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1. BEVEZETÉS
1.1. A kutatás háttere
A felsőoktatási intézmények (továbbiakban: egyetemek / intézmények) mindig is központi
szerepet játszottak a gazdasági-társadalmi fejlődésben, azonban a társadalmi jóléthez való
hozzájárulásuk főként indirekt módon valósult meg: az egyetemek alapvető küldetése az oktatás,
„a modern társadalom működéséhez szükséges (…) emberek újratermelése és körének bővítése”
(OECD, 1996, old.: 24). A 20. századtól az egyetemi oktatókkal szembeni elvárás a
szakterületükön folytatott kutatás is, illetve, hogy az oktatás során saját és mások kutatási
eredményeire támaszkodjanak (Connell, 2004). Az elmúlt másfél-két évtizedben, számos
gazdasági, társadalmi és politikai folyamat kölcsönhatásának eredményeként, az egyetemek
gazdasági-társadalmi szerepe, illetve annak megítélése jelentős változáson ment keresztül szerte
a világon, s főként Európában. Ezen változások következtében, az oktatás és a kutatás mellett
egy harmadik funkció vagy inkább elvárás is megjelent a politikai eszmefuttatásokban és
az egyetemek küldetés-nyilatkozatában: a kutatási eredmények piaci értékesítésnek
igénye.
A Lisszaboni csúcs (2000) óta az Európai Bizottság az egyetemekre a gazdasági fejlődés
motorjaként tekint (Shattock, 2009), miközben a felsőoktatás az európai politikaalkotás egyik
kedvenc témájává lépett elő. A fokozott érdeklődés annak köszönhető, hogy az egyetemek „az
oktatás, a kutatás és az innováció kereszteződésében” (COM, 2003, old.: 5) foglalnak helyet, ami
az EU szerint kulcsfontosságú a kontinens gazdasági versenyképessége szempontjából. Számos
uniós közlemény és egyéb dokumentum tesz direkt vagy indirekt módon említést az egyetemek
tudásgazdaságban

betöltött

szerepéről,

mely

érvelés

alátámasztására

a

Bizottság

háttérjelentésekben vizsgálja az európai egyetemek jellemzőit és szerepét, s elsősorban más
(nem európai) OECD országokkal, s főként az USA-val összevetve. Ezek a Bizottsági elemzések
többnyire elégedetlenek az európai egyetemek jelenlegi helyzetével, gazdaságban betöltött
szerepével, mondván, hogy azok nem használják ki potenciáljukat „Európa nagyobb
növekedésért és több munkahelyért folytatott küzdelmében.” (COM, 2006, old.: 3):
A Bizottsági kritika szerint az európai egyetemek nem képesek az új társadalmi
kihívásoknak megfelelni, a környezeti változásokra hatékonyan reagálni, a gazdasági fejlődést
kellőképpen támogatni, ezért rá kell őket kényszeríteni a változásra, a reformokra. Az „új
közmenedzsment” (new public management) eszméjének tükrében kilátásba helyezett reformok
kiterjednek az intézmények funkciójára, szervezetére, kultúrájára, az egyetemi kutatás jellegére
és feladatára, az egyetemkormányzás módjára, illetve az egyetem működésének keretet adó
alapvető értékekre és normákra. A válasz a problémákra az EU szerint kézenfekvő: a globális
versenyben való helytállás érdekében az egyetemeknek erős, egységes és vállalatszerű
menedzsmentre, jól meghatározott küldetésre és stratégiára, kevesebb állami befolyásra,
1

de nagyobb számonkérhetőségre, a társadalommal való erőteljesebb integrációra, s
különösen az iparral, a vállalati szférával való szorosabb kapcsolatok kiépítésére van
szüksége (Maassen & Olsen, 2007). Az európai politika szerint az egyetemeknek fel kell
számolniuk elefántcsonttornyaikat, kollegiális, fragmentált és bürokratikus struktúrájukat és a
helyébe a gazdasági-társadalmi igényekre nyitott, a környezeti változásokat rugalmasan követő,
sőt proaktív szervezetet kell létrehozniuk, ugyanis a jelenlegi helyzetben
„képtelenek az alkalmazkodásra és az innovációra, ami miatt gazdasági és
versenyképességi hátrányt, valamint agyelszívást kénytelenek elszenvedni. Az európai
egyetemek nem versenyképesek globálisan. Nem tanulták meg, hogyan kell a világpiacon
versenyezni, hogyan kell a szerkezeti változásokat kezelni, illetve a többségükből hiányzik a
versenyszellem.” (Olsen, 2007, old.: 40)

Az egyetemekkel szemben támasztott elvárások nagyrészt az amerikai intézmények iránti
csodálatból táplálkoznak. Gyakran hozzák fel példaként Európában az amerikai egyetemeket,
mint innovatív, vállalkozói intézményeket, amelyek kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatokat
alakítottak ki a magánszférával, mind az oktatás mind a kutatás terén, ezáltal közvetlen módon is
hozzájárulva az USA gazdasági fejlődéséhez és versenyképességbeli fölényéhez. Azonban az
európai politikusok és olykor a kutatók is gyakran arra a kevés amerikai példára hivatkoznak
(MIT1 és Stanford), amelyek még az USA-ban is kivételnek számítanak speciális
gazdaságföldrajzi környezetük és a szokásostól eltérő erőforrásaik miatt (Wright, Clarysse,
Mustar, & Lockett, 2007).
Az amerikai keleti-part egyetemei iránt érzett áhítat következtében az európai országok
sorban kezdik másolni az amerikai oktatási rendszer és kutatáspolitika számukra tetsző,
kiragadott elemeit, anélkül, hogy figyelembe vennék az öreg kontinens társadalmi-gazdasági
környezetének, kulturális hagyományainak sajátosságait, amerikaitól eltérő jellegét. A politika
reményei szerint, az amerikai-típusú jogszabály-módosítások, intézménykormányzási és finanszírozási módszerek nyomán, az európai egyetemek néhány év leforgása alatt éppoly
piacközpontúvá és vállalkozóivá tehetők, mint tengerentúli társaik, akik a 19. század végétől
ebben a szellemben működnek és fejlődnek. A magyar innovációs rendszer szabályozásának
2003 és 2005 között lezajlott reformja szintén amerikai-típusú kutatáspolitikai eszközök
bevezetését jelentette a hazai egyetemeken. Az innovációs törvény előírása alapján, a magyar
egyetemek – amerikai mintára – szellemitulajdon-kezelési procedúrákat dolgoztak ki, az
innovációs alap támogatásaira való jogosultság érdekében – vállalatokkal karöltve – alkalmazott
kutatási

projekteket

indítottak

el,

illetve

néhány

intézmény

techtranszferirodát,

technológiaparkot, sőt spin-off cégeket2 is alapított.
Az MIT nagyszerűsége abban rejlik, hogy ügyesen kombinálja az alapkutatást az oktatással és az ipari innovációval,
amely által az USA-ban már rég a Harvard helyébe lépett mint követendő példa (Etzkowitz H. , 2002).
2 A magyar Innovációs törvény (2004/CXXXIV.) az egyetemi spin-off céget „hasznosító vállalkozásnak” hívja és az
egyetemen (vagy egyéb költségvetési kutatóhelyen) a szellemi alkotások hasznosítása céljából létrehozott, az egyetem
részvételével vagy részesedésével működő önálló vállalkozásként definiálja. Buzás (2007) tágan értelmezi a spin-off
fogalmát, abba az „összes, anyaszervezettől eredő tudásra alapított vállalkozást” beleérti, akkor is, ha az alapítók ma
1

2

Európában tehát az egyetemi kutatás társadalmi-gazdasági szerepe és hasznosulásának
kérdései egy szélesebb körű intézményi reform keretében kerültek új megvilágításba. Az
intézményi reformok részeként elindított állami ösztönzők következtében egyre több európai és
magyar egyetemen válik a szellemi termékek piaci hasznosítása intézményi prioritássá, melynek
jegyében az egyetemek kutatáshasznosítási szabályzatokat, technológiaparkokat, egyetem-ipari
konzorciumokat, spin-off vállalkozásokat, techtranszferirodákat hoznak létre és szabadalmi
ügyvivőket alkalmaznak. Azt, hogy ezek a változások szükségszerűek-e vagy sem, illetve hogy
milyen egyetemre van szüksége az európai társadalomnak és a gazdaságnak, széles körű
társadalmi vita övezi. Az azonban kétségtelen, hogy az egyetemek társadalmi-gazdasági
szerepét és működését, valamint az iparral való kapcsolatát minden eddiginél nagyobb
figyelem övezi napjainkban, politikai és tudományos körökben egyaránt.

1.2. A kutatás célja és kérdései
Kutatásom fókusza az európai egyetemi rendszer folyamatban lévő reformjánál szűkebb,
hiszen annak csak az egyetem-ipari kapcsolatokra, egész pontosan az egyetem és a kutatók
tudományos vállalkozói tevékenységére vonatkozó aspektusait vizsgálom. Eközben
azonban elkerülhetetlen az egyetem mint szervezet, valamint a felsőoktatási rendszer
sajátosságaink figyelembevétele vagy legalább érintőleges elemzése. Az egyetemek és a kutatók
tudományos

vállalkozóiságát

ugyanis

szervezeti

és

intézményrendszeri

jellemzők is

befolyásolják, mint például az egyetemek kormányzásának módja, a szervezeti kultúra vagy az
egyetemi döntéshozatal mechanizmusai.
A kutatás ebből kifolyólag nem is annyira az egyetem-ipari techtranszfer, hanem inkább a
„vállalkozó egyetem”, a „tudományos vállalkozóiság” szakirodalmához csatlakozik, bár
kétségtelen, hogy a fenti kategóriák számos átfedést mutatnak. A vállalkozó egyetem kutatása
annyiban tér el az egyetemi techtranszferétől, hogy az előbbi szervezeti jellemzőket (pl.
felépítés, menedzsment, kultúra stb.) is vizsgál (Yusof & Jain, 2008). A tudományos
vállalkozóiság az egyén szintjén realizálódik, és elsősorban a vállalkozástudomány valamint az
ahhoz szorosan kapcsolódó pszichológia módszereivel vizsgálható. Míg a techtranszfer az
egyetem-ipari kapcsolatok technikai oldalára, az egyetemet a piaccal összekötő formális
mechanizmusokra helyezi a hangsúlyt, addig a tudományos vállalkozóiság a kutatási
eredmények hasznosításának vállalkozói szemléletmódot igénylő jellegét emeli ki.
A fent leírtak alapján, kutatásom alapvető célja annak megválaszolása, hogy képeseke a magyar egyetemek a vállalkozói transzformációra, azaz a tudományos vállalkozói
tevékenységek harmadik funkcióként való integrálására, központi koordinálására,
már semmilyen jogviszonyban nincsenek a szervezettel. Én egy harmadik értelmezést vezetek be: a kutatás során
spin-offnak tekintem (a jelenleg is) az egyetem alkalmazásában álló kutatók által létrehozott profitorientált
vállalkozást, amely kutatási/tanácsadási szolgáltatást nyújt vagy saját találmány(ok) hasznosítását/értékesítését
végzi, függetlenül attól, hogy az egyetem résztulajdonos-e a vállalkozásban vagy sem.

3

intézményesítésére és professzionalizálására. Mivel a techtranszfer hazánkban egyelőre nem
egyetemi, hanem tanszéki, tanszéki-team vagy egyéni szinten szerveződik (Polónyi, 2005), a
fenti kérdésre a választ elsősorban „a techtranszfer szívében elhelyezkedő” (Bercovitz &
Feldman, 2006) egyetemi kutató adhatja meg.
Az állami és az egyetemi döntéshozók az „új menedzseri” (new managerial)
egyetemirányítás szemléletének megfelelően, egyre inkább igyekeznek nagyvállalatszerű
működési mechanizmusokat beépíteni a hagyományos intézményi struktúrába. Azonban a
humboldti hagyományokkal rendelkező, vezető professzorok köré épülő szervezetben számos
konfliktussal, s végső soron eredménytelenséggel járhat a kutatókat a döntéshozatalból kihagyó,
centralizált menedzsmentgyakorlat térnyerése. A techtranszfer intézményesítése, illetve az arra
tett próbálkozás jó példa erre, hiszen lényegében a kutatók megkérdezése nélkül került
bevezetésre (még ha csak névlegesen is) egy olyan szabály- és intézményrendszer,
melynek sikere legfőképpen a kutatók hozzáállásán, együttműködésén, magatartásán és
az egyetemi környezetről alkotott percepcióin múlik.
A techtranszfer intézményesítésének egyik legfontosabb aspektusa, legalábbis kutatói
szempontból, a szellemi tulajdon hasznosításából származó jövedelmek újraelosztásának
kérdése, amely számos további problémát is felvet. Nem világos például, hogy az egyetem
bevonása az eddig főként egyéni alapon szerveződő vállalkozói tevékenységbe növeli vagy
csökkenti annak hatékonyságát. Továbbá kérdéses az is, hogy készek-e a kutatók lemondani
találmányaik tulajdonjogáról és az abból származó haszon egy részéről az egyetem
javára, illetve milyen feltételek mellett hajlandóak az egyetemmel együttműködni?
Alkalmasnak tartják-e az egyetemet a piaci kapcsolatok és a találmányok központi
menedzselésére? Különösen hasznos lehet a techtranszferben aktív és a vállalkozó kutatók
véleménye, hiszen ők jól ismerik az egyetem-ipari kapcsolatok lehetőségeit, buktatóit és magyar
sajátosságait. A vállalkozói és a nem vállalkozói kutatók motivációinak, attitűdjének,
problémáinak megértése nemcsak az egyetem-ipari kapcsolatok és az egyetem-kutató
együttműködés viszonyában lehet érdekes, de a felsőoktatási rendszer átfogó reformjáról szóló
társadalmi vitához is hozzájárulna.
A jelek arra mutatnak, hogy a magyar egyetemek az Amerikából készen kapott vállalkozói
sémát igyekeznek átvenni és „eladni” a kutatóknak, ahelyett, hogy felmérnék a helyi igényeket és
sajátosságokat és az azoknak legmegfelelőbb rendszert dolgoznák ki. Többek között erre
hivatott ez a kutatás, amely a harmadik küldetés integrálásának kérdéseinél jóval mélyebben
gyökeredző problémákat is a felszínre hozhat. Így például kiderülhet, hogy az egyetem-ipari
kapcsolatok hatékonyságának növelése nem képzelhető el az egyetemi rendszer és
szervezet jelenlegi formájában, illetve, hogy átfogó reformok nélkül főként csak
látszatintézkedések hozhatók a harmadik küldetés terjedése érdekében is.
Kutatásom a következő részekből állt: irodalomelemzés, empirikus feltáró és
empirikus kauzális kutatás. A feltáró kutatás hét prominens magyar egyetem techtranszfer
vagy hasonló célú irodáinak meglátogatását jelentette, melyet a szakirodalom-elemzéssel
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párhuzamosan folytattam le. A szakirodalmi kutatás során feltártam az intézményesített
techtranszfer sajátosságait, az egyetemi szakemberekkel folytatott interjúsorozat során pedig
azonosítottam annak embrionális állapotát a magyar egyetemeken. A kutatás harmadik részét, a
kérdőíves felmérést, az interjúsorozat és a szakirodalmi kutatás eredményei alapján végeztem
el. Az irodalmi elemzés során, a témával foglalkozó csekély volumenű hazai irodalomra való
tekintettel, főként az amerikai és nyugat-európai tapasztalatokat és nézeteket összegeztem. A
tudományos vállalkozóiság jelensége és jellemzői azonban nem függetleníthetők az adott ország,
egyetem és egyén társadalmi-gazdasági jellemzőitől és egyéb sajátosságaitól, ezért önálló
adatgyűjtéshez folyamodtam. A 14 magyar egyetem közel 1600 kutatójára kiterjedő empirikus
vizsgálat során a harmadik küldetés intézményesítését és az ennek kapcsán felmerülő
problémákat a kutatók szemszögéből vizsgáltam. Az irodalmi és az empirikus kutatást az alábbi
kérdések figyelembevételével folytattam:

1.

Mennyire aktívak a magyar egyetemi kutatók a techtranszferben, a tudományos
vállalkozóiságban? Elfogadják/támogatják-e a harmadik küldetést mint új egyetemi
normát?

2.

Milyen tényezők befolyásolják a kutatók tudományos vállalkozóiságát, illetve az
egyetem képességét annak integrálására és intézményesítésére?

3.

Szükség van-e a tudományos vállalkozói tevékenységek intézményesítésére (vagy az
ad hoc / egyéni alapon is sikerre vihető)? Megfelelő minta-e Európában az amerikai
techtranszfermodell? Valóban – az EU által propagált – formális
transzfermechanizmusok jelentik-e az egyetem-ipari kapcsolatok gerincét?

4.

Veszélyezteti-e a harmadik küldetés előretörése a tudományos kutatás hagyományos
értékeit („mertoni normák”3) és az egyetem alapfunkcióit (oktatás és kutatás)?

Kérdéses továbbá az is, hogy a tudományos vállalkozóiság alapértékké válik-e az
egyetemeken vagy csak átmeneti „túlélőeszközként” szolgál majd a csökkenő állami
támogatások árnyékában. Sikerül-e az alapfunkciók közé integrálni és központosítani vagy
megreked az intézmény perifériáján (vagy azon kívül), és továbbra is csupán néhány vállalkozó
kutató tevékenységében testesül majd meg. A harmadik küldetés sikerének kulcsa mégis főként
abban keresendő, hogy képes-e az egyetem kölcsönösen gyümölcsöző együttműködést
kialakítani a kutatókkal a szellemi termékek hasznosítása során, illetve hogy milyen feltételek
mentén lehet erre lehetőség.
Az

eredményeket

egyrészt

az

egyetemi

döntéshozók,

másrészt

az

egyetemi

techtranszferszakemberek tudják majd hasznosítani, méghozzá a – jelenleginél – hatékonyabb
intézményi technológiamenedzsment-rendszerek kidolgozásában, illetve a kutatókkal való
együttműködés hatékonyságának növelésében. Ezen célokat a kutatók harmadik küldetésről
3A

tudomány mertoni normái (CUDOS): kommunalizmus (a tudományos felfedezések köztulajdona s nem
magántulajdona), univerzalizmus (a tudományos munkák univerzális, személytelen kritériumok alapján történő
értékelése), érdekmentesség (elfogulatlanság, a kutatás önérdektől és bárminemű külső befolyástól való mentessége),
eredetiség (kutatás újszerűsége, ami szabadságot és függetlenséget kíván meg a kutatótól), és szkepticizmus (az új
kutatási eredmények kritikus szemlélete, kutatótársak által történő objektív értékelése)
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illetve a magyar egyetemeken a közelmúltban elindított új techtranszferrendszerről alkotott
véleményeinek összegyűjtésével, elemzésével és értékelésével próbálom teljesíteni. Emellett a
politikaalkotók is profitálhatnak az eredményekből, melyek rávilágíthatnak az EU által propagált
techtranszfermodell esetleges problémáira, (kelet-)európai környezetben való alkalmazásának
ellentmondásaira, valamint a tudományos vállalkozóiság integrálása kapcsán felszínre kerülő
egyéb fontos kérdésekre.

