15   2   7   1   14   1   7   3   8   1   10   4   4   1   5   1 10 3 
TMR   3365       3         8     2         6         2       
NFS 2   148       1         1             1     1       1   
FUSION 12C   17                                         

Összesen   15545 
  

129   14 
  

243   23   69   5   319   35   51   3   55   4   293   46 
  

158   10 124 17 114 8 
 

2. táblázat A 2004-ben csatlakozott KKE országok projektrészvételének a helyzete a 4. KP-ben 
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FP 5   Bulgária  
Csehor-
szág Észtország 

Magyaror-
szág Lettország Litvánia 

Lengyelor-
szág Románia Szlovénia Szlovákia 

Specifikus program 

Össz 
projektsz

. R K R K R K R K R K R K R K R K R K R K 
LIFE 

  2929   33   4 
  

110   4   52   7   124   5   28   3   35   2   186   22   27   1 50 2 48 3 
IST 

  2522   61   2 
  

108   11   34   5   113   6   29   3   27     157   17   62   72 4 37 2 
GROWTH 

  2208   40   1 
  

159   7   14   1   99   2   23   7   25   3   217   43   79   5 89 6 49 2 
EESD 

  2006   67   11 
  

139   13   55   4   103   7   33   3   40   7   218   43   75   8 77 8 68 5 
INCO II   1202   17   11   25   19   6   3   35   28   7   3   5   2   44   40   15   9 15 11 12 8 
INNOVATION 
SMEs   149   3     14   1   6     13     6   2   7     6     3   4   8 2 
IMPROVING   4990   43   12   74   30   30   3   119   34   17   5   13   4   128   36   25   6 48 13 21 4 
FP5 EURATOM   1032   10   1   68   14       57   15   11   9       10     19   11 14 2 27 3 

Összesen   16889 
  

271   42 
  

683   98 
  

191   23   650   97 
  

148   33 
  

145   18   960   201 
  

302   40 365 46 262 27 
 
R: projektek legalább egy résztvevővel az adott országból 
K: projektek melyeknek koordinátora az adott országból származik 
 

3. táblázat A 2004-ben csatlakozott KKE országok projektrészvételének a helyzete az 5. KP-ben 
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3. sz. függelék: A COST szervezeti struktúrája és fejlődése 

 
Committee of Senior Officials (CSO) – Fel-
sőszintű Hivatalnokok Bizottsága 
A CSO a COST legfelső döntéshozó 
szerve. Összetétele a COST tagországok 
képviselőiből áll, melyek közül egyik 
minden esetben COST Nemzeti Koor-
dinátor is egyben (l. alább). 

 
Technical Committees (TC) – Techni-
kai Bizottságok. A CSO felügyelete 
mellett felelősek egy-egy területért. Fe-
lelősek az előkészítő munkáért és fel-
ügyelik az Akciók megvalósulását, va-
lamint koordinációs, kiértékelő és ta-
nácsadó minőségben segédkeznek. 

 
Management Committees (MC) – Me-
nedzsment Bizottságok. Feladatuk a 
COST Akciók megvalósítása, felügyele-
te és koordinációja. Egy MC nem tartal-
mazz több, mint max. 2 képviselőt min-
den tagországból. 
 
COST National Coordinator (CNC) - 
Cost Nemzeti Koordinátor - A CSO 
egyik tagja minden tagországból mint a 
COST Akciók nemzeti koordinátora 
működik. A CNC jelenti az összekötetést 
a hazája tudósai és intézményei, vala-
mint a Tanács COST titkársága között.  

A CNC kell: 
 biztosítsa, hogy a nemzeti finanszí-

rozás rendelkezésre áll; 
 kijelöli és hivatalosan beküldi a TC 

és MC nemzeti képviselőit; 
 továbbítja más országok szakértői-

nek a javaslatait a saját országában; 
 nemzeti szinten kiértékeli a COST 

keretben létrejött projekteket. 
 
Titkárság 
A Titkárságot korábban az Európai Bi-
zottság, 2003-tól az ESF (tudományos és 
adminisztratív ügyek) és az Európai Unió 
Tanácsának általános titkársága (a CSO 
titkárság) biztosítja. 

