
TUDOMÁNYOS TÉZISEK ÉS EREDMÉNYEK 

 

1. tézis: a K+F igen széles értelemben részese a mai politikai-gazdasági felépítménynek és 

közmegegyezésnek minősül, hogy a fejlett országokban közfinanszírozásra alkalmas közjónak 

tekintendő (az 1. hipotézis alapján). 

2. tézis: az európai szintű K+F együttműködés, és annak finanszírozása a közjó funkció 

versenyképességi aspektusára koncentrál, kizárólag annak érdekében, hogy megoldja a kezdetben 

elsősorban csak az USA-val szemben jelentkező technológiai szakadék, ill. a később azonosított 

európai 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 

szükséges annak megfogalmazása egy alapvető jogi aktusban. Az EU szintű K+F finanszírozás 

fejlődése elválaszthatatlan az egységes piac megteremtési folyamatától (3. hipotézis alapján). 

4. tézis: Sem a technológiai szakadék, sem az európai paradoxon eddig nem volt 

leküzdhető 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 

egyes stratégiai pontjait célozzák meg, 

− K+F hálózatok működtetésével (ezek nem alkalmasak egy egységes K+F politika 

kialakítására), 

− közvetett EU szinten finanszírozott K+F programok (kutatás és technológiai fejlesztési 

keretprogram) 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 

hipotézisek alapján). 

Viszont: 

5. tézis: Az EU kutatás támogatása a kezdetektől jelen van az integrációs folyamatban. 

Egyrészt 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 

annak célkitűzéseinek EU szintű megfogalmazásával, mely hozzájárult a közös piac 

kohéziójához. 
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5.1. tézis: Az európai (elsősorban EU) szintű K+F finanszírozás a hangsúlyt a 

versenyképesség integrált értelmezésére helyezi, miközben ez belső strukturális problémákat mutat 

fel. 

6. tézis: a politikai felépítmény törekvései a K+F felhasználására a gazdasági 

versenyképesség növelésére a társadalmi gazdasági szférában a K+F penetrációjával jár együtt, 

ami által tömegesedik, valamint, a tömegesedett K+F-t, és vele együtt a közfinanszírozás 

programszerű indokoltságát vizsgálni kell annak hatásossága szempontjából (8. hipotézis 

alapján). 

6.1. tézis: A K+F tömegesedési folyamata, ami által a tudásalapú társadalom fontos 

tényezőjévé 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 kutatás, 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-finanszírozásban 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. 

A 3. és 6. tézis alapján megfogalmazom, hogy a Stichweh (1994) által felállított politikai 

ellenőrzés négy szintjét további kettővel kell kiegészíteni, mely ezt követően így nézz ki: 

0. a tudománypolitikai beavatkozást a politikai hatalomnak mindenek előtt meg kell 

alapozni. 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, 

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

beépülnek a tudománypolitika preferencia programjába, 

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

van, amelyen kérik a tudomány szakértői megnyilvánulását, 
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3. vannak tudományos önvezérlő mechanizmusok, szakértői csoportok, akik a program 

megvalósításáért felelnek, azaz a támogatások projektek szerinti elosztását végzik (peer 

review), 

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

megfelelően definiálja a projekteket. 

5. a ráfordítások növekedésével erősödik az igény a megfogalmazott célok teljesülésének az 

ellenőrzésére. 

 