1.3. A kutatás újszerűsége és felépítése
Kutatásom újszerűsége öt tényezőre is visszavezethető. Először is, a tudományos
vállalkozóiságot kelet-európai posztszocialista környezetben vizsgálom. Rothaermel és
szerzőtársai (2007) több tucat releváns folyóirat cikkét tanulmányozták át 25 évre
visszamenőleg és csak egyetlen cikket találtak, amely magyar szerző tollából származott.4 Bár a
tudományos vállalkozóiság szakirodalma meglehetősen nemzetközi, a tanulmányok szinte
kivétel nélkül az USA-ban és Nyugat-Európában vizsgálják a jelenséget, ezért távolról sem
világos, hogy a nyugatitól eltérő társadalmi-gazdasági (pl. posztszocialista) környezetben
működő egyetemek hasonló mintát követnek-e a vállalkozói transzformáció során mint a fejlett
országbeli társaik (Rothaermel, Agung, & Jiang, 2007).
Másodszor: az egyénre fókuszálok, kutatásom vizsgálati egysége az egyetemi
oktató/kutató, amely meglehetősen ritka a techtranszfer-irodalomban és egyáltalán nem
jellemző a legnagyobb presztízsű felsőoktatással foglalkozó nemzetközi folyóiratokban publikált
tanulmányokra. Mars és Rios-Aguilar (2009) öt vezető felsőoktatási folyóirat5 közel ötven
tudományos vállalkozóisággal foglalkozó cikkének elemzése során rávilágít, hogy egyetlen
szerző sem vizsgálja a tudományos vállalkozóiság egyéni vonatkozásait, annak egyetemi
kutatóra való hatását (a cikkek nemzeti, regionális, intézményi vagy tudományterületi szinten
elemzik a kérdést).
Marsék azt is az egyetemek vállalkozóiságát vizsgáló szerzőkkel szembeni kritikaként
hozzák fel, hogy nem használják a közgazdaságtan vagy a menedzsmenttudományok
vállalkozóiságot magyarázó, klasszikus elméleteit. Így tehát újszerű a kutatásomban, hogy a
tudományos vállalkozóiság vizsgálatához Coase (1937) és Williamson (1981) tranzakciós
költségteóriáját alkalmazom, amelyet azonban nem a vállalat, hanem az egyetem mint
(független) kutatókból álló vállalkozó szervezet sajátosságainak elemzésére használok fel:
ugyanis a technológiahasznosítás tranzakciós költségei bizonyos körülmények között
alacsonyabbak, ha a kutató egyénileg hasznosítja a találmányát, más esetben pedig akkor, ha
egyetemi techtranszfermenedzserek irányítják a tranzakciót.
A cikket a Műegyetem innovációs parkjának első igazgatója publikálta a Technovationben (Pálmai, 2004). A szerző az
innovációs park természetét és lehetőségeit vizsgálja.
5 The Journal of Higher Education, Higher Education, The Review of Higher Education, the Journal of Higher Education
Policy and Management, and Research in Higher Education
4
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Negyedszer: tudomásom szerint hazánkban még sem ilyen széles körűen, sem ebben a
vonatkozásban nem tanulmányozták még az egyetemi vállalkozóiság jelenségét. A
témában eddig készült legátfogóbb tanulmány Hrubos és szerzőtársai (Hrubos, Polónyi,
Szentannai, & Veroszta, 2004) nevéhez fűződik, akik a Clark (1998) által javasolt elméleti
keretrendszer alapján, kvalitatív módszerekkel vizsgálták három magyar és négy külföldi
egyetem vállalkozói transzformációjának jellemzőit. Miután Hrubosék esettanulmányai a
magyar innovációs rendszer reformja előtt készültek, az új egyetemi szellemitermékszabályozásból eredő problémákkal természetszerűleg nem foglalkoznak.
A nemzeti-regionális kontextus is befolyásolja a témával foglalkozó szerzők fókuszát: míg
az európai, ázsiai és latin-amerikai szerzők főként a felsőoktatási rendszerben végbemenő
hangsúlyeltolódással (állami támogatás és befolyás csökkenése), valamint az egyetemek
(regionális és nemzeti) gazdasági versenyképességhez való hozzájárulásával foglalkoznak, addig
az amerikai, kanadai és ausztrál tanulmányok az intézményszintű változásokra fókuszálnak mint
a techtranszfer intézményesítése, a kutatási eredmények értékesítése vagy az egyetem-ipari
együttműködés. A földrajzilag eltérő fókusz oka, hogy miközben az angolszász országokban a
felsőoktatási rendszer reformja a 80-as években végbement és mára az intézményi-szakmai
kérdések kerültek a vizsgálódás középpontjába, addig az európai egyetemek jelenleg is a
globalizáció társadalmi-gazdasági kihívásainak való megfeleléssel küszködnek, ezért a kutatók
figyelmét is főként ez a téma ragadja meg (Mars & Rios-Aguilar, 2009). Ezért is érdekes és
újszerű a kutatásom témája, hiszen egy megreformálás alatt álló felsőoktatási rendszerben
vizsgálom a techtranszfer intézményesítésének kérdését. A magyar helyzet paradoxona,
hogy a felsőoktatási reformtörekvések elhalásával párhuzamosan (több magyar szerző is
hangsúlyozza – lásd 2.5. fejezet –, hogy az új felsőoktatási törvény ellenére tulajdonképpen
semmi nem változott az intézmények működését és finanszírozását illetően) bevezetésre került
illetve bevezetés alatt áll egy az egyetemektől alapvetően piacszerű működést igénylő,
központosított technológiatranszfer-rendszer. Éppen ezért talán még nagyobb létjogosultsága
van a tudományos vállalkozóiság vizsgálatának a magyar egyetemeken, hisz itt még nem
valósult meg a techtranszfer intézményesítése, ezért a találmányaikat hasznosítani
kívánó kutatók valóban vállalkozói szemléletmódra vannak kényszerítve, a szó
klasszikus értelmében is.
A dolgozat két fő részből áll: irodalomelemzés és empirikus kutatás. Az
irodalomelemzés első részében (2.1. fejezet) az egyetem-ipari techtranszfer, illetve a
tudományos vállalkozóiság jelenségét, értelmezését és formáit, valamint a témához tartozó
egyéb kulcsfogalmakat vizsgálom. A techtranszfer hasznát és költségeit tárgyaló második rész
(2.2. fejezet) kritikusan tekint a harmadik küldetésre: az egyetemek gazdasági-társadalmi
szerepét elemző szakirodalom ugyanis kiemelten foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy meg tudjáke őrizni, illetve hogyan tudják megőrizni a felsőoktatási intézmények hagyományos értékeiket a
piaci igények kiszolgálása közben, s főként a kutatás tekintetében. A tudományos kapitalizmus
párfogói éppen az ellenkező lehetőség miatt aggódnak: attól tartanak, hogy az egyetemek túlzott
7

mértékben ragaszkodnak majd alapértékeikhez és alapfunkcióikhoz, s így a vállalkozói
gondolkodásmód legfeljebb csak az intézmény perifériáján, az ipari parkokban vagy a
techtranszferirodákban lesz képes fennmaradni, s nem válik általánossá az egyetem egészében, a
kutatólaborokban. Az irodalmi áttekintés harmadik részéből (2.3. fejezet) kiderül, hogy az
empirikus felmérések nem támasztják alá a harmadik küldetés integrálását célzó Bayh-Doletípusú szabályozások szükségességét és pozitív hatását az egyetem-ipari kapcsolatokra nézve. A
negyedik rész (2.4. fejezet) az egyetemek vállalkozói tevékenységek központosítására való
képességét vizsgálja. Az itt leírt modell összefoglalja a felsőoktatási intézmények techtranszferaktivitásának fő determinánsait, illetve a felvázolt kritériumok alapján elemzem a magyar
egyetemek vállalkozóvá válásának esélyeit. Az utolsó irodalmi rész (2.5. fejezet) a magyar
intézményekre fókuszál, bemutatja a rendszerváltás óta végbement, a magyar egyetem-ipari
kapcsolatok szempontjából releváns változásokat és problémákat.
A dolgozat második nagy része, mely három fejezetből áll, empirikus kutatásomat
tartalmazza. Először a szakirodalmi áttekintés alapján feltett kutatási kérdéseket és az azokra
adott hipotetikus válaszaimat (3.1. fejezet) mutatom be. A hipotézisekben azonosított változók,
illetve a köztük lévő összefüggések adják az empirikus kutatás vezérfonalát. A változók mérési
módjának (operacionalizálás) illusztrálását (3.2. fejezet) követően, beszámolok az adatgyűjtés
módszeréről és eszközeiről (3.3. fejezet). Az adatgyűjtést az eredmények elemzése (4. fejezet)
követi, melyhez elsősorban többváltozós statisztikai módszereket alkalmaztam, hiszen a
hipotézisekben feltett összefüggések inferenciális vizsgálatokat kívántak meg (4.1. fejezet).
Mivel az adatok egy része kvalitatív, a kvantitatív elemzést követően a nyílt kérdésekre adott
válaszok tartalomelemzését végeztem el (4.2. fejezet). Itt leíró és inferenciális statisztikával
támasztottam alá a szöveges megjegyzések általános érvényét vagy éppen annak ellenkezőjét. Az
elemzést követően, az eredményeket a korábban felírt hipotézisek tükrében értékeltem (5.
fejezet). Végül összefoglaltam a kutatás főbb megállapításait és konklúziót vontam le a jövőre
vonatkozóan (6. fejezet).
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2. IRODALOMELEMZÉS
Jelen fejezetben a tudományos vállalkozóiság és a vállalkozó egyetem szakirodalmát
vizsgálom. Elsőként a kulcsfogalmakat értelmezem, illetve meghatározom azok egymáshoz való
viszonyát. Ez nem könnyű feladat, hiszen a tudományos vállalkozóiságnak6 (academic
entrepreneurship), de még a vállalkozóiságnak (entrepreneurship) sincs általánosan elfogadott
definíciója, sem egységes vizsgálati keretrendszere, sőt a techtranszferhez fűződő viszonya sem
egyértelmű: egyes szerzők azt a techtranszfer szinonimájaként, míg mások annál tágabb
fogalomként kezelik.
A tudományos vállalkozóiság térnyerését előidéző tényezők közül kiemelem a Bayh-Dole
törvényt, amely az egyetemi techtranszfer intézményesítését valamint formális csatornáinak
előtérbe kerülését váltotta ki az amerikai egyetemeken, majd a nemzetközi politikamásolás
következtében szerte a világon, így hazánkban is. Kérdéses azonban, hogy szükség van-e a
techtranszfer intézményesítésére, a kutatók vállalkozói tevékenységeinek központosítására,
vagy az egyéni / tanszéki alapon is sikerre vihető, illetve, hogy megfelelő minta-e Európa
számára az amerikai techtranszfermodell.
A techtranszfer intézményesített-modelljének vizsgálatát követően, a tudományos
vállalkozóiság hasznát és költségeit, ezek közül is főként az indirekt költségeket (problémákat)
elemzem, ugyanis nem valószínű, hogy egy új, számos egyetemtől és kutatótól életidegen funkció
integrálása az intézmény küldetései közé konfliktusok nélkül megvalósítható. Noha a politikai
döntéshozók megkérdőjelezhetetlennek tartják a harmadik küldetés pozitív hatásait, néhány
szerző óva int annak társadalmi költségeitől.
Ha egy felsőoktatási intézmény a problémák ellenére is a tudományos vállalkozóiság
intézményesítése mellett dönt, felmerül a kérdés, hogy képes lehet-e rá. Az irodalomvizsgálat
során ezért rendszerezem azokat a tényezőket, amelyek véleményem szerint meghatározzák az
egyetemek vállalkozói transzformációra, azaz a tudományos vállalkozóiság integrálására való
képességét. A makrokörnyezet, a felsőoktatás irányítási rendszere, a szervezeti kultúra és
struktúra mind-mind kritikus tényezők, azonban a legdöntőbb faktor maga a kutató, a kutató
képességei, személyisége és techtranszferattitűdje, amely az említett mikro- és makrotényezők
hatása alatt lejátszódó szocializáció eredményeként alakul ki és formálódik.
A kutató magatartásának és motivációinak vizsgálata azért is fontos, mert az egyetemek
meglehetősen „farnehéz” intézmények, melyek komoly ellenállást tanúsítanak a felülről jövő
kezdeményezésekkel szemben (Clark B. R., 1998, old.: 4): a fentről dirigáló állam önmagában

Az „academic entrepreneurship” kifejezés magyarra fordítása nem könnyű feladat. Leginkább „tudományos
vállalkozói tevékenységet” vagy „tudományos vállalkozói szellemiséget” jelent, azonban az egyszerűség kedvéért és a ship toldalék nyelvi szerepére való tekintettel „tudományos vállalkozóiságként” utalok rá, habár tisztában vagyok a
„vállalkozóiság” némileg nehézkes és magyartalan hangzásával. Az „academic” jelzőt „tudományosnak” fordítom, bár
„felsőoktatáshoz kötődőt”, „elméletit” is jelenthet. Azonban – véleményem szerint – a tudományos szó fejezi ki a
legjobban, hogy olyan vállalkozási tevékenységről van szó, melyet tudósok (egyetemi oktatók-kutatók) végeznek, illetve
amely tudományos módszerekkel végzett kutatás új vagy újszerű eredményeinek piaci hasznosítását jelenti.
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hatástalan lehet a kialakult helyi (egyetemi) szokások megváltoztatásában, a lentről próbálkozó
elszigetelt kutatók pedig erősen korlátozva vannak techtranszfer lehetőségeiket illetően. A
vállalkozói transzformáció tehát csak akkor valósulhat meg, ha az egyetemen a vállalkozói
kutatók és menedzserek száma elér egy kritikus tömeget, amely nyomán olyan struktúrák,
folyamatok és orientációk jönnek létre, melyek alkalmassá teszik az egész akadémiai stábot a
metamorfózisra.

2.1. Főbb fogalmak és kapcsolódásuk
2.1.1. Technológia, technológiatranszfer, innováció
Az egyetemi vagy tudományos vállalkozóiságot az Európai Unió és a tagállamok hivatalos
kiadványai gyakran a technológiatranszferrel azonosítják (Shattock, 2009). Roessner (2000)
szerint a techtranszfer a „know-how, a műszaki tudás vagy technológia egyik szervezeti
környezetből a másikba való áramlása”, amely számos csatornán keresztül megvalósulhat. A
techtranszfer értelmezésének a kulcsa tehát a „technológia” fogalmában rejlik, azonban a
technológia definiálásában a szótárak és enciklopédiák vajmi kevés segítséget nyújtanak
(Bozeman, 2000).
Többen is (Sahal, 1981; Jacot, 1997; Pavitt, 1997; Borsi, 2005) egyetértenek abban, hogy a
technológia egyszerre jelent fizikailag megfogható terméket, a termelésben megtestesülő tudást
és az annak előállításához, fejlesztéséhez és használatához szükséges megfoghatatlan, nem
megtestesülő emberi tudást. Az angol nyelvű szakirodalom tágan értelmezi a technológiát: a
szerzők jellemzően „a szükségletek kielégítését lehetővé tevő szaktudás- és eszközrendszert”
értik alatta, s nem csupán gyártási eljárást (Pataki, 2007, old.: 202). A kutatás során én is a tág
értelmezést fogadom el, azaz a tudás gyakorlatban (társadalmi és gazdasági problémák
megoldására) való alkalmazását értem alatta. A technológia vagy mászóval know-how, a legtöbb
esetben nehezen kodifikálható és mérhető (Lundvall & Johnson, 1994), így általában csak
jelentős nehézségek árán adható tovább. Speser (2006) szerint a technológiának hogy eladható
legyen a piacon, a következő négy előny közül legalább egyet biztosítania kell a vevő számára:
jobb teljesítmény, alacsonyabb költségek, könnyebb használat vagy az előzőek valamilyen
kombinációja. A technológia értékesítését mindig erős bizonytalanság veszi körül, hiszen sem az
eladó, sem a vevő nincs tisztában annak valódi piaci értékével (Feldman, 2003), ezért nem
meglepő, hogy a vállalatok által megvásárolt technológiák fele sem váltja be a hozzá fűzött
reményeket (Thursby & Thursby, 2005).
A techtranszfer tulajdonképpen egy esernyőfogalom, amely egy sor tevékenységet ölel fel
a technológia kifejlesztésétől annak piaci alkalmazásáig (Doheny-Farina, 1992). Gibson (1997) a
techtranszfert egy meglehetősen összetett kommunikációs folyamatként értelmezi, arra utalva,
hogy a technológiát átadó és átvevő felek egymástól rendszerint több szervezeti jellemzőben (pl.
célok, motiváció, stratégia, kultúra) is eltérnek. A techtranszfer tehát az egyének és szervezetek
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megfoghatatlan (tacit) jellegéből, másrészt a techtranszferben résztvevő felek eltérő
gondolkodásmódjából adódik. Az egyetem-ipari techtranszfer a techtranszfer azon speciális
esete, amikor az egyetemen, az egyetemi kutatók által kifejlesztett technológia egy másik
szervezet, tipikusan egy profitorientált vállalat által kerül alkalmazásra.
Az egyetemi techtranszfer számos csatornán keresztül megvalósulhat. Link, Siegel és
Bozeman (2006) alapvetően két mechanizmust különböztet meg: a szerzők „formális”
techtranszfer alatt értik a jogi eszközök igénybevételével megvalósuló vagy jogi
eszközöket eredményező formákat mint a licencia-szerződések, az egyetemi spin-off
vállalkozások és a közös (egyetem-ipari) kutatási projektek. Az „informális” techtranszfer
ezzel szemben nem hivatalos csatornákon keresztül valósul meg, ide tartoznak az informális
(baráti) interakciók (tudástranszfer) vagy a vállalati kutatókkal folytatott közös publikálás.
Feldman (2003) a formális csatornákat a szponzorált (szerződéses) kutatással, az informális
csatornákat pedig a diákok ipari alkalmazásával is kiegészíti, illetve felhívja a figyelmet, hogy a
formális és informális techtranszfer-mechanizmusok a valóságban egymás mellett jelennek meg,
azaz nem helyettesítik, hanem kiegészítik egymást. A techtranszfer a legtöbb esetben túlmutat a
„szimpla” tudás- vagy technológiaátadáson és sokkal inkább marketingfolyamatként
értelmezhető (Novotny, 2009). Petruska (2001) a vevőközpontúság szerepét emeli ki az
egyetemi K+F tervezése során, amely szintén a marketingszemlélet fontosságát támasztja alá.
A kutatók gyakran szinonimaként használják az új technológia, technológiafejlődés és az
innováció kifejezéseket (Nieto, 2004). Az egyetemi techtranszfer is könnyen kapcsolatba
hozható az innovációval, hiszen az innováció sok esetben az egyetemi tudás piaci
hasznosításának eredményeként jön létre. Az innováció és a techtranszfer fogalmainak átfedését
a Frascati kézikönyv (OECD, 2003) megfogalmazása is alátámasztja: „az innováció egy ötlet
átalakulása vagy a piacon bevezetett új, illetve korszerűsített termékké, vagy az iparban, a
kereskedelemben felhasznált új, illetve továbbfejlesztett műveletté, vagy valamely társadalmi
szolgáltatás újfajta megközelítse.”
Kozmetsky (1990) rámutat, hogy míg sokan korábban úgy vélték, hogy a technológiai
innováció a kutatás, a fejlesztés, a gyártás és a marketing automatizálható, lineáris folyamata
(lásd: innováció lineáris modelljei), addig mára világossá vált, hogy az számos (kormányzati,
kutató és magán) intézmény valamint intézményen belüli csoport és alcsoport összetett,
interaktív kapcsolatrendszere (lásd pl. Tripla Helix modell). A lineáris innovációs modellek
közös hibája, hogy az innovációt „egy befejezett folyamatnak tekintik, pedig a termékek ritkán
őrzik meg az első, piacképes fejlesztésekben elnyert állapotukat” (Buzás, 2007, old.: 17).
Hronszky (2005) így fogalmaz:
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„Az innováció komplex folyamat, amelynek során bonyolult kölcsönhatások jönnek létre
mind a rendszer környezetével mind az innovációs folyamat elemei között (…) Ma már
természetes, hogy az innováció háló modelljét tekintjük a legvalószerűbbnek, noha még
mindig találhatók tudományos tanulmányok is, amelyek az innovációt csupán lineárisan
visszacsatoltnak tekintik, hogy helyet adjanak a tudományos kutatásból származó,
meghatározónak előfeltételezett impetusnak.” (Hronszky, 2005, old.: 18)

Az amerikai tudománypolitikát a II. világháborúban és az azt követő időszakban
meghatározó, gyakran Vannevar Bush (Bush, 1945) nevével fémjelzett lineáris innovációs
modell hiányosságai új megközelítések kidolgozását eredményezték. A láncszem (Kline &
Rosenberg, 1986), a kettős-hajtású (Crawford, 1991), a rendszerszemléletű (Lundvall B.-Á. ,
1992) és az interaktív (Rothwell, 1994) innovációs modellek mind azt hangsúlyozzák, hogy az
innováció (és a techtranszfer) nem egymás után következő lépések vonalszerű sorozata, hanem
egymással párhuzamosan

végbemenő, folyamatos

oda-visszacsatolásra épülő, a K+F

lehetőségeket és a piaci igényeket egyszerre szem előtt tartó tevékenységek halmaza. A Mód 2
(Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott, & Trow, 1994) és a Tripla Helix (Etzkowitz &
Leydesdorff, 1997) névre keresztelt modellek is (bár az utóbbi élesen kritizálja az előbbit) a
tudáslétrehozás ezen újszerű, szervezeti szempontból heterogén, transzdiszciplináris, lineáristól
eltérő megközelítését hangsúlyozzák. A Tripla Helix szerint az innováció többé már nem az ipar
kiváltsága: a tudásgazdaságban az új érték három egyenrangú, de egymástól független
intézményi szféra, az egyetem, az ipar és a kormányzat egybefonódó csigavonalainak sajátos
kapcsolatrendszerében jön létre (Etzkowitz, Webster, & Healey, 1998).
Az innováció-elmélet új megközelítései a kutató és az egyetem korábbinál intenzívebb és
hosszabb távú részvételét feltételezi az innováció/techtranszfer folyamatában: a kutatót nem a
piactól elszigetelt, hanem azzal folyamatosan együttgondolkodó és együttműködő
személynek láttatják. A „nagy tudomány” (Price, 1963), melynek fő jellegzetessége a
forráskoncentráció, a specializált személyzet (amelyben megjelenik a laboratóriumi munkát
koordináló menedzser vagy üzletember), valamint a társadalmi és politikai célokra való utalás,
már projektalapú, „nagybani” és drága műszerezettséget igényel (Laki & Palló, 2001). Így a
kiemelkedő tudósok sem engedhetik meg maguknak, hogy azzal foglalkozzanak, amivel akarnak,
hanem be kell bizonyítaniuk, hogy az ő munkájukat érdemes támogatni. A „projektvilágban” a
kutató széles körben ünnepelt és keresett kisvállalkozó, s nem „magányos hosszú hajú
zseni”, aki a „műhellyé átalakított padlásszobában vagy pincehelyiségben senyved” (ibid.
old.: 174).
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2.1.2. Tudományos vállalkozóiság
A szakirodalom az egyetem-ipari techtranszfer, sőt a spin-off vállalkozások létrehozásának
a szinonimájaként kezeli a tudományos vállalkozóiságot (Klofsten & Jones-Evans, 2000). Hart
(2003), a tudományos vállalkozóiságot tágan értelmezve azt az egyetemek gazdasági
növekedésben és a nemzeti innovációs rendszerben betöltött szerepével, szűken értelmezve
pedig a techtranszferrel azonosítja. Etzkowitz (2004), az egyetemi vállalkozóiság egyik legtöbbet
idézett teoretikusa szerint,
„a tudományos vállalkozói tevékenység [„academic entrepreneurship”] egyrészt az
oktatási és kutatási feladatok kiterjesztését, másrészt a technológiatranszfer internalizálását
jelenti, amely által az egyetemek átveszik a hagyományosan az ipar által vállalt szerepet. A
„tudás tőkésítése”, az egyetemek új küldetésének központi eleme, az intézményeket a tudás
felhasználóival szorosabb együttműködésre készteti, illetve őket saját jogon is a gazdaság
önálló szereplőjévé alakítja át.” (old.: 65)

Louis, Blumenthal, Gluck és Stoto (1989) a tudományos vállalkozói tevékenység öt
alapvető formáját különbözteti meg, melyek a hagyományos kutatói szerepkörrel való
kompatibilitásuk csökkenő sorrendjében a következők:
1.
2.
3.
4.
5.

nagyszabású (pályázat által finanszírozott) kutatási projektek,
egyetemen kívüli kiegészítő jövedelemszerzés (pl. szakmai tanácsadás),
vállalati források elnyerése az egyetem-ipari kapcsolatok kiaknázása által (pl.
szerződéses kutatás),
kutatási eredmények szabadalmaztatása, valamint
a kutatási eredmények hasznosítására létrehozott (spin-off) vállalkozások
működtetése.