 

Forrás: Bevezetés a COST-ba, http://cost.cordis.lu/src/home.cfm/INTRODUCTION TO COST.htm 
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BMGE – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
CIDST – Comité d’information et documentation scientifique et technique – Tudományos és mű-

szaki információs és dokumentációs bizottság 
CMTEP - Committee for Medium-Term Economic Policy – Középtávú gazdaságpolitikai bizottság 
CORDI - COmité de Recherche et Developement Industrielle – Ipari K+F tanácsadó bizottság 
COREPER – Comité des Representatives Permanentes – Állandó Képviselők Bizottsága 
DE – Debreceni Egyetem 
ELTE – Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem 
ETSI – European Telecommunications Standards Institute –– Európai telekommunikációs szabvá-

nyok intézet – berendezések és terminálok; azonos digitális telefon szabvány alkalmazása 
ERA – European Research Area - Európai Kutatási Térség 
EU – Európai Unió mely létrejött az 1992-es Maastrichti alapszerződés következtében; az EU a 

K+F programok tekintetében a korábbi Európai Gazdasági Közösség – EGK, vagy EK, mely az 
1957-es római szerződéssel jött létre, jogutódjaként értelmezhető 

EuroHORCS - European Heads Of Research Councils - Az európai kutatási tanácsok vezetői 
FEMIRC - FEllow Member of the Innovation Relay Centres - Az innovációs közvetítő központok 

társult tagja 
IAS - Institute for Advanced Study - Előrehaladt Tanulmányok Intézete 
ISDN – Integrated Services Digital Network – Integrált szolgáltatások digitális hálózat 
IT – Information Technology – Információ Technológia 
K+F – kutatás és fejlesztés 
ME – Miskolci Egyetem 
MIT - Massachusetts Institute of Technology 
NSF - National Science Foundation 
OMFB – Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
PREST – Politique de la Recherche Scientifique et Technique – Tudományos és műszaki kutatáspo-

litika 
PE – Pécsi Egyetem 
SOTE – Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
STAR – Special Telecommunication Action of Regional Development – Speciális telekommuniká-

ciós akció régiófejlesztésre program 
Spin-off – általában egy nagyobb szervezet keretében született piacképes ötlet „piacosítása” (ter-

mék kifejlesztése, előállítása és kereskedelme); itt az ötletek „kisugárzását” is értjük alatta, 
SZE – Szegedi Egyetem 
SZU – Szovjet Unió 
TEDIS –Trade Electronic Data Interchange System – Kereskedelmi elektronikus adatátviteli rend-

szer 
VE – Veszprémi Egyetem 
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4. KP     
TELEMATICS 2C Telematics Applications Telematikai alkalmazások 
ACTS Advanced Communications Technologies 

and Services 
Fejlett Kommunikációs Technológiák és Szol-
gáltatások 

ESPRIT 4 Information Technologies Információs Technológiák 
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opment actions - JOULE 
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TSER Targeted Socio-Economic Research Célzott Társadalom- és gazdaság tudományi 

kutatás 
INCO     
INCO International Cooperation Nemzetközi együttműködés 

Dissemination and Exploitation of Results - Az eredmények disszeminációja és kihasználása 
INNOVATION Innovation Innováció 

Training and Mobility of Researchers - A kutatók képzése és mobilitása 
TMR Training and Mobility of Researchers A kutatók képzése és mobilitása 

EURATOM Framework Programme - EURATOM keretprogram 
NFS 2 Nuclear Fission Safety Nukleáris hasadás biztonsága 
FUSION 12C Thermonuclear Fusion Termonukleáris fúzió 
5. KP     

Thematic Programmes - Tematikus programok 
LIFE Quality of life and management of living 

resources 
Életminőség és az élő erőforrások kezelése 

IST User-friendly information society Felhasználóbarát információs társadalom 
GROWTH Competitive and sustainable growth Versenyképes és fenntartható növekedés 
EESD Energy, environment and sustainable devel-

opment 
Energia, környezetvédelem és fenntartható 
fejlődés 

Horizontal Programmes - Horizontális programok 
INCO II Confirming the international role of Com-

munity research 
A Közösségi kutatás nemzetközi szerepének 
alátámasztása 

SMEs Promotion and encouragement of SME par-
ticipation 

A KKV-k részvételének elősegítése és bátorítá-
sa 

IMPROVING Improving human research potential and the 
socio-economic knowledge base 

A humán kutatási potenciál és a gazdasági és 
társadalmi tudásalap javítása  

Fifth (EURATOM) Framework Programme - Ötödik (EURATOM) keretprogram 
FP5 EURATOM Research and Training in the field of Nu-

clear Energy 
Kutatás és képzés a nukleáris energia területén 
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