Klofsten és Jones-Evans (2000) nyolc vállalkozói tevékenységet azonosít (1. táblázat), míg
Inzelt (2004, old.: 874) az egyetem-ipari partnerség nem kevesebb mint tizennyolc fajtáját
sorolja fel az ad hoc megbeszélésektől a spin-off vállalkozásokig.
1. táblázat Tudományos vállalkozói tevékenységek
Tevékenység
Nagyszabású kutatási
projektek
Szerződéses kutatás
Tanácsadás
Szabadalmak/licenciák
Spin-off vállalkozás
Külső tanítás
Értékesítés
Tesztelés

Leírás
Nagy, pályázati vagy vállalati forrásból finanszírozott kutatási projekt
Kisebb egyetemi kutatási projekt végzése külső szervezet számára
Személyes szakértelem értékesítése konkrét probléma megoldása
céljából
Egyetemi kutatási eredmények szabadalmak és licenciák által történő
megszerzése
Egyetemi kutatási eredmények új cég vagy szervezet létrehozása által
történő hasznosítása
Rövid kurzusok tartása nem-egyetemi alkalmazottak/diákok és külső
szervezetek számára
Egyetemen fejlesztett termékek értékesítése
Gépek és berendezések tesztelése és kalibrálása nem egyetemi
személyek és külső szervezetek számára

Forrás: Klofsten és Jones-Evans (2000, old.: 300)
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A fenti csoportosításokból is kitűnik, hogy a szerzők az egyetemi techtranszfer és a
tudományos vállalkozóiság fogalmaival hasonló tevékenységekre utalnak. Mindazonáltal a két
fogalom más-más megvilágításba helyezi ugyanazt a tevékenységet: míg a techtranszfer az
egyetem-ipari kapcsolatok technikai oldalára helyezi a hangsúlyt, addig a tudományos
vállalkozóiság az egyetemi kutatáshasznosítás vállalkozói/üzleti szemléletmódot igénylő
jellegét emeli ki. Miután a szakirodalomban nincs arra vonatkozó konszenzus, hogy mit jelent
pontosan a vállalkozóiság vagy a vállalkozói szemléletmód (Audretsch D. B., 2002; Chell, 2005),
ezért a tudományos vállalkozóiság definiálása és mérése is meglehetősen problematikus (Shane,
Locke, & Collins, 2003).
Brennan és McGowan (2006) alapján, Yusof és Jain (2008) tudományos vállalkozóiság
alatt érti az új szervezetek létrehozásán kívül az egyetem általános megújulási, transzformációs
és innovációs képességét is. Yusofék szerint a vállalkozóiság az egyetem szintjén stratégiai
tevékenység, tehát az egyetemnek átfogó vállalkozói szemléletmódot kell kialakítania, amely az
egész szervezetet áthatja és képessé teszi a belső gátak, konfliktusok és hierarchiák leküzdésére
(Jain & Yusof, 2007). Ha a tudományos vállalkozóiságot tágan, a piaci lehetőségek folyamatos
kutatásaként és kiaknázásaként, illetve szervezeti filozófiaként értelmezzük, akkor a
techtranszfer részben szűkebb, részben pedig más, hiszen nem minden tudományos vállalkozói
tevékenység eredményez techtranszfert, de minden techtranszfer egyben tudományos
vállalkozói tevékenység is. Azonban ha a tudományos vállalkozóiságot az új szervezetek (spinoff vállalkozások) létrehozására szűkítjük le, akkor annál a techtranszfer egyértelműen tágabb,
hiszen az olyan mechanizmusokat is magába foglal, mint a szerződéses kutatás, a tanácsadás
vagy éppen a szabadalmak értékesítése.
Jelen dolgozatban, tudományos vállalkozóiság alatt a tudományos módszerekkel
végzett kutatás és fejlesztés új vagy újszerű eredményeinek piaci hasznosítását
(értékesítését) értem, egész pontosan olyan formális techtranszfer-mechanizmusokat
mint a kutatói (spin-off) vállalkozások, a szabadalmaztatás, a licenciába adás, a szakmai
tanácsadás, a szerződéses kutatás vagy a vállalatokkal közösen végzett K+F.7 Tehát
értelmezésemben

a

vállalkozói

kutató

és

a

vállalkozó

egyetem

a

felsorolt

tevékenységekben aktív, illetve a vállalkozó egyetem a tudományos vállalkozói
tevékenységeket – a kutatókkal együttműködve – központilag koordinálja. Az egyetem
általános megújulási képességét, a vállalkozói szervezeti kultúrát és szemléletmódot nem
a tudományos vállalkozóiság részének, hanem előfeltételének tekintem: a vállalkozói
szervezeti kultúra jelentős mértékben elősegíti a tudományos vállalkozóiság kibontakozását és a
techtranszfer központosítását, azonban a kockázatvállalástól és a piaci kapcsolatok
kialakításától idegenkedő intézmény nagymértékben megnehezíti a vállalkozói kutatók dolgát.8
Az empirikus kutatás eredményeinek elemzése során megkülönböztettem egymástól a techtranszferben és a
vállalkozásban való aktivitást, ugyanis egy kutató saját vállalkozásban és azon kívül is (pl. tanszéki-teamben) végezhet
techtranszfer tevékenységeket.
8 Tisztában vagyok azzal, hogy a vállalkozói- és a marketingszemlélet nemcsak a kutatással, hanem az oktatással is
kapcsolatba hozható. Sőt, a felsőoktatási intézmények vállalkozói tevékenysége még ennél is szélesebb körű, hiszen a
7
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2.1.3. Vállalkozó egyetem
A techtranszferben aktív intézményekre gyakran vállalkozóként vagy vállalkozóiként
(„entrepreneurial”) utal a szakirodalom (Gulbrandsen & Slipersæter, 2007, old.: 112). A
vállalkozó egyetem kifejezést Etzkowitz (1983), valószínűleg először, arra használta, hogy az
iparral egyre szorosabb együttműködést kialakító és ezáltal az innovációban és a gazdasági
fejlődésben is egyre jelentősebb szerepet betöltő egyetemek mibenlétét megragadja. S bár a
vállalkozó egyetem kifejezés terjedt el, több hasonló fogalom jelent meg a szakirodalomban,
melyek mind az egyetemi célokban, stratégiában, kultúrában és filozófiában bekövetkezett
változásokra hívják fel a figyelmet. Ilyen az „innovatív egyetem”, mely ugyan pozitívabb
csengésű a vállalkozó egyetemnél, de nem ragadja meg az intézmények attitűdjében
bekövetkezett változás lényegét (Clark B. R., 1998); a „szolgáltató egyetem”, amely a fogyasztóközpontúságot hangsúlyozza (Cummings, 1999), de a vállalatokkal való kutatási kapcsolatokat
nem (Fuller, 2003); vagy a „vállalati egyetem”, amely a profitmaximalizálást és a tudományos
termékek tömeggyártását tűzi ki céljául (Nowotny, Scott, & Gibbons, 2001).
Polónyi és Szilágyi (2008) az egyetemek helyzetében bekövetkezett változásokat három
témakörben foglalja össze: (1) nő a finanszírozás diverzifikáltsága (a normatív támogatások és a
pályázati források mellett ún. harmadlagos vagy a piacról szerzett források is egyre gyakrabban
megjelennek),

(2)

szakmai/tudományos

professzionalizálódik
döntéshozás

a

az

egyetem

gazdaságitól)

és

menedzsmentje
(3)

előtérbe

(elválik

a

kerülnek

a

vagyongazdálkodásra vonatkozó kérdések. Etzkowitz (1998) sokat idézett érvelése szerint, a
felsőoktatási intézmények kettős átalakuláson mentek keresztül az évek során: a 19. és 20.
században (Európában még korábban) lejátszódó „első egyetemi forradalom” eredményeként az
oktatás mellett a kutatás is legitim egyetemi funkcióvá vált. A 20. század vége táján egy ún.
második forradalom bontakozott ki, amely „a kutatási eredmények szellemi tulajdonná,
értékesíthető jószággá és gazdasági fejlődéssé való átalakulását idézte elő.” (Etzkowitz, Webster,
& Healy, 1998) Az oktatás és kutatás mellett megjelenő tudományos vállalkozói tevékenységre
mint „harmadik funkcióra” vagy „harmadik küldetésre” hivatkozik a szakirodalom, mely funkció
különösen jól integrált a vállalkozó egyetemek stratégiájába (Williams & Kitaev, 2005).
Ha a vállalkozó egyetem definícióit vizsgáljuk (2. táblázat), szembetűnik, hogy néhány
közös ponttól eltekintve nincs közös álláspont a jelenség értelmezését illetően. Ezek a
meghatározások annál is inkább problematikusak, mert a felsőoktatási intézmények rendszerint
nagy önállósággal bíró tanszékek és karok laza szövetségei, így csak kivételes esetben
beszélhetünk egységesen vállalkozói egyetemről, de annál gyakrabban vállalkozó kutatókról,
tanszékekről vagy karokról. Polónyi (2005, old.: 8) azokat a karokat nevezi vállalkozóinak,
ahol a K+F-et és az innovációs tevékenységet a kari menedzsment központilag tervezi,
diákoknak és a helyi közösségnek nyújtott ingatlan bérbeadási, étkezési, szórakozási és egyéb szolgáltatásokat is
magába foglalja. Noha ezek a szolgáltatások is üzleti haszonnal járnak, piaci lehetőségek azonosításán alapulnak, sőt új
szervezetek létrehozására is irányulhatnak, nem tekintem őket a tudományos vállalkozóiság részének, ezért a
kutatásom során sem foglalkozom velük.
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irányítja és ellenőrzi (tehát ahol az intézményesítés megtörtént), illetve azokat
humboldtinak, ahol a techtranszfer főként a professzorok, a vezető kutatók aktivitására épül és a
kari menedzsment inkább csak koordinálja azt. Megközelítésmódomhoz Polónyi meghatározása
áll a legközelebb.
2. táblázat. A vállalkozó egyetem néhány definíciója
„Egyetemek, melyek olyan új bevételi forrásokat is fontolóra vesznek, mint a szabadalmak, a
szerződéses kutatás vagy a vállalatokkal folytatott közös projektek.” (Etzkowitz H. , 1983)
„A vállalkozó egyetemen a professzorok, kutatók vagy a diákok új vállalkozásokat hoznak létre.”
(Chrisman, Hynes, & Fraser, 1995)
„A vállalkozó egyetem önállóan és aktívan keresi működésének innovatív lehetőségeit. Szervezeti
sajátosságainak alapvető megváltoztatásán dolgozik, hogy a jövő szempontjából egy ígéretesebb
helyzetet teremtsen.” (Clark B. R., 1998)
„A vállalkozó egyetem három dolgot jelenthet: az egyetem mint szervezet vállalkozóivá válik; az
egyetem tagjai – kutatók, oktatók, diákok, alkalmazottak – vállalkozóvá válnak; illetve amikor az
egyetem interakciói a környezettel, a »strukturális illeszkedés« az egyetem és a régió között
vállalkozói mintát követ.” (Röpke, 1998)
„A vállalkozó egyetem szorosabb ipari kapcsolatokkal, a forrásszerzésben nagyobb kutatói
felelőséggel, az intézményi kormányzás, a vezetés és a tervezés terén pedig menedzseri
szellemiséggel rendelkezik.” (Subotzky, 1999)
„Mint minden vállalkozói kultúrára, a vállalkozó egyetemekre is jellemző az innováció, a lehetőségek
felismerése és kialakítása, a csapatmunka, a kockázatvállalás és a kihívásokra való reagálás.” (Kirby,
2002)
„A vállalkozó egyetem alapja a piacosítás (személyre szabott továbbképzési programok, tanácsadási
szolgáltatás és egyéb nem hagyományos tevékenységek) és az árucikkesítés (szabadalmak, licenciák
vagy a diákok általindított start-up vállalkozások).” (Jacob, Lundqvist, & Hellsmark, 2003)
„Olyan egyetem, amely a vállalkozói gondolkodásmódot stratégiai szinten és a szervezet egészében
átveszi, és amely tudományos vállalkozói tevékenységet folytat, amelybe a technológiatranszfer is
beletartozik. A vállalkozói gondolkodásmód az egyetem szervezeti légkörét és munkakörnyezetét is
befolyásolja, méghozzá oly módon, amely elősegíti és képessé teszi az egyetemet a
technológiatranszfer-tevékenységekre.” (Yusof & Jain, 2008)
Forrás: Guerrero-Cano, Kirby és Urbano (2006) néhány kiegészítéssel

Az egész egyetemre kiterjedő vállalkozói kultúra azért is ritka, mert a különböző
tudományágak techtranszfer potenciálja teljesen eltérő. A kemény- (műszaki-, természet- és
élettudományok) és az üzleti tudományok alkalmasabbak a techtranszferre, mint például a
bölcsészettudományok. A előbbiek ezért „sokkal nagyobb támogatást is élveznek a modern,
eredménycentrikus világban, ahol a tudományterületek értékét gazdasági versenyképességhez
való hozzájárulásuk mértéke határozza meg” (Ylijoki, 2003). A szakirodalom szerint, a
természettudományokon belül az orvos-biológiai kutatásoké (biomedical research) a vezető
szerep, legalábbis az USA-ban, ahol ez a terület egymaga háromszor annyi egyetemi K+F kiadást
generál, mint az összes természet- és mérnöki tudomány együttvéve (Rosenberg, 2003).
Magyarországon a kilencvenes évek közepén a legtöbb vállalati szerződést a műszaki- és az
orvosi egyetemek kötötték (Inzelt, 1999).
A szerzők gyakran nem definíciókkal, hanem komplex kritériumrendszerek felvázolásával
igyekeznek a vállalkozó egyetem jelenségét megragadni. A legtöbben Clark (1998) könyvére
hivatkoznak, amelyben öt nyugat-európai vállalkozói egyetemen készített több száz beszélgetés,
megfigyelés és adatgyűjtés eredményeit mutatja be esettanulmányok formájában. Clark pozitív
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fényben láttatja a tudományos vállalkozóiságot: a vállalkozó egyetemeket az állami kötöttségek
alól kitörő, innovatív intézményekként ábrázolja. Vizsgálata során kiemeli az egyetemek
vállalkozói transzformációjához nélkülözhetetlen elemeket:
1.

Erős és professzionális menedzsment, amely – Clark szerint – főként az ambiciózus, de
a helyi oktatási palettán marginális helyet elfoglaló intézmények esetén kritikus
fontosságú (pl. magyar főiskolák).

2.

Fejlesztő perifériák kialakítása, hiszen az egyetemen kívüli gazdasági szereplőkkel
való hatékony interakciókhoz a hagyományos egyetemi struktúrán túlnyúló
egységekre (pl. ipari parkok, techtranszferirodák) van szükség, melyek teljes
mértékben üzleti jellegű tevékenységet folytathatnak.

3.

Diverzifikált források, azaz a központi támogatáson felül ún. másod- és harmadlagos
finanszírozási források (pl. tandíj, pályázatok, egyéb piaci források) bevonása a
függetlenség erősítése céljából.

4.

Stimulált egyetemi hátország, melynek léte tulajdonképpen azon múlik, hogy az
egyetemi stábot sikerül-e megnyerni a vállalkozói eszmének.

5.

Átható vállalkozói kultúra, ugyanis – Clark szerint – a vállalkozói egyetem minden
egysége és munkatársa vállalkozó szemléletű, s „éppen ezért a tevékenység nem vezet
atomizálódáshoz, az egymás rovására történő térnyeréshez. Mi több, a végső soron
közös vállalkozás közösségé formálja az egyetemet.” (Hrubos, Polónyi, Szentannai, &
Veroszta, 2004)

Sporn (2001) hat egyetemen folytatott 180 interjúból álló felmérést, amely során az
egyetemek környezeti változásokhoz való alkalmazkodása szempontjából a következő kritikus
területeket azonosította:
1.

Külső környezet változása, melyet az egyetem értelmezhet lehetőségként és válságként
is. Bármelyik eset is áll fenn, a környezet változására adott válasz elindítja az
adaptációs folyamatot.

2.

Küldetés és célok, melyek – jó esetben - orientálják az alapvetően decentralizált
egyetemi szervezetet.

3.

Szervezeti kultúra, amely ha egységes és vállalkozói, azaz hangsúlyozza az egyéni
felelősséget és jutalmazza a kreatív tevékenységet, szintén pozitívan hat az
intézményi adaptációra.

4.

Szervezeti struktúra, amely ideális esetben differenciált, azaz különálló, önálló döntési
jogkörrel rendelkező, de a központi vezetésnek felelős egységekből áll.

5.

Menedzsment, amely professzionális.

6.

Kormányzás, amely demokratikus, azaz a stakeholderek (diákok, oktatók, kutatók,
támogatók, kormány stb.) bevonásával történik.

7.

Vezetés, amely elkötelezett, motiváló és biztosítja a szükséges erőforrásokat az
adaptáció folyamatához.
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Etzkowitz (2004) az amerikai, európai és latin-amerikai egyetemeken lejátszódó
vállalkozói transzformáció vizsgálata alapján, a következő öt tételt (CIIHR) fogalmazta meg a
vállalkozó egyetemek leírására:
1.

Tőkésítés („Capitalisation”), azaz a tudás létrehozása és transzferje tudományos és
piaci felhasználás céljából.

2.

Kölcsönös függőség („Interdependence”), azaz az elefántcsonttorony-magatartás
felszámolása, a kormányzattal és az iparral való szoros kapcsolatok kialakítása;

3.

Függetlenség („Independence”), hiszen a vállalkozó egyetem nincs alárendelve
egyetlen más szférának sem.

4.

Hibridizáció („Hybridisation”), ugyanis a piaci kereslettől való függőség és az
intézményi függetlenség konfliktusának feloldása keresztezett szervezeti formák
létrehozását kívánja meg.

5.

Visszahatás („Reflexivity”), amely arra utal, hogy a többi szférával (pl. ipar,
kormányzat) való kapcsolat folyamatos változása a belső szervezeti struktúra
rendszeres megújítását teszi szükségessé.

Olsen (2007) a vállalkozói modellt az egyetemi szervezet és kormányzás egy lehetséges
megközelítéseként, jövőképeként értelmezi. Ebben a szerepben az egyetem a piacon
értékesíthető oktatást és kutatást végez, a kollegiális, demokratikus szervezetet és az erős állami
befolyást pedig a jó teljesítmény akadályaként éli meg, illetve erős belső vezetéssel próbálja meg
kiküszöbölni. A kutató-ideál ma már nem a Nobel-díjas professzor, hanem az innovatív
vállalkozó, miközben az egyetem a szellemitulajdon-jogokat kisajátítja és publikálás
helyett szabadalmaztatásra ösztönzi kutatóit. A szolgáltatóvállalat szerepben csak azok az
intézmények lesznek sikeresek, akik a legteljesebb mértékben képesek és hajlandók a piaci
feltételekhez alkalmazkodni.
Hrubos (2004) a vállalkozó egyetemet a felsőoktatási intézmények evolúciójának legújabb
állomásaként mutatja be és Clark (1998) megközelítése alapján értelmezi. Ebben az
értelmezésben a vállalkozó egyetemet megelőzi a „gazdálkodó” és a „szolgáltató” egyetem. A
gazdálkodó egyetem az 1980-as évek gazdasági válságainak eredményeként jött létre, amikor a
kormányok világszerte csökkentették a felsőoktatásnak juttatott támogatásokat, indirekt
irányítási mechanizmusokat vezettek be és az intézményeket harmadlagos (pl. tandíjas
képesések, szerződéses kutatások) bevételi források szerzésére kezdték ösztönözni. A
társadalmi környezetet szélesebben értelmező szolgáltató egyetemen már egyfajta stratégiaitervezés és erőforrás-központosítás is megjelenik, a döntéshozói hatalom az akadémiai stábtól
fokozatosan az adminisztratív stábhoz, az egyetemi menedzserekhez kerül át. A szolgáltató
egyetemek egyik legradikálisabb fajtája a vállalkozó egyetem (Polónyi, 2005), amely a korábban
leírt „clarki” jellemzőkkel bír.
A bemutatott megközelítésekből jól látszik a vállalkozó egyetem értelmezésének
homályossága. A jelenség lényegét a szerzők a vállalkozói szervezeti jellemzők körülírásával
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próbálják megadni. Olyan szervezetelméleti kategóriákat használnak mint a menedzsment, a
kultúra, a struktúra vagy a környezethez való viszony. Ezek problémája, hogy nehezen mérhetők,
így az egyetemi vállalkozóiság empirikus vizsgálatát sem könnyítik meg. Ezért a következőkben
olyan elméleti keretrendszereket mutatok be, melyek a felsorolt kategóriák között lévő
kapcsolatokra

is

igyekeznek

rávilágítani,

ezáltal

némileg

közelebb

visznek

a

tudományos/egyetemi vállalkozóiság megértéséhez.

2.1.4. Irodalomelemzések, elméleti keretrendszerek
A tudományos vállalkozóiság természetének, okainak és hatásainak kutatása az elmúlt
két-három

évtizedben

rohamos

fejlődésnek indult

(Yusof

&

Jain, 2008), melynek

legkézenfekvőbb magyarázata a tudományos vállalkozói tevékenység elterjedése, illetve
intenzitásának növekedése világszerte. A következőkben komplex szakirodalmi elemzéseket
valamint az ezek alapján felvázolt, a vállalkozó egyetemek értelmezésére és vizsgálatára alkotott
fogalmi keretrendszereket mutatok be.
Dewey (1938) a fogalmi keretrendszert olyan térképhez hasonlítja, amely ugyan absztrakt
kategóriákat tartalmaz, de segít kiigazodni a tapasztalati világban, ezáltal képessé téve a kutatót
az adott probléma megoldására. A keretrendszer egyrészt előre mutat, azaz irányt szab az
adatgyűjtéshez és az adatelemzéshez, másrészt épít a szakirodalom nagy, átfogó elméleteire
(Shields & Tajalli, 2006). Azonosítja a vizsgált jelenség magyarázata szempontjából releváns
változókat és a köztük lévő kapcsolatokat (Sabatier, 1999), de nem minden esetben tár fel okokozati viszonyt a változók között (Heck, 2004).
Bercovitz és Feldman (2006) fogalmi keretrendszere (lásd 8.1. melléklet) az egyetem-ipari
kapcsolatok szereplőit és csatornáit illetve ezek összefüggéseit mutatja be. A szerzők szerint a
techtranszfer két egymástól eltérő célrendszert követő intézmény (egyetem és vállalat)
komplikált

kapcsolatrendszere:

„a

vállalatok

relatíve

egyszerű

mozgatórugójával,

a

profitmaximalizálással szemben, az egyetemek összetett célrendszerrel rendelkeznek, melyek
számos oktatási és társadalmi célt ölelnek fel, beleértve az oktató- és kutatógárda illetve a
szélesebb tudományos közösség érdekeit is.” (old.: 176) Mint korábban bemutattam, a
technológia számos csatornán keresztül áramolhat az iparba, mely tranzakciókat egyaránt
befolyásolja az alkalmazó vállalat stratégiája, céljai, egyéb jellemzői, az egyetemi környezet, az
állam által meghatározott „játékszabályok” és nem utolsósorban a kutató személyisége valamint
magatartása.
Guerrero-Cano, Kirby és Urbano (2006) közel 150 forrás (könyv, referált folyóirat és
munkatanulmány) áttekintése által elemezte a vállalkozó egyetemek 1965-tól 2005-ig terjedő
szakirodalmát. Az irodalom alapján és az új intézményi közgazdaságtan (North, 2005) tükrében
felvázolt elméleti keretrendszerük azon tényezőket rendszerezi, melyek a vállalkozó egyetemek
létrejöttét és fejlődését befolyásolják (8.1. melléklet). Egy hasonló, 25 éves intervallumra és 26
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folyóiratra kiterjedő irodalmi áttekintés során, Rothaermel, Agung és Jiang (2007) négy fő
kutatási irányt azonosít a vállalkozó egyetemek témakörében:
1.
2.
3.
4.

a vállalkozó egyetem szervezeti sajátosságai
az egyetemi techtranszferiroda termelékenységét befolyásoló tényezők
az egyetemről leváló (spin-off) vállalkozások
a vállalkozó egyetem és környezete, a vállalkozó egyetem mint az innovációs
rendszer/hálózat része

Az irodalmi kutatásuk alapján alkotott fogalmi keretrendszerrel (8.1. melléklet) a szerzők
célja a tudományos vállalkozói tevékenység elaprózódott területének összefogása, s ezáltal a
további kutatás és elméletépítés elősegítése. Rothaermelék szerint, a szakirodalom a
tudományos vállalkozói funkciót a felsőoktatási intézmények evolúciójának természetes
lépéseként értelmezi.
Yusof és Jain (2008) hetvenkét 1989 és 2006 között publikált elméleti és empirikus
tanulmányt vizsgált át a témában, melynek során három kutatási kategóriát (vállalkozó egyetem,
tudományos vállalkozóiság és egyetemi technológiatranszfer) azonosítottak. A szerzők szerint a
vállalkozó egyetem témájú cikkek főként intézményi szinten (pl. felsőoktatási politika,
innovációs rendszer) vizsgálják az egyetemek új funkcióját, míg a tudományos vállalkozóiság
címkét viselő tanulmányok inkább a menedzsment- és a vállalkozástudományok fogalmaira és
teóriáira építenek. Az egyetemi technológiatranszfer irodalma a legnagyobb volumenű, amely
annak tudható be, hogy a terület nemcsak az egyetemi techtranszfer okait, következményeit és
formáit, hanem annak egyéni, intézményi és szervezeti aspektusait is vizsgálja. Az 1975-ben
alapított Journal of Technology Transfer jelentős mértékben hozzájárult az egyetem-ipari
technológiatranszfer szervezeti kontextusának (Siegel, Thursby, Thursby, & Ziedonis, 2001),
folyamatának, formáinak, gazdasági és menedzsment vonatkozásainak (Siegel & van
Pottelsberghe de la Potterie, 2003), valamint az egyetemi kutatás ipari innovációval való
kapcsolatának

megértéséhez.

A

techtranszfer-irodalom

további

gyakori

kérdései

a

techtranszferszervezetek (techtranszferiroda, technológia park és inkubátor), a techtranszferexternáliák (helyi vállalkozások, új munkahelyek és iparágak létrejötte) (Link & Siegel, 2005) és
a spin-off cégek (Wright, Birley, & Mosey, 2004; Lockett, Siegel, Wright, & Ensley, 2005)
vizsgálata.
Külső környezet

VE
(TV)

TT

Ipar

1. ábra. A vállalkozó egyetemek, az ipar és a külső környezet kapcsolatát leíró keretrendszer
Forrás: Yusof és Jain (2008)
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A Yusof és Jain által felállított keretrendszert a 1. ábra mutatja, amely lényegében a téma
alapkategóriái közötti összefüggéseket illusztrálja. Mivel a vállalkozó egyetem (VE) szervezeti
jellemzőket is magában foglal (pl. menedzsment, struktúra, kultúra), ezért feltétlenül tágabb
kategória, mint a kutatókban és tevékenységeikben megtestesülő tudományos vállalkozóiság
(TV) – vélekednek a szerzők. Amint azt korábban említettem, nem minden tudományos
vállalkozói tevékenység eredményez techtranszfert (TT), de a techtranszfer számos módja
egyben tudományos vállalkozói tevékenység, így a két kategóriának a metszete és a különbsége
is értelmezhető. Az egyetem a techtranszfer-tevékenység által, úgymond saját határait is átlépve,
közvetlen kapcsolatba kerül az iparral (Yusof & Jain, 2008). A techtranszfer ezen hídképző
szerepét jelzi az ábrán látható elhelyezkedése.
Mars és Rios-Aguilar (2009) öt nagypresztízsű felsőoktatási folyóirat 44 cikkének
elemzése során számos kritikát fogalmaz meg a tudományos vállalkozósiágot vizsgáló
kutatókkal szemben. Marsék rávilágítanak, hogy a vállalkozóiság közel sem egységes
fogalmainak és keretrendszereinek a felsőoktatás-kutatásban való átgondolatlan alkalmazása
tovább nehezíti a tisztánlátást a területen: a vállalkozástudományban megszokott terminológiát
a tudományos vállalkozóisággal foglalkozó szerzők túl nagy szabadsággal és általánosításokkal
használják, azzal mindenféle piaci vagy piacszerű magatartásformára, tevékenységre és
folyamatra utalnak. Másrészt túlságosan le is szűkítik a problémát, mert csak a piaccal
kapcsolatos tudományos tevékenységeket vizsgálják, tudomást sem véve a vállalkozástudomány
elméleti alapjairól, illetve az abból következő vizsgálati területekről. Mindamellett, egyes
kevésbé fejlett régiókban (mint a posztszocialista országok), jelenleg valóban a techtranszfer a
legnagyobb érdeklődésre számot tartó tudományos vállalkozói tevékenység: itt még nem
valósult meg a techtranszfer intézményesítése (mint az USA-ban), így a kutatók valóban
vállalkozói szemléletmódra vannak késztetve, a szó klasszikus értelmében is.
A Marsék által vizsgált cikkek szerzői három fő keretrendszert említenek munkáikban:
Etzkowitz Tripla Helix modelljét (57 említés), Slaughter és Leslie tudományos
kapitalizmusát (28) és Clark vállalkozó egyetemeket leíró szempontjait (11). Azonban
egyetlen cikk sem hivatkozik a közgazdaságtan és a menedzsmenttudományok vállalkozóiságot
magyarázó klasszikus elméleteire. Az elemzett folyóiratcikkek továbbá nemzeti-regionális,
intézményi vagy szakmai-tudományterületi szinten vizsgálják a tudományos vállalkozóiságot, de
az öt folyóirat egyikében sem találni olyan munkát, amely a tudományos vállalkozóiság egyéni
kutatóra vonatkozó hatását írná le.
A tudományos vállalkozóiságról szóló tanulmányok közel háromnegyede a vállalkozói
terminológiát a techtranszferre, a szellemitulajdon-jogok védelmére és az egyetem-ipari
kapcsolatokra vagy azokkal kapcsolatosan használja, melyből Marsék arra következtetnek, hogy
a tudományos vállalkozóiságon a szerzők elsősorban piacorientált tevékenységeket értenek és
abból – nem túl körültekintően – kizárják a társadalomorientációjú tudós-vállalkozókat. A
legtöbb cikkben a tudományos vállalkozóiság kereslet-húzta jellege dominál, tehát a szerzők az
intézményeket és a kutatókat a változó körülmények áldozatának tekintik, akiket a megváltozott
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feltételek és lehetőségek kényszerítenek rá az új magatartásformákra. Pedig a vállalkozó kutatók
és egyetemek önszántukból is kutathatnak piaci lehetőségek és források után, új gazdasági és
társadalmi értékek létrehozásának céljával (kínálati oldal).
A bemutatott irodalomelemzésekből kiderül, hogy bár az elmúlt évtizedek empirikus
felmérései valamelyest közelebb vitték a szerzőket a tudományos vállalkozóiság és a vállalkozó
egyetem jelenségének megértéséhez, azok vizsgálata jelenleg is gyerekcipőben jár. Ezt nemcsak
a téma legnagyobb presztízsű tudományos folyóiratokból való hiánya, hanem az is jól jelez, hogy
nincs olyan domináns elméleti keretrendszer, amely alapján az empirikus vizsgálatok
eredményei értelmezhetők és összevethetők lennének. A tudományos vállalkozóiság
vizsgálatához legközelebb álló vállalkozástudomány elméleteit sem alkalmazzák következetesen
a szerzők, mely megnehezíti a hipotézisépítést, a statisztikai elemzést, a longitudinális
vizsgálatokat és a különböző kutatások eredményeinek összevetését. A téma vezető
menedzsment-folyóiratokból (Academy of Management Journal, Strategic Management Journal)
való hiánya a menedzsmentelmélet átszivárgását sem könnyíti meg a területre. Az elméleti
megközelítést alkalmazó kutatások nagy része 1998 után került publikálásra, amely némiképp a
terület érettebbé válását sugallja. A korábbi vizsgálatok főként az angolszász és a nyugat-európai
országokra koncentráltak, így alig foglalkozik tanulmány a tudományos vállalkozóiság
„nyugatitól” eltérő gazdasági-társadalmi környezetben való vizsgálatával. Nem világos például,
hogy a posztszocialista országok egyetemei hasonló sémát követnek-e a vállalkozói
transzformáció során, mint nyugat-európai vagy amerikai társaik. A kutatásom során
alkalmazott keretrendszert, amely lehetővé teszi az amerikai és az európai (ezen belül is a
nyugat- és a kelet-európai) intézmények tudományos vállalkozóképességének összevetését, a
2.4.-es fejezetben vázolom fel.

2.2. A tudományos vállalkozóiság haszna, költségei és kritikája
2.2.1. A techtranszfer előnyei
Az egyetemek vállalati kapcsolatainak előtérbe kerülése egyaránt visszavezethető húzó
(szükségletkövető) és toló (szükségletteremtő) erőkre (Rothaermel, Agung, & Jiang, 2007):
egyrészt az ipari termelés növekvő tudástartalma növeli az egyetemi tudás iránti piaci
keresletet, másrészt a csökkenő állami támogatások proaktívabbá teszik az intézményeket a
piaci szükségletek kielégítésében (Thursby & Thursby, 2002). A szakirodalom számos
(egymással gyakran összefüggő) okot említ, melyek az egyetemeket és a kutatókat a
magánszférával való fokozottabb együttműködésre késztetik (3. táblázat).
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3. táblázat. Az egyetem-ipari kapcsolatok előtérbe kerülésének okai
Gazdasági okok
(1) az endogén növekedéselmélet, amely rámutatott
a tudás és az egyetemi kutatás pozitív, gazdasági
(Solow, 1957) (Romer, 1986) (Romer, 1990)
fejlődést élénkítő, externális hatásaira
(2) a tudásgazdaság koncepciójának terjedése
(Drucker P. , 1969)
(3) a tudás és a tudáslétrehozó intézmények
(Rinne & Koivula, 2005)
gazdasági szerepének felértékelődése
(Lundvall B.-Á. , 1992) (Etzkowitz & Leydesdorff,
(4) az innováció rendszerszemléletű megközelítése
2000)
(5) a rendelkezésre álló kockátzati tőke
(Rothaermel, Agung, & Jiang, 2007)
mennyiségének növekedése
(6) az ipari termelés növekvő tudástartalma
(Geuna A. , 1998)
(7) a vállalatok külső K+F iránti igényének
(Thursby & Thursby, 2005)
megnövekedése
Politikai okok
(Geuna A. , 2001) (OECD, 2003) (Wright,
(8) a felsőoktatás állami támogatásának csökkenése Clarysse, Mustar, & Lockett, 2007) (Powers,
2003) (Prewitt, 1993) (Talburt, 2005)
(9) az egyetemek társadalmi-gazdasági szerepével
(COM, 2003)
kapcsolatos viták és új elképzelések kibontakozása
(10) az egyetemkormányzási rendszerek változása
(Neave & Vught, 1991)
(11) a közfinanszírozású kutatások megtérülésére
(Siegel, Waldman, & Link, 1999) (Bercovitz &
irányuló törekvések
Feldman, 2006)
(12) az egyetem-ipari kapcsolatokat serkentő, új
kormányzati kutatáspolitika és kutatástámogatási
(Gulbrandsen & Slipersæter, 2007)
rendszerek bevezetése
(13) az egyetemi kutatási eredmények
hasznosulását elősegítő törvényi szabályozások
(Mowery, Nelson, Sampat, & Ziedonis, 2001)
megjelenése (pl. Bayh-Dole törvény, vagy a Diamond (Siegel & Phan, 2005) (Wright, Clarysse, Mustar,
v. Chakrabarty per nyomán hozott legfelsőbb
& Lockett, 2007)
bírósági döntés)
Tudományos okok
(14) a kutatók számának és mobilitásának
(Rothaermel, Agung, & Jiang, 2007)
növekedése
(15) a nagy techtranszfer potenciállal bíró
tudományterületek (pl. biotechnológia,
(Nelson, 2001)
számítástechnika) ugrásszerű fejlődése

Amint az a táblázatból is jól látható, a felsőoktatási intézmények vállalkozói átalakulása
nagyrészt politikai nézetekre vezethető vissza, melyek szerint a felsőoktatási intézményeknek
erőteljesebben, a kutatási eredmények piaci hasznosítása által is hozzá kell járulniuk a gazdasági
versenyképességhez (COM, 2005). Az egyetemek, az egyetemeken felhalmozódott tudás
gazdasági szerepét a szakirodalom részletesen tanulmányozza. A vizsgálatok rámutatnak, hogy
az egyetemi K+F:
növeli a régió foglalkoztatási rátáját (Beeson & Montgomery, 1992),
fokozza a helyi ipari K+F-et (Jaffe, 1989),
földrajzilag helyhez kötött (Zucker, Darby, & Armstrong, 1999),
leginkább a kisvállalkozások (Acs, Audretsch, & Feldman, 1994; Stephan P. , 1996) és
a tudásintenzív iparágak (Audretsch & Feldman, 1996) számára fontos,
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pozitív externális („spillover”) hatása vállalati klaszterek jelenléte esetén a
legnyilvánvalóbb (Varga, Anselin, & Acs, 1997; Varga, 2000),
közvetlen gazdasági hatása új termékekben és termelési eljárásokban testesül meg,
valamint indirekt hatása akkor jelentkezik, ha a tudásintenzív cégek az egyetem
közelébe települnek (Varga, 1997).
4. táblázat. A tudományos vállalkozóiság előnyei
pótlólagos bevétel az egyetemnek
gyorsabb technológia-diffúzió
technológiai hangsúly megválasztásának lehetősége
pozitív hatás a tananyagra
helyi/regionális gazdasági fejlődés
kétoldalú tudástranszfer
Forrás: Poyago-Theotoky, Beath, & Siegel (2002)

Az egyetem által realizált előnyök közül (4. táblázat) a legnyilvánvalóbb a techtranszfer
által szerzett extra jövedelem, amely különösen fontos a csökkenő állami támogatások
tükrében (Poyago-Theotoky, Beath, & Siegel, 2002). Számos előny azonban kevésbé nyilvánvaló:
az indirekt hasznok közül, a Slaughter és Leslie (1997) által vizsgált ausztrál egyetemi stáb a
stakeholderekkel való szorosabb kapcsolatokat, valamint az egyetem presztízsének
növekedését emelte ki (5. táblázat). A szakirodalom további haszonként említi a tananyagra
való pozitív hatást (Stephan P. E., 2001), valamint a diákok, a kutatók és a kutatási
támogatások vonzását (Friedman & Silberman, 2003).
5. táblázat. A tudományos kapitalizmus indirekt előnyei
Indirekt hasznok (+)
Külső szervezetekkel (vállalatok, kormány stb.) való szorosabb kapcsolat
Egyetemi presztízs növelése
Pozitív hatás a kutatásra
Pozitív hatás az oktatásra
Személyes hírnév növelése (mely újabb techtranszfer lehetőségeket jelent)
Tehetséges, végzett diákok vonzása
Tehetséges diákok toborzása
A projekt kapcsán felvett személyzet extra szolgáltatásai
Új műszerek beszerzése
Tapasztalatszerzés a diákoknak
Kutatók toborzása az iparból és állami kutatóintézetektől

Jelentőség (átlag)
7,0
7,0
6,5
5,9
5,6
5,0
4,8
4,5
4,4
4.2
0,9

Forrás: Slaughter és Leslie (1997, old.: 121-137) alapján saját szerkesztés.
Megj.: A szerzők irodalmi kutatás alapján állították össze a hasznok és költségek listáját, melyet
empirikus kutatásuk eredményeivel egészítettek ki. A válaszadók tízes skálán értékelték a
techtranszfer költségeinek (-10-0) és hasznainak (0-10) relevanciáját az egyetem küldetése
szempontjából.

Poyago-Theotoky, Beath és Siegel „fordított techtranszfernek” nevezi, amikor a vállalat
felől áramlik tudás és a technológia az egyetem felé, ezáltal elősegítve a kutatók szakmai
fejlődését és növelve az oktatás színvonalát. A pótlólagos jövedelem mellett az egyén számára
motiválóan hathat a változatos munka és a szaktudás egyetemen kívüli körökben való
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elismerése is (Glassman, és mtsai., 2003). A tudományos vállalkozóiság egyéni motivációiról a
„Vállalkozó kutató” c. részben részletesebben is szólok.
Slaughter és Leslie (1997) két ausztrál egyetem kutatói körében vizsgálta a techtranszfer
intézményi küldetéshez való hozzájárulását. A szerzők szerint ez volt az első átfogó próbálkozás
a tudományos vállalkozóiság egyetemen belüli (gazdasági) hasznainak és költségeinek mérésére.
Az eredményekből kiderült, hogy a kutatók a techtranszfer előnyeit nagyobbnak ítélik annak
költségeinél, illetve, hogy az előnyök jóval túlnyúlnak a financiális tényezőkön, tehát az indirekt
hasznok fontosabbak a direkt hasznoknál (bér-, működési- és utazási költségekhez való
hozzájárulás) (5. táblázat). A bemutatott előnyök mellett a kutatók az egyetemi légkör javulását,
a vállalkozói tevékenységgel járó izgalmat és dinamizmust, az egyetem függetlenségének
növekedését, a kutatási infrastruktúra fejlesztését valamint az új kutatói pozíciókat említették.

2.2.2. A tudományos vállalkozóiság költsége és kritikája
A média, a politika és egyes szerzők is „készpénzek” veszik a tudományos vállalkozóiság
kívánatos voltát és pozitív hatásait, s eközben alig vagy egyáltalán nem foglalkoznak a harmadik
funkció integrálásának esetleges problémáival. Ezért az érem másik oldalát, a techtranszfer
költségeit (s elsősorban a kevésbé látható, hosszútávon jelentkező indirekt költségeket) az
előnyöknél részletesebben vizsgálom. A harmadik küldetés integrálásának költségeit, illetve a
kutatók techtranszferproblémákkal kapcsolatos percepcióit az empirikus felmérés során is
megkülönböztetett figyelemmel vizsgálom.
A tudományos vállalkozóiság egyik gyakran felhozott negatív velejárója a hagyományos
egyetemi funkciókkal és értékekkel való konfliktusa. Stewart és Gibson (1990) az egyetemi
techtranszfer költségeit az egyetemek és a vállalatok szervezeti kultúrája és belső jutalmazási
rendszere közötti különbségekre vezeti vissza. Yusof és Jain (2008) szerint a piac és a tudomány
alapvető értékeinek ellentmondása miatt kerül a kutatók vállalkozóisága az egyetem falain
kívülre és az egyetemek hagyományos szerepkörén túlra. Bok (2003) kritikusabban fogalmaz,
szerinte a piaci tevékenység aláaknázza az egyetem erkölcsi normáit, károsítja a
kutatótársadalom morálját és veszélybe sodorja az intézmények társadalmi megbecsülését.
Többen is (pl. Amaral & Magalhães, 2002; Elbaz, 2000) hangsúlyozzák, hogy amikor az
egyetemeket pusztán a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásuk mértéke alapján ítéljük
meg, teljes mértékben megfeledkezünk azok kulturális és társadalmi szerepéről. Pedig az
intézmények olyan értékeket is létrehoznak mint a demokratikus, felelős és tájékozott
állampolgárok, a humanista kultúra, a társadalmi kohézió, a szolidaritás vagy az életerős
közszféra (Maassen & Olsen, 2007). Maassen és Olsen szerint az egyetemek modernizálását
célzó európai reformok nagy része tudományosan igazolatlan és alaptalan hitrendszerekre épül.
A szerzők kiemelik, hogy azok a reformstratégiák, melyek az egyetemek komplex társadalmi
szerepét csupán a gazdasági aspektusra szűkítik le, kis eséllyel aratnak majd sikert.
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A tudományos vállalkozóiságot érő gyakori vád az alapkutatás háttérbeszorulása (6.
táblázat). A kutatók figyelme azért fordulhat könnyen az alapkutatástól az alkalmazott felé, mert
az hamarabb megtérül (főleg ha nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű állami támogatás
alapkutatásra). Az empirikus kutatások ennek az ellenkezőjét igazolják: a tudományos
vállalkozóiságban aktív kutatók általában többet publikálnak, mint a nem vállalkozói társaik
(Louis, Jones, Anderson, Blumenthal, & Campbell, 2001; Zucker & Darby, 1996). Thursby és
Thursby (2005) vizsgálata némileg cizellálja a képet: a szerzők több ezer kutató közel két
évtizedet felölő publikációs- és techtranszfer-tevékenységének elemzése során azt találták, hogy
a tudományos vállalkozóiság a publikációs aktivitásnak egy ideig növekvő, majd csökkenő
függvénye. Thursbyék vizsgálata arra is rávilágított, hogy bár az évek múlásával a kutatók
techtranszfer-aktivitása folyamatosan nőtt, az alapkutatás orientációjú cikkek aránya nem
változott publikációs tevékenységükön belül.
6. táblázat. A tudományos vállalkozóiság költségei
negatív hatás a „szabad tudomány” kultúrájára
negatív hatás a tanár-diák kapcsolatokra
az alapkutatás mennyiségének és minőségének csökkenése
negatív hatás a tananyagra
kutatási irányok befolyásolása
az oktatásra és az egyéb szolgáltatásokra fordított idő csökkenése
Forrás: Poyago-Theotoky, Beath, & Siegel (2002)

Gyakran felhozott kérdés az oktatás minőségére való hatás is. Valószínűsíthető ugyanis,
hogy a techtranszferben aktív kutatók kevesebb időt fordítanak az oktatásra, az órákra való
felkészülésre és általában a diákokra, mint társaik (Stephan P. E., 2001). A kérdés azonban ennél
összetettebb, hiszen a harmadik küldetés a kutató vállalati és piaci tapasztalatain keresztül
életszerűbbé, újszerűbbé és szakszerűbbé is teheti a tananyagot (fordított techtranszfer). A két
ellentétes irányú és eltérő erősségű hatás eredője valószínűleg kutatónként és techtranszfer
tevékenységenként más és más, ezért nehéz általános érvényű következtetést levonni a kérdést
illetően.
Az intellektuális protekcionizmus kritikusai szerint az adófizetők pénzéből finanszírozott
kutatásokat minden érdeklődő számára hozzáférhetővé kell tenni. A tudás szabad cseréjét és
felhalmozását pedig alapvetően gátolja, s ezáltal a közérdeket sérti az új technológiák
monopolizálása. A kutató és az új technológiát alkalmazó cég közötti konfliktus forrása lehet
továbbá, ha a vállalat a piaci versenyelőny elvesztésétől félve megtiltja vagy korlátozza az
eredmények publikálását. A tudományos élet nyílt világának korlátozása (Nelson, 2001) nem
alaptalan veszély: Blumenthal, Campbell, Anderson, Causino és Louis (1996), valamint Louis,
Jones, Anderson, Blumenthal és Campbell (2001) vizsgálatai szerint, a techtranszferben aktív
kutatók zárkózottabbak kutatási eredményeikkel kapcsolatban. Rahm (1994) száz amerikai
egyetem kutatói körében végzett felmérése is hasonló eredménnyel zárult: a tudományos
vállalkozói tevékenységet folytatók közel fele említette, hogy a vállalatok korlátozásokat
(publikálás elhalasztását, titoktartást) írnak elő a hasznosítható kutatási eredmények
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közzétételével kapcsolatban, amely konfliktushelyzetet teremtett számukra. A techtranszfer által
megkívánt diszkréció tönkreteheti a kollegiális kapcsolatokat is, alááshatja a bizalmat, sőt
duplikált kutatásokhoz is vezethet és végeredményben lassíthatja a tudomány fejlődését –
vélekedik Bok (2003).
Egy másik áldozat lehet a techtranszfer oltárán a szabad, külső befolyásoktól mentes
kutatási tevékenység, mellyel kapcsolatban számos szerző (Gibbons, Limoges, Nowotny,
Schwartzman, Scott, & Trow, 1994; OECD, 1999; Hazelkorn, 2004; Hellström, 2004; Lundvall B.A. , 2005) fejezi ki aggodalmát: a külső források igénybevételének kényszere a kutatók figyelmét
eredeti céljaiktól a finanszírozó céljai felé térítheti el, melynek eredményeként az egyetemek
elveszthetik függetlenségüket és pártatlanságukat (lásd erről Pfeffer & Salancik [1978] Resource
Dependency Theory-ját). A kutatók napjainkra olyan szellemi alkalmazottakká váltak, akik a
tudomány helyett a finanszírozónak tartoznak hűséggel – véli Amaral, Fulton és Larsen (2003)
(idézi Rinne & Koivula, 2005, old.: 102). Bok (2003) szerint a jelenlegi trendekkel ellentétben az
szolgálná leginkább a tudomány és a társadalom érdekeit, ha a kutatók szabadon és objektívan,
mindennemű piaci és anyagi befolyásolástól mentesen választhatnának kutatási irányt, illetve ha
eredményeiket nyíltan megoszthatnák tudóstársaikkal.
További konfliktusforrás lehet a kutatók eltérő techtranszferképessége és -aktivitása,
illetve az ebből adódó jövedelemkülönbségek, amely féltékennyé teheti azokat, akik nem
végeznek vállalkozói tevékenységet, kutatási területük, alapkutatási elkötelezettségük vagy
egyszerűen a techtranszfer iránti érdektelenségük miatt. Mivel a techtranszferrel nem foglalkozó
kutatók úgy érzik, hogy társaiknál több energiát fordítanak a hagyományos egyetemi feladatokra
(oktatás és alapkutatás), ezért könnyen megneheztelhetnek az idejük nagy részét vállalkozói
tevékenységgel töltő és abból gyakran jelentős extrajövedelemhez jutó társaikra (Bok, 2003;
Polónyi, 2005).
Az egyetem és a kutató közti jövedelem-megosztással és a szellemitulajdon-jogokkal
kapcsolatos érdekellentétek további konfliktusokat okozhatnak. Az egyetem és a kutató
együttműködésének, s így a techtranszfer intézményesítésének is alapvető problémája az
egyetemi infrastruktúra, szellemi háttér és imázs bérleti díjának meghatározása (Polónyi,
2005). Az egyetemi hátteret a kutató rendszerint alul-, míg az egyetem túlértékeli. A tanszékek
közötti egyenlőségre való törekvés gyakran a vállalkozói tevékenységből szerzett jövedelmek
kisebb-nagyobb részének a kutatóktól való elvételét és újraelosztását eredményezi, amely
hosszú távon azonban negatívan hat a vállalkozói szellemiségre az intézményen belül (Glassman,
és mtsai., 2003). Glassmanék szerint az is konfliktusra adhat okot ha egy alacsonyabb beosztású
kutató sikeres vállalkozóvá válik: egy jelentős összegű kutatási támogatást kezelő vagy
nagypresztízsű vállalati ügyfélkapcsolattal rendelkező egyetemi adjunktus könnyen felrúghatja
az intézményben kialakult státuszhierarchiát.
A Slaughter és Leslie (1997) felmérése során azonosított költségeket a 7. táblázat
tartalmazza. A táblázatban felsoroltak mellett, az ausztrál kutatók a hátrányok között említették
a növekvő stresszt és a csökkenő szabadidőt, a publikálás és az alapkutatás háttérbe
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szorulása miatt elmulasztott előléptetéseket, valamint a szervezeten belüli konfliktusokat.
De az etikus kutatói magatartás megőrzése sem könnyű, ha a támogatás fenntartása az ügyfél
számára előnyös kutatási eredményektől függ.
7. táblázat. A tudományos kapitalizmus indirekt költségei
Költség (-)
Felhasznált egyetemi erőforrások (tér, idő, rezsi- és adminisztrációs költségek)
Alapkutatásra fordított idő csökkenése
Az egyetemi menedzsment idejének csökkenése
Állami támogatás csökkenése (a növekvő techtranszfer bevételek hatására)
Műszerek kopása
Az oktatásra, az órákra való felkészülésre fordított idő csökkenése
Kutatási eredmények bizalmas kezelése, titokban tartása
Egyetemi alkalmazottak távozása az iparba, a magánszférába a projekt végén
Pénzügyi veszteség (pl. rosszul strukturált támogatások miatt)
Jogi díjak, költségek
Szerzői jogi díjak
Az aktív szabadalmaztatás következtében megnövekedett jogi kötelezettségek
Forrás: Slaughter és Leslie (1997, old.: 121-137) alapján saját szerkesztés.

Jelentőség (átlag)
-3,1
-2,8
-2,2
-2,1
-2,0
-1,9
-1,4
-0,7
-0,5
-0,5
-0,5
-0,2

Derek Bok (2003), a Harvard Egyetem egykori elnöke (1971-91) szerint a vállalkozó
egyetemek rossz példát mutatnak a tudóstársadalomnak, hiszen szentesítik a kutatók
önérdekből folytatott üzleti tevékenységét: rendkívül káros lehet az egyetemi morálra, ha a
kinevezéseknél a kutatók vállalkozói és jövedelemvonzó képességét is figyelembe veszik. Az
egyetemi kutatók Bok meglátása szerint a vállalkozóiság hozadékaként egyre kevesebbet
oktatnak, egyre kevésbé elkötelezettek az intézmény felé és egyre hajlamosabbak az egyetem
nevének és eszközeinek öncélú használatára. A legnagyobb veszély szerinte mégis az, hogy a
vállalkozói túlkapások következtében az egyetemek elvesztik jó hírüket és a társadalom
bizalmát. Slaughterrel és Leslievel ellentétben, Bok nagyobbnak látja a vállalkozóiság költségét,
mint a hasznát. Érvelése szerint a költségek ugyan megfoghatatlanok és csak hosszú távon
jelentkeznek, azonban kumulatív módon és a felsőoktatási rendszer egészében fejtik ki káros
hatásukat: nincsenek tehát nyertes és vesztes egyetemek, mindenki vesztes. Ezzel szemben a
hasznok rövidtávon és kézzelfogható formában realizálódnak, ezért a vállalkozó egyetemeket
vizsgáló kutatók hajlamosak túlértékelni azokat – vélekedik Bok.
Az európai egyetemek vállalkozói transzformációjáról Nybom (2006) fogalmaz meg éles
kritikát, amely szerint a felsőoktatás masszív politizálódása káros változásokhoz vezetett az
egyetemi szférán belül: „a dereguláció és a piacosítás” nevében az egyetemeket „innovációellenesnek” és a „valódi társadalmi, gazdasági stb. problémákhoz nehezen alkalmazkodónak”
kiáltották ki. Nybom sötét képet fest a felsőoktatásban jelenleg végbemenő folyamatokról, amely
által „a politikai hozzánemértés, az ideológiai vakság, a gazdasági butaság és a tudományos
arrogancia végzetes kombinációjának eredményeként, az egyetemek mint az intézményi rend
hús és vér megtestesítői fokozatosan kihalnak” (Nybom, 2006, old.: 7).
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Az egyetemi tudomány piacosítása a figyelmet a mertoni értékekkel jellemzett
hagyományos egyetemi kultúra és az üzleti értékeket magában hordozó piaci kultúra közti
ellentmondásokra irányította rá. Az egyetemi kutatás, s főként a kutatás gazdasági szerepének
túlhangsúlyozása valóban az oktatás háttérbeszorulását eredményezheti (Hazelkorn, 2004).
Fuller (2003) szerint az egyetemek jelentőslégét inkább olyan értékek mentén kellene mérni,
hogy mennyire képesek kapcsolatot teremteni az oktatás és a kutatás között. Mindezek
fényében, a vállalkozói szemlélet és a hagyományos egyetemi normák vegyítésének irányelve az
lehet, ha az üzleti megfontolásokat az egyetemek csak addig engedik az intézmény falai közé,
amíg azok nem veszélyeztetik a tudományos értékeket. Az egyetemeknek piaci alapon, de
tudományos felfogásban kell működniük, azaz a külső forrásokat csak a tudományos értékekkel
összhangban szabadna igénybe venni, s nem öncélúan (Rinne & Koivula, 2005).
Arról, hogy lehetséges-e a vállalkozói és a tudományos értékek vegyítése az utóbbi
maradéktalan megtartása mellett, megoszlanak a vélemények. Rinne és Koivula (2005) rámutat,
hogy egyesek szerint (pl. Tuunainen, 2004) az üzleti szemlélet gyengébb a tudományosnál, ezért
az maximum az egyetemek perifériáján, ipari parkok vagy techtranszferirodák formájában lesz
képes fennmaradni. Mások (pl. Cowen, 1996) szerint a piaci személetmód idővel olyannyira
átitatja a tudományos értékeket, hogy az egyetem gyakorlatorientált oktatási csomagok és
kutatási eredmények kiárusítását végző hipermarketté válik a jövőben.
Nem valószínű azonban, hogy a tudományos értékek nagy veszélyben lennének. Ismét
Clark (1998) szavait idézve, az egyetemek meglehetősen farnehéz intézmények: az oktató- és
kutatóközösség szilárdan ellenáll bármilyen neki nem tetsző, fentről jövő kezdeményezésnek. A
politikai retorika pedig ritkán válik konkrét cselekvéssé, s főként rövidtávon nem. A vállalkozói
transzformáció az európai egyetemeken csak akkor valósul majd meg, ha a kutatók és a
menedzserek többsége valóban elkötelezi magát az innovatív, vállalkozói gondolkodásmód
mellett, amely azonban nem valószínű, hogy egyik napról a másikra megtörténik.

2.3. Az egyetemi technológiatranszfer intézményesítése
2.3.1. Az intézményesített modell megjelenése és jellemzői
Valószínűleg az amerikai Massachusetts Institute of Technology (MIT) volt a világ első
vállalkozó egyeteme. Messze a felsőoktatási intézmények második forradalmát megelőzve, az
MIT már a 20. század elején intézményesítette techtranszfer tevékenységeit: formalizálta a
találmányok jogi védelmét biztosító folyamatokat, találmány-felkutatási rendszert épített ki az
egyetemen belül, találmányértékelő bizottságokat állított fel és egy techtranszferirodát is a
kutatási eredmények hasznosításának elősegítésére. Etzkowitz (2002, old.: 20) szerint az MIT
sikere elsősorban annak köszönhető, hogy ügyesen „kombinálta a kutatóegyetem »lineáris
modelljét« a land grant egyetem »fordított lineáris modelljével«, mely utóbbi a társadalmi
szükségletekből származtatja kutatási céljait.” A tudományos vállalkozóiság massachusettsi
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alapmodelljében az MIT kutatóinak műszaki zsenialitását a közelben lévő Harvard Egyetem
üzleti szakértelme, valamint a Harvard egyik professzora által vezetett kockázati tőkealap
támogatásai egészítették ki. Az MIT-ről kipörgő spin-off cégek a kihasználatlan egyetemi
épületekben kaptak helyet, melyek így az inkubátorházak őseivé avanzsáltak.
A vállalkozó egyetemek másik prototípusa Stanford, amely techtranszfer tevékenységeit a
Szilícium-völgy kiépülésével párhuzamosan fejlesztette ki. Az egyetemi vállalkozói tevékenység
legdrámaibb példája a Szilícium-völgy 1960-as években elindult felemelkedése (Saxenian, 1994).
A Stanford Egyetem mintaként tekintett az MIT-re, bár alapvető különbségek figyelhetők meg a
két vállalkozói modell között: míg az MIT egy már létező high-tech agglomerációra (Route 128)
épült rá, hogy annak vállalatait új ötletekkel támogassa, addig a Stanfordnak egy érintetlen
vadvidék közepén, proaktív módon, saját erejéből kellett megteremtenie az ipart, mellyel azután
szimbiózisban fejlődhetett tovább (Etzkowitz H. , 2002).9
A Stanford és az MIT példájának követése még Amerikában is irreális elvárás az
egyetemek többségétől (Feldman, 2003). Az viszont kétségtelen, hogy az amerikai felsőoktatási
rendszer decentralizált, rendkívül autonóm és piacorientált környezetében, a kutatók
könnyebben veszik fel a vállalkozói szerepet, mint Európa erős állami befolyás alatt álló
intézményeiben. Sőt, a vállalkozóiság mára oly mértéket öltött a tengerentúli egyetemeken, hogy
azokat gyakran az általuk létrehozott spin-off vállalkozások száma alapján kategorizálják
(Rosenberg, 2003).
A korai példák ellenére az egyetemi kutatási eredmények piaci hasznosítása csak az 1980as évektől kezdett általánossá válni az USA-ban. A tudományos vállalkozóiság elterjedésének,
illetve intézményesítésének fő okaként leggyakrabban az 1981. július 1.-én hatályba lépett
Bayh-Dole szabadalmi- és védjegytörvényt nevezik meg a szerzők. A törvény alapvető célja a
központi (szövetségi) forrásból megvalósított egyetemi kutatások gazdasági-társadalmi
megtérülésének növelése, melynek kulcsa – legalábbis a törvényhozók szerint – a kutatási
eredmények egyetemi tulajdonba adása. Az egyetemektől az állam cserébe elvárja, hogy
(lehetőség szerint) hasznosítsák a kutatók szellemi termékeit, a társadalom, az egyetem és a
kutató javára egyaránt. A kutatónak (elvileg) kötelessége piaci potenciállal rendelkező
találmányát felajánlani az egyetem számára, aki cserébe segíti őt annak hasznosításában (Siegel
& Phan, 2005). A folyamat középpontjában az egyetemi techtranszferszakember vagy -stáb áll,
akiknek a személyes kapcsolatrendszere, pontosabban az adott technológia potenciális
felhasználói körének ismerete, kulcsfontosságú a folyamat sikere szempontjából (2. ábra).

Etzkowitz könyvéből azt is megtudhatjuk, hogy az MIT-n ledoktorált, Stanfordra visszatérő Frederick Terman
kreatívan, de tervszerűen építette ki a vállalkozói modellt a kaliforniai Palo Altoban: a legkiválóbb ipari kutatókat
meghívta oktatónak, az elaprózódott kutatócsoportokat nagyobb egységekbe vonta össze, ipari parkot, sőt
bevásárlóközpontot hozott létre az egyetem területén, hogy a bevételekből új kutatókat és ígéretes kutatásokat
finanszírozhasson. Az egyetemről kipördülő tudásintenzív kis cégek a közeli ipari parkban választottak telephelyet és
a mai napig szoros kapcsolatban vannak az egyetemmel.
9
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Inkubátor és
technológia
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Díjak/
Támogatások

Egyetemi kutató

Részesedés
Spinout

Egyetemi
Techtranszfer
Bizottság

Döntés a
szabadalmaztatásról

TTI

Konzultáció
Jogdíjak/
Szponzorált
kutatás

Találmány
felfedése
TTI stáb

Szaba dalom
Port folió

Nagyvállalat

Üzletkötés/
Licencia

Jogdíjak/
Részesedés

KKV

2. ábra. Az intézményesített technológiatranszfer folyamata
(a sötét területek potenciális vállalkozói szerepköröket, a félkövér betűk erőforrás-áramlásokat
jelölnek) Forrás: Siegel és Phan (2005)

A legtöbb amerikai egyetemen, a Bayh-Dole törvény óta az ipar és a tudomány
érintkezési felületét a techtranszferiroda (TTI) jelenti, amely kutatáshasznosítási
folyamatok kidolgozásával és működtetésével próbál az egyetemi szellemitulajdon-kezelési és
techtranszfer szabályzatoknak érvényt szerezni. Az iroda nyomon követi az egyetemi kutatók
találmányait, segédkezik a szabadalmaztatásban és a licencia szerződések megkötésében
(Feldman, 2003). Az intézményesített techtranszfer sikere tehát elsősorban azon múlik, hogy a
kutatók hajlandók-e együttműködni az egyetemmel vagy inkább egyénileg a piacon
próbálják meg találmányaikat értékesíteni. A kutatóknak persze a találmány bejelentését
követően is központi szerepük van a techtranszferben: a kifejlesztéskor rendszerint még
embrionális természetű technológiát ugyanis ők ismerik a legjobban, ezért a piaci
hasznosíthatóság és az alkalmazó vállalatok potenciális körének feltárásában is nélkülözhetetlen
segítségük (Thursby & Thursby, 2005).
Az amerikai egyetemi techtranszfer-alkalmazottak szerint, a kutatók átlagosan
találmányaik kevesebb mint felét jelentik be az irodának (Thursby, Jensen, & Thursby, 2001).
Thursby és Thursby (2005) hat vezető amerikai egyetem 3442 kutatójának techtranszfertevékenységét vizsgálta 17 éves intervallumban (1983-1999). A vizsgált kutatók 64,2%-a sosem
jelentett be találmányt (az egyetemnek) és csupán 2% fedte fel kutatási eredményét legalább
kétévente. S bár a techtranszfer-aktivitás az évek során jelentősen nőtt, az csak a kutatók
egy szűk körére koncentrálódott.
A találmányok szelekciója persze nem ér itt véget: a bejelentett szellemi termékek közül
csak kevés lesz végül levédett szellemi tulajdon és annál is kevesebb tart számot vállalati
érdeklődésre. Végül a találmányok csak egészen kis része eredményez bevételt az egyetem és a
kutató számára. Az ökölszabály ebben az esetben, hogy száz találmányból tíz szabadalom
születik és csak egyetlen sikeres termék (Blake, 1993). Stevens és Burley (1997) számításai
szerint háromezer új ötlet csupán egyetlen sikeres terméket eredményez a piacon.
A Bayh-Dole törvény hatására a szabadalmak, licenciaszerződések és spin-off
vállalkozások az egyetemi presztízs és az intézmény modern, piacorientált kutatásra való
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képességének fokmérőjévé váltak az USA-ban, melynek következtében az egyetemek tömegével
csatlakoztak a techtranszfer forradalmához (Bercovitz & Feldman, 2006). Csupán tíz év
leforgása alatt (1980-1990) a techtranszferirodával rendelkező egyetemek száma
huszonötről kétszázra, az egyetemi szabadalmak száma pedig háromszázról közel
kétezerre nőtt az USA-ban (Etzkowitz H. , 2002). A Bayh-Dole-rezsim első tíz évében az
egyetemek örültek, ha a hasznosításból a techtranszferiroda fenntartásához szükséges
forrásokat előteremtik, azonban nem sokkal később, a bevételek ugrásszerű növekedésnek
indultak. Etzkowitz szerint a Bayh-Dole legfőbb erénye, hogy szilárd és egységes jogi
keretet teremtett az egyetem-ipar-kormányzati kapcsolatok számára, illetve hogy a
kutatóegyetemeket az innovációs rendszer megkérdőjelezhetetlen szereplőjévé léptette elő.10

2.3.2. A Bayh-Dole rendszer kritikája
A Bayh-Dole törvény kritikusai szerint, a Bayh-Dole nem okozója, hanem sokkal inkább
következménye volt az egyetemek növekvő szabadalmaztatási- és licencia-tevékenységének.
Mowery és Sampat (2005) szerint a sajtó és a politika által a Bayh-Dole körül keltett felhajtást
nem indokolják az empirikus felmérések: az amerikai egyetemi szabadalmak számának,
valamint a techtranszferirodák személyzetének és számának növekedése jóval a törvény
beiktatatása előtt megkezdődött. Ezt igazolja az a körülmény is, amely szerint számos nagy
egyetem (pl. Harvard, Stanford, California, MIT) aktív szerepet vállalat a törvény
elfogadtatásában (Mowery, Nelson, Bhaven, & Ziedonis, 2004). Moweryék hangsúlyozzák, hogy a
Bayh-Dole csak egy állomása volt az amerikai kutatáspolitika szigorúbb szellemitulajdon-jogok
felé való eltolódásának a 80-as években. Ezt támasztja alá Katz és Ordover (1990) is, akik szerint
az amerikai kongresszus a 80-as években legalább 14 törvényjavaslatot fogadott el a
szellemitulajdon-jogok nemzetközi és hazai védelme érdekében. Három vezető amerikai
egyetem empirikus vizsgálatát követően, Mowery, Nelson, Sampat és Ziedonis (2001) arra a
következtetésre jutott, hogy a Bayh-Dole csak egy a számos tényező közül, melyek az
egyetemek megnövekedett szabadalmaztatási tevékenységét eredményezték az USA-ban,
de közel sem olyan meghatározó, mint ahogy azt a szakirodalom és a sajtó gyakran tálalja.
Tehát míg az USA-ban az egyetemek kezdeményezésére, Európában a versenyképesség és
a tudásalapú gazdaság szólamainak terjedésével párhuzamosan kerültek az egyetem-ipari
kapcsolatok a politikai döntéshozók figyelmének homlokterébe. A Lisszaboni csúcson (2000) az
EU az egyetemeket újra a tudásgazdaság központi szereplőivé emelte, s azóta a Bizottság számos
jelentést adott ki az egyetemek sajátosságairól, s különösen más OECD országok oktatási
intézményeivel összevetve (Maassen & Olsen, 2007). Az amerikai gazdaság és felsőoktatási
A Bayh-Dole törvény mellett szóló további érvek, hogy 1980 előtt az amerikai kormány mintegy 28000 szabadalom
birtokában volt, melynek csupán 4%-át hasznosította. Ennek részben az volt az oka, hogy a vállalatok nem
szerezhettek kizárólagos jogosultságot az technológiák piaci hasznosítására, így nem voltak érdekeltek annak
megszerzésében sem (Gulbrandsen & Etzkowitz, 1999; Etzkowitz H. , 2002). Az amerikai gazdaság versenyképessége
körül ez idő tájt kiéleződő viták szintén nagyban hozzájárultak a törvény egyhangú elfogadásához (Mowery, 2005).
10
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rendszer sikereit látva, az egyetemek harmadik küldetését számos OECD ország próbálja
ösztönözni világszerte (Kirby, 2006). Az ösztönzők közül a leggyakoribb a kutatási
támogatások átstrukturálása (az alkalmazott kutatás előtérbe helyezése), valamint a
szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos szabályozások megváltoztatása (Nowotny, Scott, &
Gibbons, 2003). Az Európai Bizottság az „Egyetemek szerepe a tudás Európájában” c.
közleményében (COM, 2003) így fogalmaz:
„Az egyetemek és az ipar közti együttműködés intenzitását mind nemzeti mind regionális
szinten növelni kell, illetve az innováció, az új vállalatok létrehozása, valamint általában a
tudás disszeminációjának és transzferének szolgálatába kell állítani. A versenyképesség
szempontjából kulcsfontosságú az egyetemi tudás üzleti szférába áramlása és a társadalom
számára történő hasznosítása. A két legfontosabb mechanizmus, amely által az
egyetemeken kifejlesztett és az egyetemeken birtokolt tudás közvetlenül az iparba
juthat, az egyetemi szellemi tulajdon licencia-szerződéseken, valamint spin-off és
start-up vállalkozásokon keresztül történő hasznosítása.” [kiemelés általam]

Mowery és Sampat (2005) szerint, a fenti gondolatmenetet átvevő országok nem értik
igazán az egyetemek tudásgazdaságban betöltött szerepét, hiszen figyelmen kívül hagyják azt a
tényt, hogy a nyílt tudományos csatornák (pl. publikációk, konferencia-előadások, informális
interakciók) sokkal fontosabb szerepet játszanak az egyetem-ipari kapcsolatokban, mint a
licencia-szerződések vagy a spin-off vállalkozások. Cohen, Nelson és Walsh (2002) közel 1500
amerikai gyártóvállalat K+F egységének megkérdezése alapján vizsgálta az egyetemi kutatások
ipari hatását. A felmérésből kiderült, hogy az ipari K+F projekteket elsősorban a vevők,
másodsorban a vállalaton belüli információk, s csak ritkán az egyetemi kutatások generálják. Az
egyetemi kutatások ipari innovációra való hatása a gyógyszergyártásban a legszámottevőbb. Az
alaptudományok közül csupán a kémiának és a műszaki tudományoknak van széles körű (több
iparágra kiterjedő) hatása, míg a többi tudományterület eredményei főként áttételesen vagy
csak egy-egy iparágban kerülnek intenzívebb hasznosításra. A szerzők feltételezése szerint, az
egyetemi tudás nem annyira a kutatási eredmények, prototípusok, műszerek vagy eljárások
által, hanem interperszonális interakciók (konzultáció, informális kapcsolatok) által jut el az
iparba. Az eredmények szerint az informális interakcióknál még fontosabbak a tudományos
publikációk, az amerikai iparvállalatok legalábbis ezt tekintik a legfontosabb egyetemi
információforrásnak (8. táblázat).
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8. táblázat. Az egyetem-ipari techtranszfer csatornáinak fontossága amerikai termelővállalatok
szerint
Az adott forrást az ipari K+F szempontjából „közepesen”
vagy „nagyon” fontosnak tartó vállalatok százaléka
Publikációk, jelentések
41,2
Informális interakciók
35,6
Találkozók és konferenciák
35,1
Szakmai tanácsadás
31,8
Szerződéses kutatás
20,9
Újmunkaerő felvétele
19,6
Közös K+F projekt
17,9
Szabadalmak
17,5
Licenciák
9,5
Személyzetcsere
5,8
Forrás: Cohen, Nelson és Walsh (2002)
Információ-források

Cohenék felmérése tehát nem támasztja alá a Bizottság álláspontját, azaz a formális
techtranszfercsatornák kiemelkedő gazdaságélénkítő szerepét: a közös kutatási projektek
és konzorciumok, csakúgy, mint a szabadalmak és a licenciaszerződések – a válaszadó vállalatok
szerint – relatíve csekély hatással bírnak az ipari K+F-re, illetve csak kevés iparágban
bizonyulnak fontosnak. Az egyetlen ágazat, ahol a formális techtranszfer hatása jelentős a
gyógyszeripar, de még itt is kevésbé lényeges, mint a tudásáramlás nyílt csatornái.
Thursby és Thursby (2005) 112 vállalat és 62 egyetem licenciaügyekkel foglalkozó
szakértőjével készített felmérést az USA-ban. Az eredményekből kiderül, hogy a vállalatok a
személyes

kapcsolatokat

tartják

a

legfontosabb

csatornának

a

licenciaszerződések

megkötésének szempontjából (9. táblázat).
9. táblázat. Ipari licenciák egyetemi forrásainak fontossága vállalati licencia-szakemberek
megítélése alapján
Nagyon
fontos
19,6
24,0
13,1
12,0
45,7

Tudományos folyóiratok
Szabadalmi adatbázisok
Prezentációk szakmai találkozókon
Egyetemi TTI marketing-erőfeszítései
Személyes kapcsolatok ipari és
egyetemi kutatók között
Egyetemek rutinszerű látogatása
9,3
Forrás: Thursby és Thursby (2005, old.: 194)

2

3

4

31,4
33,0
37,4
15,0
31,4

31,4
24,0
31,3
23,0
14,3

13,7
10,0
16,2
26,0
2,9

Nem
fontos
3,9
9,0
2,0
24,0
5,7

19,6

16,5

24,7

29,9

Amerikai mintát követve, több EU-tagállam is (Belgium: 1990-es évek; Németország,
Norvégia, Dánia: 2001; Ausztria: 2002; Magyarország: 2004; Olaszország: 2005) adoptálta a
Bayh-Dole modell valamilyen formáját, innovációs teljesítményének fellendítésében bízva. A
nemzetközi politikamásolás eme gyakorlata azonban rendkívül szelektív tanuláson alapszik,
illetve a szelektív tanuláson alapuló intézkedéseket jelentősen befolyásolja a másoló ország
eltérő intézményi háttere is (Mowery, Nelson, Bhaven, & Ziedonis, 2004). Az empirikus
vizsgálatok és az intelmek ellenére, 2004-ben hazánk is a szellemi termékek
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tulajdonjogának egyetemi kézbe adása mellett döntött, ezzel felülírva a kevésbé
hatékonynak ítélt állami és kutatói tulajdont.
Maassen és Olsen (2007) is rövidlátónak tartja azt a politikát, amely az amerikai
techtranszfer és egyetemi modell másolásában látja az európai felsőoktatási intézmények
modernizálásának kulcsát. A szerzők szerint az amerikai elitegyetemek sajátosságainak alapos
tanulmányozása helyett, az európai egyetemi reform hívei egy elképzelt amerikai üzleti modellre
apellálnak, s nem veszik figyelembe a megreformálásra szoruló európai felsőoktatási rendszerek
sajátos problémáit, politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális környezetét.
„Számos [európai] kormány és egyetem jelentette ki, hogy a vezető amerikai
intézményeket szeretné másolni, ezáltal megadva a lehetőségét annak, hogy az
»európanizáció« a gyakorlatban »amerikanizációt« jelentsen. Ennek a veszélynek
meglehetősen valóságosnak kell lennie, ha Bizottságnak határozottan tagadnia kell az
amerikai modell importálását, illetve ki kell jelentenie, hogy a tervezett reform az európai
sajátosságokhoz való adaptálást jelent.” (Maassen & Olsen, 2007, old.: 15)

„Európának nem másolnia, hanem tanulnia kell az USA-tól” – vélekedik Olsen (2007, old.:
42), aki szerint a „one size fits all” megközelítés nem helytálló Európában, sőt annak számos
veszélye is van: az EU tagállamok sokszínűsége érték, ezért csak változatos megoldásokkal lehet
annak egyetemeit modernizálni. Az amerikai modell erőltetésével a Bizottság (látszólag) nem
törődik a „vesztesekkel” (legyen az egy egész felsőoktatási rendszer, egy intézmény vagy egy
kutató), pedig „komoly hiba lenne csak a kevés kiváló egyetemre koncentrálni és a többit
elhanyagolni”.
Moweryék a Bayh-Dole-rendszer másolása helyett az egyetemek közötti verseny és az
intézményi autonómia növelését, valamint a vállalkozásokat és a kutatási eredmények piaci
hasznosítását támogató külső intézmény- és eszközrendszer (pl. kockázatitőke-finanszírozás)
fejlesztését javasolják. Rámutatnak, hogy az amerikai innovációs rendszer sikere leginkább
az amerikai egyetemek és vállalatok régóta fennálló szoros kapcsolatának köszönhető, s
nem a Bayh-Dole törvénynek.11 Amerikában mindig is jelentős volt a magánegyetemi szektor,
amely nemcsak a diákokért és a legjobb oktatókért, kutatókért folytatott verseny intenzitását
növelte, de az állami egyetemeket sem engedte elkényelmesedni (Rosenberg, 2003).
A hazánkban 2005-ben hatályba lépett K+F és technológiai innovációs törvény
(2004/CXXXIV.) „gyakorlatilag teljesen átformálta a közfinanszírozású kutatóhelyek (egyetemek,
akadémiai intézetek) kutatási eredményeivel kapcsolatos szabályozást” (Buzás, 2007, old.: 30).
A „magyar Bayh-Dole” előírja az egyetemeknek a szellemitulajdon-kezelési szabályzatok
létrehozását (melyben rögzíti a kutató és az intézmény találmányhoz fűződő jogait és
kötelezettségeit), lehetővé teszi számukra a hasznosító (spin-off) vállalkozások alapítását12,
A szerzők hozzáteszik, hogy az egyetemek társadalmi érzékenységének ösztönzése az 1862-es Morill Act-ben
gyökeredzik, amely létrehozta az ún. land grant intézményeket.
12 2007. szeptember 1.-től kormányzati engedély nélkül is
11
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valamint az egyetemi kutatók számára, hogy ezen vállalkozások alkalmazottai legyenek.13 A
magyar felsőoktatási intézmények szellemitulajdon-kezelési szabályzatukat uniós és nemzeti
kormányzati ajánlásra amerikai minta alapján alkották meg.
„A szellemitulajdon-kezelési szabályzat alapelveinek megfogalmazásánál az útmutató
készítői igyekeztek áttekinteni azon országok gyakorlatát – itt elsősorban az Amerikai
Egyesült Államokra gondolva –, ahol az egyetemek és egyéb kutatóhelyek hagyományosan
rendelkeznek ilyen szabályzatokkal, illetve politikával. (…) Mindenképp örvendetes az is,
hogy számos hazai egyetem és egyéb kutatóhely is elfogadott már – az igényeknek és a
jogszabályoknak többé-kevésbé megfelelő – szabályzatokat, ami legalábbis igazolni látszik
egy ilyen jellegű szabályozás iránti igény meglétét.” (NKTH, 2005, old.: 4-5)

A Bayh-Dole modell fontos sajátossága az egyetem és a kutató közötti együttműködés,
amely nemcsak közös hasznosítást, hanem szellemitulajdon- és jövedelem-megosztást is
jelent. A szabadalmi törvény (1995/XXXIII.) és ennek megfelelően az egyetemi szellemitulajdonkezelési szabályzatok értelmében, az alkalmazotti találmány 14 a feltalálót, a szolgálati
találmány15 pedig a foglalkoztatót illeti meg. Mivel az egyetem az alkalmazotti találmány esetén
is igényt tarthat a hasznosításra, a kutató (elvileg) minden piaci potenciállal bíró kutatási
eredményt köteles felfedni előtte, méghozzá a megalkotást követően haladéktalanul. A
hasznosításból befolyt jövedelmeket az egyetemek saját döntésük alapján osztják fel a
kutató és az intézmény között. A hasznosításból eredő jövedelmek megosztására vonatkozó
belső szabályzatokat egyes intézmények nem hozták nyilvánosságra (honlapjaikon), többen
azonban igen. Íme néhány példa ez utóbbiak közül:
„A szellemi alkotások hasznosításából származó (…) bevétel 60%-a a kutatót, 40%-a az
Egyetemet illeti. Az egyetemi bevétel 1/3-a az Innovációs Alapba, 1/3-a az illetékes egység
(AMTC/OEC/TEK) központi keretébe, 1/3-a a kutató munkavégzés helye szerinti szervezeti
egységhez kerül. Az Egyetem a TTI mőködtetéséhez az Innovációs Alapból biztosít
részesedést.” [kiemelés általam] (DE, 2007)
„Az a) pontban meghatározott »első egymilliós szabály« érvényesítését követően a 2. b)
pontban meghatározott költségek levonását követően a nettó bevétel sávosan az alábbiak
szerint kerül felosztásra a Kutató, a Kutató munkacsoportja és az Egyetem között:
10.000.000 Ft-ig: 60%-a Kutató bevétele, 10%-a Kutató munkacsoportjának bevétele,
30% az Egyetem bevétele.” [kiemelés általam] (SE, 2005)

Az innovációs törvény tulajdonképpen csak 2007-ben vált teljes jogú Bayh-Dole-típusú szabályozássá, amikor az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény előírta a korábban az állami tulajdon részét képező szellemi alkotások és
spin-off részesedések kutatóhelyi (egyetemi) tulajdonát.
14 Alkalmazotti találmány annak a találmánya, aki, anélkül, hogy ez munkaviszonyból eredő kötelessége lenne, olyan
találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosítása munkáltatója tevékenységi körébe tartozik. (Szt. 9. § (2) bek.)
15 Szolgálati találmány annak a találmánya, akinek munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy a találmány tárgykörébe
eső megoldásokat dolgozzon ki. (Szt. 9. § (1) bek.)
13
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„(1) A szellemi alkotás hasznosítása során befolyt díjnak a (4) bekezdésben meghatározott
költségekkel való csökkentése után fennmaradó összeg a szellemi alkotást létrehozó,
közreműködő kutató és az egyetemi innovációs alap között kerül felosztásra. (2) A felosztás az
alábbi arányok szerint történik: a) az alkotó javára fizetendő hányad: 80%, b) az
innovációs alapba befolyó hányad: 20%.” [kiemelés általam] (PTE, 2006)
„A befolyt találmányi díj az előző szakaszban felsorolt költségekkel való csökkentése után
keletkező összeg a szellemi alkotás létrehozásában közreműködő személyek és az Alap
között kerül felosztásra az alábbiak szerint: a szellemi alkotás kidolgozásában résztvevő
(feltaláló) javára fizetendő hányad: 60%; az [Innovációs] Alapba befolyó hányad:
40%.” [kiemelés általam] (ME, 2005)

Az egyetemeket alkalmazott kutatásra és ipari kapcsolatok kialakítására ösztönzi egy új
innováció-finanszírozó eszköz is, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, melynek forrása a
közepes- és nagyvállalatoktól beszedett bevételarányos járulék („innovációs járulék”), illetve egy
(elvileg) hasonló nagyságú kormányzati kiegészítés (Hemmings, 2005).
A politikai ösztönzők hatására a magyar felsőoktatási intézmények – az egyetemi
menedzsment elkötelezettségétől és a belső érdekviszonyoktól függően – több-kevesebb
lendülettel fogtak neki a techtranszfer intézményesítéséhez. Míg a legtöbben csak a törvény
által előírt formalitásokat hajtották végre, miközben a felszín alatt minden maradt a
régiben, néhány intézmény és techtranszferiroda komolyan veszi az új küldetést
(Novotny, 2008). De az elkötelezett egyetemeknek is hamar fel kellett ismerniük, hogy a formális
intézkedések aligha elegendők a hosszú évek során berögződött attitűdök, szokások és
viselkedési normák megváltoztatásához: nemcsak a bürokratikus-oligarchikus egyetemi kultúra
és struktúra alkalmatlan a vállalkozói transzformációra (Novotny, 2008), de sok magyar
kutatónak eszébe sem jut a kutatási eredmények üzleti hasznosításának lehetősége (Papanek &
Borsi, 2001). E tekintetben, az USA-ban is hasonló a helyzet: Thursby és Thursby (2005) több
ezer kutatóra kiterjedő vizsgálata szerint, az egyetemek licencia-tevékenységének erősödése
nem a kutatók, hanem az egyetemek vállalati igények felé való nagyobb nyitottságának
tulajdonítható. Az egyetemi vállalkozóiság akadályait a következő fejezetben részletesen
elemzem.

2.4. Az egyetemek tudományos vállalkozóképessége
Jelen fejezetben – a szakirodalom alapján – azon tényezőket rendszerezem, melyek
véleményem szerint meghatározzák az intézmények vállalkozói transzformációra, azaz a
harmadik küldetés integrálására, központosítására való képességét. Az egyetemek tudományos
vállalkozói képességének determinánsait négy koncentrikus körből álló, ún. hagyma-modellben
ábrázoltam (3. ábra). A felsorolt tényezők egyrészt kívülről befelé (fentről le), másrészt belülről
kifelé (lentről fel) is hatást gyakorolnak egymásra. A külső tényezők meghatározzák vagy
behatárolják a belső tényezők mozgásterét: például egy szoros állami felügyelet alatt működő
intézmény

számára

sokkal

nagyobb

erőfeszítést
37

igényel

a

rugalmas,

piacorientált

menedzsmentgyakorlat kiépítése, mint az állam által csak közvetett módon irányított vagy
inkább terelgetett egyetem számára. Másrészt, egy intézmény bürokratikus szervezeti kultúráját
a vállalkozói kutatók, s főként ha azok a közösség elismert tagjai, belülről alakíthatják át, új
viselkedési gyakorlatok és normák meghonosításával. A vállalkozói kutatók „dolga” persze
sokkal könnyebb, ha az egyetem menedzsmentje szentesíti az új magatartásformát.
társadalmi-gazdasági környezet
egyetemkormányzás
egyetemmenedzsment
szervezeti
kultúra és
struktúra

oktatókutató

3. ábra. Az egyetemek tudományos vállalkozóiságát befolyásoló tényezők

2.4.1. Társadalmi-gazdasági környezet
Az országban uralkodó felsőoktatási koordinációt (egyetemi kormányzást), de az egyén
által észlelt vállalkozói lehetőségeket és képességeket is alapvetően a társadalmi-gazdasági
környezet határozza meg. A kutatás szempontjából releváns észak-amerikai és európai (azon
belül nyugat- és kelet-európai) régiók közötti társadalmi-gazdasági különbségeket nem
szándékozom bemutatni, hiszen az messzire vinne vizsgálatom tárgyától. Annyit azonban
érdemes kiemelni, hogy a nyugati társadalmakban a piacgazdasági mechanizmusok és az
általános vállalkozói kultúra jóval fejlettebb, mint a kelet-európai posztszocialista
országokban,

ami

döntő

mértékben

behatárolhatja

az

utóbbiak

vállalkozói

transzformációra való képességét és hajlandóságát. Ezt igazolja az a meglátás is, amely
szerint a magyar felsőoktatási intézmények jelenleg is „piaci szocializmusnak hívott
környezetben, (…) tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalatként” működnek (Szabó,
2008, old.: 4). Az innovatív ötletek sikerre vitele egy állam által dominált, túlszabályozott
gazdasági rendszerben gyakran nemcsak a vállalkozói szellemiséget, hanem a túlzottnak ítélt
állami kontroll alól való kibújás képességét is igényelheti. Ezért nem meglepő, hogy KeletEurópában illetve Magyarországon, számos negatív sztereotípia alakult ki a vállalkozókkal
és általában a vállalkozói tevékenységgel szemben (Kádek, 2008).
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A GEM „Globális vállalkozóiság monitor” (1999-) nevet viselő nemzetközi kutatás egyik fő
célja a vállalkozói aktivitás nemzetközi, kulturális különbségeinek vizsgálata. A felmérés szerint
bár a közép-kelet-európai országok vállalkozói hajlandósága az EU-átlag alatt található és alig
haladja meg a fejlett ázsiai országokét, Magyarország vállalkozói aktivitása a régió (EU) többi
országához képest igen jó. Ennek okát a szerzők abban látják, hogy hazánkban már a
rendszerváltást megelőzően lehetőség volt némi vállalkozói tevékenységre, míg a többi átmeneti
országban nem (Szerb, Acs, Varga, Ulbert, & Bodor, 2004). Ugyanakkor a hazai szakirodalom
gyakran rámutat, hogy a kisebb méretű magyar cégek innovációs és növekedési képessége és
hajlandósága meglehetősen gyenge (ibid.). Tehát a kedvezőtlennek ítélt vállalkozói
makrokörnyezet ellenére, hazánkban a vállalkozói aktivitás mégsem annyira mennyiségi,
mint inkább minőségi szempontból kritizálható. Mindez a tudás- és a technológia-intenzív
kutatói vállalkozások fontosságára, gazdasági fejlődésben betöltött szerepére hívja fel a
figyelmet. A legújabb GEM jelentés szerint, a „hatékonyság-vezérelt” gazdaságokban mint hazánk
is, a vállalkozói tevékenységgel szembeni attitűd vizsgálatára kell a hangsúlyt helyezni,
ugyanis az attitűd jelentősen befolyásolhatja hogy milyen mértékben használják ki az emberek
az adódó vállalkozói lehetőségeket (Bosma & Levie, 2010).

2.4.2. Egyetemkormányzás és -menedzsment
Az egyetemi kormányzás (university governance), a vállalati kormányzáshoz (corporate
governance) hasonlóan, az intézmény működését befolyásoló szereplőkre (pl. állam,
intézményi menedzsment, kutatóközösség, egyéb érintettek) és a köztük lévő
erőviszonyokra utal. Az egyetem menedzsmentje tehát az egyetemkormányzás része (ezt jelzi
az ábrán elfoglalt helye is); másképpen: a menedzsment a központi kormányzat, a piac és a más
társadalmi szereplők által biztosított lehetőségekhez mérten alakul ki, formálódik illetve képes
hatalmat gyakorolni az intézményen belül. Az egyetemkormányzást elsősorban a politikai
döntéshozók (legalábbis az európai rendszerben), a mikroszintű döntéshozatalt magába
foglaló menedzsmentet pedig az egyetemi „felső vezetés” végzi.
Clark (1983) sokat idézett háromszögmodellje szerint, a felsőoktatási rendszerek
koordinációja vagy kormányzása alapvetően három pólus: az állam, a piac és a kutatóközösség
(„egyetemi oligarchia”) közötti hatalommegosztás eredményeként alakul ki. A hagyományos
európai modellben a központi kormányzatnak komoly beleszólása van az egyetemi ügyekbe:
részletesen szabályozza a felvételi követelményeket, a tanmenetet, a tananyagot, a tanárok
kinevezését és díjazását, valamint az egyetem pénzügyi gazdálkodását. A szenátus által képviselt
kutatóközösség szintén jelentős befolyással bír a belső egyetemi ügyekre, s különösen az oktatás
és a kutatás tartalmát illetően, míg az egyetemi menedzsment relatíve gyenge és szűkös
mozgástérrel bír.
Van Vught (1989) tovább egyszerűsíti Clark háromszög-modelljét és az „állami kontrollt”
állítja szembe az „állami felügyelettel”, mely utóbbi esetben az állam távolról irányítja, sőt
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inkább csak ellenőrzi az egyetemek működését. Fielden (2008) négy egyetemirányítási modellt
különböztet meg, a „teljes állami kontrolltól” a „teljes intézményi függetlenségig”, és hozzáteszi,
hogy világszerte elmozdulás figyelhető meg az állami befolyás lazább módozatai felé.
Lazeretti és Tavoletti (2006) szintén négy alapmodellt ír le. (1) A „kollegiális” vagy
decentralizált modell estén az egyetem teljesen független az államtól és főként saját, belső
tudományos érdekeit követi (pl. Cambridge és Oxford vagy korábban Bologna és Párizs). (2) A
kontinentális Európára jellemző „bürokratikus-oligarchikus” modellben az állam
szigorúan és közelről szabályozza az intézmények működését, de a kutatóknak relatíve nagy
szabadságuk van a kutatás és az oktatás kérdéseit illetően. Ebben a modellben az egyetem főként
kulturális funkciót tölt be és nem a gazdasági-társadalmi fejlődés támogatását tartja fő
feladatának mint a szolgáltató szellemiségű amerikai egyetemek. (3) Az észak-amerikai „piaci”
modellben az egyetemek a központi kormánytól szabadkezet kapnak a működés minden
területét illetően, azonban a külső stakeholderek, a helyi közösség igényeinek teljes mértékben
meg kell felelniük. Az amerikai modellben az állam nem szabályozza részletesen a felsőoktatási
rendszert, aminek Rosenberg (1999) és Ben-David (1968) szerint jelentős szerepe volt az
amerikai egyetemek magas fokú piaci szenzitivitásának kialakulásában. Rosenberg (2003)
továbbá rámutat, hogy az amerikai és az európai egyetemkormányzás közötti fő eltérés,
hogy az előbbi decentralizált és jelentős mértékben autonóm: az USA-ban sosem volt
oktatási minisztérium, amely beleszólt volna az egyetemi költségvetés mértékébe és
felhasználásába, így az amerikai egyetemi menedzsereknek mindig is szüksége volt némi
vállalkozói szemléletre a külső források felkutatása és bevonása érdekében. Egy másik fontos
különbség, hogy míg az USA-ban a helyi közösséget tekintik a fő stakeholdernek
(alapítónak és tulajdonosnak), addig Európában az államot, tehát nem meglepő, hogy a
felsőoktatás magánosításának gondolata eretnekségnek számít az öreg kontinensen (Lazzeretti
& Tavoletti, 2006; Polónyi & Szilágyi, 2008). (4) Az „új menedzserizmus” (new
managerialism) szellemében kormányzott felsőoktatási rendszerben az egyetemek
szolgáltatóvállalatként funkcionálnak, miközben az állam távolról, a célok kitűzésével és a
teljesítmény professzionális értékelésével tereli az intézményeket, nem pedig részletes
szabályozásokkal, mint a bürokratikus-oligarchikus modell esetén.
Ami a trendeket illeti, a piaci modell erőteljes terjedése figyelhető meg a kelet-európai
országokban, ahol a magántulajdonú oktatási intézmények számának rohamos növekedése a
dereguláció irányába hat. Lazzeretti és Tavoletti (2006) meglátása szerint ez a lendületes
piacosítás az észak-amerikai modell felületes imitálására épül, amely rendszert nem is
igazán értik a kelet-európai országok. A szerzők szerint a posztszocialista országokban
célravezetőbb lenne a nagyvállalatihoz hasonló „új menedzseri” (new managerial) modell
bevezetése, amely viszont hatékony állami bürokráciát kíván meg, olyat, amely képes az oktatási
intézményeket távolról, indirekt módon, de a nemzetgazdasági irányelveknek és céloknak
megfelelően irányítani. Holland és német egyetemeket tanulmányozva, Maassen és Van Vught
(1994) megállapítja, hogy minél távolságtartóbban irányítja az állam az egyetemeket, azok annál
innovatívabbak és rugalmasabbak lesznek, azaz képességük új tananyag bevezetésére és új
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pénzügyi források keresésére javul. A német felsőoktatási rendszer egyetemei a szerzők szerint
kevésbé innovatívak és flexibilisek, mint az új menedzseri modellt sikeresen adoptáló holland
egyetemek.
A szolgáltatóvállalatokhoz hasonló új menedzseri egyetemkormányzás egyre elterjedtebb
az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Ausztráliában vagy Új-Zélandon, a tapasztalatok
mégsem kedvezőek. A hatékonyságot, a számonkérhetőséget és a folyamatos ellenőrzést
hangsúlyozó egyetemi menedzsment ugyan szakít a vállalkozóiságot akadályozó klasszikus
weberi értékekkel, de az intézményt eredménycentrikus bürokráciává alakíthatja át, ahol a
menedzsment mindent az erőforrások hatékony felhasználásának rendelnek alá (Yeatman,
1990). Mindeközben a kutatóknak egyre több adminisztrációs feladatot kell elvégezniük, ami
alapvetően idegen a természetüktől (Lorange, 1999). Geuters és Maassen (2005) NyugatEurópában készített felmérése szerint, az oktatóknak a rengeteg adminisztrációval töltött idő
ellenére is marginális szerepük van a döntéshozatalban. Az egyetemi oktatók és kutatók a
vizsgált országok mindegyikében elégedetlenek voltak az egyetem menedzsmentjével és az
egyetemkormányzási rendszerrel is. O’Brien és Down (2002) nyugat-ausztráliai tanárok
körében készített felméréséből kiderült, hogy a vállalatszerű menedzsment kikezdi a
hagyományos pedagógiai értékeket: az egyéni felelősség növekedésével párhuzamosan a
tanárok szakmai és anyagi elismerése, oktatásra fordított ideje és a döntéshozatalban való
részvétele csökkent, amely a szerzők szerint romboló hatással van a tanári kar moráljára (ezek a
megállapítások más szerzők, pl. Woods, Jeffrey, Troman és Boyle [1997], következtetéseivel is
egybecsengenek).
Az egyetemek működési hatékonyságának és gazdasági szerepének a felerősítésére való
törekvések világszerte az állami támogatások és a direkt állami kontroll csökkenését
eredményezték a felsőoktatási szférában. Az intézményeknek az állam nagyobb működési teret
biztosít és ezzel párhuzamosan megpróbálja őket az üzleti világra jellemző professzionális
menedzserszemlélet felé terelni. A piaci erők mellett, az egyetemektől gyakorlat-közeliséget
elváró helyi stakeholderek befolyása is nő, amely tovább szűkíti az intézmények mozgásterét
(Rinne & Koivula, 2005). A tudományos szempontokat a legtöbb intézményben fokozatosan
felváltja a gazdasági hatékonyság eszménye, amely nagyvállalatszerű menedzsmentgyakorlat
bevezetését vonja maga után.
A vállalatszerű egyetemirányítás azonban a hatalom centralizálását és a tudományos
szempontok háttérbeszorulását eredményezheti (Neave & Vught, 1991). Bár a vállalkozói
transzformációhoz nélkülözhetetlen az erős centralizált menedzsment, az egyetemeknek
érdemes a „lentről” jövő kezdeményezéseket is figyelembe venniük (Shattock, 2003; Vught,
1989): a felülről hirtelen kezdeményezett fundamentális változások kudarcra vannak ítélve egy
alapvetően kollegiális szervezetben, ezért azokat csak lassan, stratégiai módon, illetve az
egyetem sajátosságainak figyelembevételével ajánlatos véghezvinni. Másrészt, az egyetemi
oktatók jobban járnak, ha elfogadják és megtanulják a piacorientált működés szabályait,
különben nem lesznek képesek a felsőoktatás hagyományos formáit és értékeit megvédeni
(Johnson, 2002).
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Egyes vélemények szerint (Maassen, 2003; OECD, 2004), a piaci szempontok
felerősödésének ellenére az állami kontroll nem csökkent a felsőoktatásban, ugyanis az
ellenőrzést fokozatosan elveszítő állam most még több szabállyal és irányelvvel próbálja a
„közérdeket” biztosítani. Polónyi és Szilágyi (2008) viszont úgy látja, hogy a magyar
egyetemeket tulajdonképpen ma már semmi nem korlátozza a vállalkozói működésben, sőt
mindez a vállalati szférára jellemző teljesítménykényszer és valódi piaci verseny nélkül
lehetséges: az egyetemi menedzsment anélkül gyakorolja a tulajdonosi jogokat és a
menedzseri hatásköröket, hogy nem kell tényleges felelősséget viselnie az egyetem
vagyonáért és a sikeres működéséért. Szabó és Velencei (2009, old.: 44. és 46.) hasonlóan
érvel: megfogalmazásuk szerint, a magyar egyetemeket jelenleg „tekintélyelvű önigazgató
szocialista vállalatként” jellemezhetjük, melyben „a menedzserek könnyedén képesek a
szervezetet az általuk fontosnak tartott célok szolgálatába állítani”, anélkül, hogy tartaniuk
kellene a szervezeti kudarctól, a felelősségre vonástól.16

2.4.3. Szervezeti kultúra és struktúra
A techtranszfer szakirodalom jelentős része egyetlen kérdés köré épül: hogyan
befolyásolja az egyetem szervezeti kultúrája az intézet techtranszferképességét
(Bozeman, 2000). A kultúra a legnehezebben megváltoztatható szervezeti jellemző (Schein E. ,
2004), s mint ilyen, az egyetem vállalkozói transzformációnak komoly kerékkötője lehet. Clark
(2005) szerint a vállalkozóiság szempontjából az a legjobb, ha maga a változás, a környezethez
való folyamatos alkalmazkodás az egyetem lényének alapjává válik.
Az egyetem menedzsmentje rendszerint igyekszik meghatározni a szervezet
értékeit, normáit és a belső viselkedési szabályokat, méghozzá oly módon, hogy az tükrözze
a szervezet céljait, küldetését, illetve támogassa a célok elérését szolgáló stratégiát. Ezért a
hagymamodellben a szervezeti kultúra fölé (köré) helyeztem el az egyetemi menedzsmentet.
Schein (1992, old.: 1) szavaival élve „a kultúra a vezetőkkel kezdődik, akik saját értékeiket és
elképzeléseiket megpróbálják egy csoporttal elfogadtatni”. De a menedzsment akkor is fontos
szerepet kap, ha egy kialakult kultúra valamilyen okból kifolyólag (pl. a környezet változása)
már nem illeszkedik a szervezet céljaihoz, vagy ha maguk a célok is megváltoztak. Ekkor a
vezetőknek „ki kell lépniük a kultúrából, ami létrehozta őket” és kívülről kell megváltoztatniuk
azt (Schein E. H., 1992, old.: 2). A menedzsment legfontosabb kihívása tehát saját szervezeti
kultúrája korlátainak felismerésére, valamint annak adaptív fejlesztése – hangsúlyozza Schein, a
szervezeti kultúra szakirodalmának legtöbbet idézett teoretikusa.
Több szerző (Clark B. R., 1998; Sporn, 2001; Currie, 2003; Shattock, 2005) is rávilágít,
hogy a vállalkozói transzformációhoz koherens és az egész intézményre kiterjedő vállalkozói
Az EU az egyetemek modernizálását, az állami dominancia csökkentését az ún. nyílt koordinációs mechanizmus
(OMC) segítségével próbálja elérni (Maassen & Olsen, 2007). Az OMC olyan „puha” módszerekre épül, mint a dialógus,
a benchmarking, a „best practice”, a „peer-pressure” és az objektív minőségbiztosítás. Egyelőre azonban nem
egyértelmű, hogyan működnek ezek módszerek a gyakorlatban.
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kultúrára és világosan leírt célokra van szükség. Azonban a vállalkozói kultúra csak akkor
erősödik meg és válik működőképessé, ha az egyetemi dolgozók ambícióit tükrözi (Stensaker &
Dahl Norgård, 2004). Ha a menedzsment elkötelezett a vállalkozói transzformáció mellett, olyan
szervezeti kultúrát kell kialakítania, amelyben a kockázatvállalás, az önbizalom, az optimizmus
és a kutatói ambíció támogatásra talál (Glassman, és mtsai., 2003).
A szervezeti kultúrával szorosan összefügg a szervezeti struktúra, s főként a széttagolt,
számos egységből és döntéshozói szintből álló egyetemek esetén. Ugyanis itt az innovatív
kezdeményezések gyakran nem élik túl a bürokratikus ellenállás számos rétegét (Audretsch D.
A., 1991). A karokra és tanszékekre tagolódó (humboldti) egyetemek egységes vállalkozói
transzformációjára meglehetősen csekély az esély, hiszen – mint arról korábban írtam – egyes
tudományoknak jóval kevesebb lehetőségük van a piaccal való érintkezésre, mint másoknak.
Nem nehéz tehát belátni, hogy a nagy múltú, multidiszciplináris egyetemek kevésbé alkalmasak
a vállalkozói transzformációra, mint a kutatással csak kiegészítő jelleggel foglalkozó, a
munkaerő-piaci igényekre a kezdetektől odafigyelő, egy-két modern tudomány köré épülő
főiskolák (Hrubos, Polónyi, Szentannai, & Veroszta, 2004). Mivel „a sokféle irányultság
centrifugális erővel hat” és „ellenáll az egy gazdálkodási egységként való gondolkodásnak”
(Polónyi, 2005, old.: 5), nagyobb eséllyel alakítanak ki egységes vállalkozói kultúrát a jelentős
vállalkozói potenciállal rendelkező diszciplínákat (pl. informatika, műszaki tudományok, üzleti
tudományok) egyesítő intézmények.
Az intézményi evolúció során, az egyetemi kormányzás számos felfogása hagyta nyomát az
egyetemek szervezeti kultúráján: a kollegiális, a bürokratikus-oligarchikus, a piaci, az új
menedzseri vagy a vállalkozói modell gyakran egyszerre, egymás mellett jelenik meg korunk
egyetemein, rendkívül komplexé téve őket és vizsgálatukat is. A kontinentális európai
egyetemek többségében, s köztük Magyarországon is, a humboldti hagyományokat ápoló
bürokratikus-oligarchikus

egyetemirányítási

modell

és

szervezeti

kultúra

a

legdominánsabb, melynek legnagyobb hátránya, hogy rendkívül ellenálló a változásokkal
szemben és nem igazán nyitott a piaci igények felé.
Wilhelm von Humboldt egyetemfelfogása nagy hatással volt az európai egyetemek
létrehozására, funkcionálására és szervezeti kultúrájára, mely hatás egészen napjainkig
érezhető. Von Humboldt, aki a kutatási funkciót honosította meg a felsőoktatási
intézményekben, olyan egyetemet képzelt el, ahol a tudáslétrehozás és a tudásátadás minden
külső (politikai, gazdasági és vallási) befolyástól és érdektől mentes. A humboldti intézmény
alkalmazottai a „lehető legnagyobb önállóságot” élvezik, továbbá meggyőződésük, hogy a
pártatlan oktatás és kutatás mellett, nincs is más társadalmi kötelezettségük (Nybom,
2003). Van Vught (1989) szerint a mai napig számos kutató bújuk el a humboldti ideológia
nevében a társadalmi kötelezettségek elől. A humboldti egyetemen a fő motiváció a tudományos
reputáció és az elismertség (Polónyi, 2005), a működés alapvető jellemzője pedig a kutatók
nagyfokú specializációja, a döntéshozói és a szervezeti decentralizáltság, valamint a
vezető professzorok tekintélytiszteleten alapuló korlátlan hatalma.
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A humboldi egyetemi struktúra az individualizmust, s nem a csapatszellemet erősíti. S
bár ez kedvező lehet a magas beosztású vállalkozói kutatók számára, hiszen komolyabb
kötelezettségek nélkül alakíthatnak ki önálló birodalmakat az egyetemen belül, az intézmény
egységes vállalkozói transzformációját jelentős mértékben megnehezíti. Az alkalmazott
kutatások ugyanis sokszor interdiszciplinárisak, azaz számos tudományterület szakértőinek
szoros együttműködését kívánják meg. A nagyfokú szervezeti széttagoltság azonban
megakadályozhatja a nagyszabású, multi-diszciplináris kutatási projektek sikeres teljesítését
(Inzelt, 1999), az erőforrások hatékony mozgatását és a piaci igényekre való gyors reagálást
(Marginson, 2000). Az Európai Bizottság közleményében rávilágít, hogy a független tudósok laza,
humboldti közössége nem a legjobb megoldás a társadalom számára (COM, 2006): az
egyetemeknek le kell küzdeniük karokra, tanszékekre, laborokra és adminisztratív egységekre
tagolódó struktúrájukat és összehangolt erőfeszítéseket kell hozniuk az intézmény kutatási,
oktatási és szolgáltatási céljainak teljesítése érdekében. Van Vught így fogalmaz:
„Az extrém szervezeti fragmentáció odáig vezethet, hogy az egyetem szuverén miniállamok véletlenszerű és hatástalan koalíciójává válik, melyek csak saját érdekeikkel
foglalkoznak és nem fordítanak figyelmet szövetségeseik jólétére, sem az intézményére mint
egészre, sem pedig a társadaloméra, amelynek részét képezik.” (Vught, 2004, old.: 14-15)

S bár a humboldti egyetemi modell a felsőoktatás tömegesedése, a tudományos fejlődés
felgyorsulása és az egyetemek gazdasági önállóságának növelését célzó politikák következtében
a 20. század második felében válságba került (Polónyi, 2005), a mai napig domináns erőként van
jelen a legtöbb európai országban. Annak ellenére, hogy a felsőoktatási intézmények kultúrája
még ott is a vállalkozói felé közelít, ahol korábban erős állami kontroll uralkodott, a kutatók
többsége továbbra is jelentős ellenállást tanúsít az új küldetéssel szemben, a tudományos
értékek tehát erősebbek a piaciaknál – véli Rinne és Koivula (2009). Másrészt, az egyetemi és a
piaci kultúra közti különbség nem is olyan nyilvánvaló, hiszen a kutatók és a vállalkozók
személyisége sok közös vonást hordoz magában. Ilyen többek között a teljesítménymotiváció, a
függetlenség iránti vágy, a kreativitás vagy a belső kontroll. Sőt, az egyetemi szféra piacosodása,
a profitmotívum megjelenése óta, még inkább közelített egymáshoz a látszólag két ellentétes
„világ” (Scott, 2003; Johnson, 2002). A vállalkozó kutatók motivációit és jellemzőit a következő
részben tárgyalom.

2.4.4. A vállalkozó kutató
Az egyetemek vállalkozói transzformációjának középpontjában az egyetemi kutató
helyezkedik el (Wright, Birley, & Mosey, 2004), akit egy sor személyes, intézményi és társadalmi
tényező motivál a vállalkozói tevékenység folytatására vagy éppen elkerülésére (Bercovitz &
Feldman, 2006). Az irodalmi áttekintés során ezért kiemelten foglalkozom a kutatóval, s
elsősorban azzal a kérdéssel, hogy milyen tényezők befolyásolják tudományos vállalkozóiságát
és a tudományos vállalkozóisághoz való viszonyát.
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A kifejezést körülbelül 200 évvel ezelőtt alkotó Say szerint a vállalkozó „a gazdasági
erőforrásokat a kisebb termelékenységű és hozamú felhasználási helyek felől a nagyobb
termelékenységű és hozamú felhasználási helyek felé rendezi át.”17 (Drucker P. F., 2002, old.: 21)
Drucker rámutat, hogy Say, csakúgy mint később Schumpeter, a vállalkozót a klasszikus és
mainstream közgazdaságtan alapelveivel ellentétben olyan személynek látja, aki felborítja a
dolgok addig kialakult rendjét, Schumpeter szavaival élve „kreatív pusztítást” visz véghez.
Schumpeter vállalkozója az innováció, a technológiafejlesztés által gazdasági növekedést
generál. Ezzel szemben Kirzner (1973) vállalkozója nem „kreatív káoszt”, hanem rendet hoz
létre: fontos szerepet játszik a kereslet és kínálat kiegyenlítésében. Shane és Verkataraman
(2000) a vállalkozót olyan személyként értelmezi, aki az új tudást termékekké és
szolgáltatásokká alakítja. Az idézett megközelítések egyik fontos tanulsága, hogy a vállalkozó
nem feltétlenül hoz létre új szervezetet (Shane, Locke, & Collins, 2003). Sőt, a fenti
megfogalmazások alapján belátható, hogy a vállalkozói tevékenység, az innováció és a
techtranszfer számos átfedést mutat, például mind kreativitást igényel és új termékek vagy
szolgáltatások létrehozására irányul. Fallgatter (2002) meglátása, amely szerint a vállalkozó
általános definíciója a feltaláló, az innovátor felé tolódott el az elmúlt évszázadban, szintén ezt az
átfedést erősíti meg.
A
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személyiségjellemzőkkel rendelkeznek a vállalkozók. Timmons, Smollen és Dingee (1977)
nem kevesebb mint húsz személyiségbeli különbséget sorol fel a vállalkozók és a nem
vállalkozók között. A lehetőségek meglátását és szüntelen kutatását mint a vállalkozók alapvető
ismérvét több szerző (pl. Aldrich, 1999; Shane, 2003; Kwiatkowski, 2004) is kiemeli. Shane,
Locke és Collins (2003) a vállalkozói jellemzők között sorolja fel a teljesítménykényszert, a
kockázatvállalási hajlamot, a bizonytalansággal szembeni toleranciát, az abban való hitet, hogy a
sorsunkat mi irányítjuk, a függetlenség iránti vágyat, az ambíciót, a szenvedélyt és az egoizmust.
Hull, Bosley és Udell (1980) a fejlődés iránti vágyat, az üzletfejlesztés kifejezett szándékát is
említi. A vállalkozóvá válás személyiségjellemzőkön keresztül történő megközelítése azonban
nem vezetett egységes paradigma kialakulásához: a vállalkozók jellemzőit nem tudták a kutatók
konzisztens módon mérni és feltárni (Bygrave, 1989; Gartner W. , 1988). A későbbi
megközelítések ezért a személyiségjegyek mellett vagy helyett az attitűdöt (Robinson, Stimpson,
Huefner, & Hunt, 1991; Gartner W. B., 1989), a környezetet (Katz J. A., 1990), a demográfiai
jellemzőket (Delmar & Davidsson, 2000), az értékeket (Hornaday & Aboud, 1971), a normákat
(Fishbein & Ajzen, 1975), a saját képességeinkben való hitet (Ajzen, 1991) és a kognitív
tényezőket (pl. piaci ismeretek, vállalkozói kompetenciák) (Shane, Locke, & Collins, 2003) is
vizsgálják a vállalkozóvá válás valószínűségének meghatározásakor.

Más vélekedések szerint Mill (1848) használta először és terjesztette el a vállalkozó („entrepreneur”) kifejezést a
közgazdasági szakirodalomban.
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Egy másik megközelítés szerint, a vállalkozóiság gazdasági funkciót, a „vállalkozó” pedig
egy típust jelöl, így a magánszféra menedzserei és a közszféra alkalmazottai egyaránt
lehetnek vállalkozóiak (Cochran, 1969; Schultz, 1975; Schultz, 1980; mindet idézi Chell, 2005).
Stevenson és Jarillo (1990) is amellett érvel, hogy a vállalkozóiság nem feltétlenül jár együtt
tulajdonlással, mivel az egy szervezeten belül is létrejöhet. A szokásosnál is érdekesebb a
vállalkozóiság nagy bürokratikus szervezeteken belül történő vizsgálata, ugyanis a vállalkozói
és a bürokrata felfogásmód alapjaiban tér el egymástól (Reynierse, 1997, old.: 17). A
vállalkozó belső kontrollal bíró, de külső orientációjú személy, aki fogékony a lehetőségekre, a
felfedezésre és az új irányokra. Ezzel szemben a bürokratikus szervezetek menedzserei belső
orientációjúak, csak a saját felelősségkörükbe tartozó dolgokra figyelmesek és ragaszkodnak a
szervezet belső szabályzataihoz, struktúrájához és terveihez. Vesper (1990) szerint a negatív
hozzáállású politikusok (bürokraták) a vállalkozót körmönfont, nehezen irányítható embernek
látják, míg a vállalkozóiság iránt pozitív attitűddel rendelkezők olyannak, aki a feladatokat a
leghatékonyabban hajtja végre.
Tehát míg korábban a szakirodalom a vállalkozóiságot az új szervezetet létrehozó egyén
sajátjaként kezelte, addig ma már széles körben elfogadott, hogy a vállalkozói tevékenység és
szemléletmód bármilyen típusú és nagyságú szervezetben előfordulhat (Jones, 1999). Erre utal a
„public sector entrepreneurship” (Bellone & Goerl, 1992; Ramamurti, 1986), a „social
entrepreneurship” (Alvord, Brown, & Letts, 2004) vagy az „intrapreneurship” (Jong &
Wennekers, 2008) kifejezések megjelenése is. Az intrapreneur kifejezés olyan alkalmazottakra
utal, akik egy bürokratikus szervezet részeként is képesek újítani, még akkor is, ha az a szervezet
kultúrájával, stratégiai céljaival való szembeszállást jelenti (Shattock, 2005). Ehhez hasonló a
„vállalati vállalkozóiság” („corporate entrepreneurship”) is, amely során a vállalatok
diverzifikálják tevékenységüket, azaz olyan területekre terjesztik ki, amelyek nem vagy csak
érintőlegesen kapcsolódnak profiljukhoz (Burgelman, 1983). Lewis (1980) szerint a közszféra
vállalkozóit az különbözteti meg a hétköznapi menedzserektől és a politikusoktól, hogy az
előbbiek a szűkös állami erőforrások felhasználásának módját képesek megváltoztatni.
„A szűkös erőforrások megszerzésére és maximalizálására való képesség alapvető elvárás
az egyetemi vállalkozóktól” (Glassman, és mtsai., 2003, old.: 355), akik az intézményi és állami
erőforrásokra támaszkodva törekednek a tudásgazdaság lehetőségeinek kiaknázására (Jain &
Yusof, 2007). Glassmanék (2003) szerint noha az egyetemek a szokásosnál is szűkösebb
erőforrásokkal rendelkeznek, ráadásul a szervezeti bürokrácia és a kormányzati korlátozások
sem teremtenek túl vállalkozásbarát környezetet, néha pont ezek a kihívások tüzelik fel a
vállalkozó szemléletű kutatókat. Powell és Owen Smith (1998) is úgy látja, hogy a kutatókat a
szűkös egyetemi költségvetés és az állami támogatásokért folytatott éles verseny sarkallja
vállalkozói magatartásra.
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A szociológia a vállalkozót és magatartását az őt körülvevő társadalmi-gazdasági
környezetben, holisztikus módon értelmezi és elemezi. Több szerző is igazolta a környezet
hatásának fontosságát a kutató vállalkozói hajlandóságára. Stuart és Ding (2006) a szocializáció,
a társadalmi hatás és a státusdinamika elméleteit alapul véve vizsgálta, hogy a vállalkozói
egyénekhez való (társadalmi és fizikai) közelség milyen hatással van a kutató vállalkozóiságára.
A szerzők 5100 élettudományokkal foglalkozó amerikai kutató karriertörténetét vizsgálták meg
1972 és 2002 között, amely alapján rámutattak, hogy a kutatók hajlamosabbak a
vállalkozóiságra, ha kollegáik között van vállalkozó-kutató, vagy ha szerzőtársaiknak van
ipari kapcsolatuk, vagy a szerzőtársaik ipari kutatók. A vállalkozói szerzőtárs / munkatárs
egyrészt befolyásolja a kutató attitűdjét, másrészt kapcsolatai révén be is vezeti őt a
techtranszfer világába. Stuarték szerint különösen nagy hatása van a vállalkozói kutatók
közelségének, ha azok magas szakmai státusszal rendelkeznek.
Bercovitz és Feldman (2004) szintén a környezet, a szocializáció meghatározó szerepét
emeli ki és annak kapcsán megkülönböztet „képzési”, „vezetői”, és „kohorsz” hatásokat. A
szerzők szerint a techtranszferben aktív egyetemeken végzett kutatók maguk is vállalkozóibbak
(képzési hatás), csakúgy mint azok, akiknek a főnöke (vezetői hatás) vagy munkatársai (kohorsz
hatás) aktívak a techtranszferben. Stuarték (2006) szerint a munkakörnyezet azért ilyen
mérvadó, mert könnyebb egy már kitaposott utat járni, mint arról letérni. Asch (1951)
klasszikus és sokat ismételt kísérlete szerint, az egyén nem szívesen helyezkedik szembe a
közösség véleményével, még akkor sem, ha a deviáns viselkedés nem von maga után semmilyen
szankciót. Elég azonban egy-két hasonló attitűddel vagy véleménnyel rendelkező személy a
nonkonformista magatartás fennmaradásához, s főleg ha azok a közösség elismert, nagyra
becsült tagjai. Ez pedig egyáltalán nem ritka eset: Stuarték felméréséből az is kiderül, hogy
tudományos vállalkozói tevékenységet gyakrabban folytatnak szakmailag elismert
kutatók, melynek két oka is lehet: a szaktekintéllyel rendelkezők egyrészt könnyebben jutnak
vállalati megrendelésekhez, másrészt a státusz védelmet nyújt a társadalmi szankciók ellen
(Damon & Zuckerman, 2001), így a magasabb pozícióban lévő kutatók bátrabban fordulnak
szembe a közösség normáival.
A fentiek ellenére – Stuarték (2006) szerint – a környezeti tényezőknél jobban
befolyásolják a vállalkozóiságot azok a változók, melyeket a szerzők a „lehetőség-oldalának”
neveznek. Ide sorolják a humán tőkét, a termelékenységet, a kutatási irányt, a
munkatapasztalatot, valamint a kutató munkahelyének és volt iskolájának presztízsét.
Felmérésük arra is rávilágított, hogy a vállalkozó kutatók többet publikálnak, nagyobb
presztízsű egyetemeken dolgoznak és szereznek PhD fokozatot, valamint gyakrabban
váltanak munkahelyet, mint techtranszferrel nem foglalkozó társaik.
Rahm (1994) egy hasonlóan széles körű felmérést végzett: 1134 kutatót és 121 hivatali
alkalmazottat vizsgált az Egyesült Államok száz leginkább kutatásintenzív egyetemein. A
felmérés alapján a kutatók két csoportját különböztette meg: a techtranszfer-tapasztalattal nem
rendelkező („egyetemhez-kötött”) és a techtranszfer-tapasztalattal rendelkező (egyetem
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határain „átnyúló”) kutatót. Az átnyúló („spanning”) kutatók nagyobb valószínűséggel
dolgoztak olyan egyetemeken, ahol vállalkozásbarát volt az oktatási környezet (pl.
céglátogatásokat, vállalati szakmai gyakorlatokat, esti és hétvégi kurzusokat kínál az egyetem),
nagyobb valószínűséggel kutattak interdiszciplináris témákat és csapatban, illetve kevésbé
gondolták, hogy az ipari kapcsolatok károsan befolyásolják az alapkutatást, vagy azt,
hogy az egyetem megfelelően jutalmazza a techtranszfer aktivitást.
Owen-Smith és Powell (2001) a környezetről alkotott percepció és az attitűd hatását emeli
ki. A szerzők szerint a kutatók egyetemmel való együttműködésre való hajlamát a
hasznosítás várható (anyagi is szakmai) előnyei mellett, főként a techtranszferiroda
szakértelméről, az együttműködés költségeiről, valamint az egyetemi vállalkozói
környezetről alkotott kép befolyásolja. Owen-Smithék rávilágítanak, hogy a vállalkozói
attitűddel rendelkező kutatók a feltételezett költségek (áldozatok) ellenére is részt vesznek a
techtranszferben, míg a kételkedőket az apróbb kellemetlenségek is könnyen elbátortalanítják. A
techtranszfer
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megteremtése, ahol a piaci és a szakmai sikerek összekapcsolhatók, s ezáltal a bizonytalan,
kevésbé pozitív attitűddel rendelkező kutatók percepciói javíthatók. Ha ez nem történik meg,
akkor csak a leginkább vállalkozói beállítottságú kutatók fogják eredményeiket az egyetem előtt
felfedni, sőt, ők is a kutatáshasznosítás más módjai után néznek, ha a techtranszfer
költségeit a szükségesnél nagyobbnak ítélik meg – vélekedik Owen-Smith és Powell.

2.5. Vállalkozói transzformáció a magyar egyetemeken
Irodalmi áttekintésem utolsó fejezetében a magyar egyetemeket vizsgálom, pontosabban a
magyar egyetemek vállalkozói transzformációjának sajátosságait, akadályait és fejlettségi fokát.
A magyar tanulmányokban az egyetem-ipari kapcsolatok kétféle megközelítése figyelhető meg.
Egyes szerzők (pl. Barakonyi, Hrubos, Polónyi, Szabó és szerzőtársaik) a felsőoktatási
intézmények új társadalmi-gazdasági szerepének és megváltozott környezetének, illetve ezen
változásoknak az egyetem működésére, külső-belső irányítására való hatásának vizsgálata
közben jutnak el a vállalkozó egyetem koncepciójáig. Mások (pl. Borsi, Havas, Inzelt, Papanek
és szerzőtársaik) a hazai innovációs rendszer és K+F sajátosságainak tanulmányozása során
térnek ki az egyetem-ipari techtranszferre, annak színvonalára, problémáira és gazdasági
hatásaira. Egy harmadik megközelítés (pl. Buzás és szerzőtársai) a tudományos vállalkozóiságot
a szellemitermék- vagy innováció-menedzsment oldaláról vizsgálja.

2.5.1. Egyetemek és kutatók a rendszerváltás után
Már a fejezet elején érdemes leszögezni, hogy Magyarországon jelenleg nincs olyan
egyetem, amelynek egészére ki lehetne jelenteni, hogy vállalakozói (Polónyi, 2005; Hrubos,
Polónyi, Szentannai, & Veroszta, 2004). Sőt, „a hazai palettán igen kevés egyetem tekinthető
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kutató egyetemnek, ha egyáltalán valamelyik is annak tekinthető” (Polónyi, 2009, old.: 82).18 De
bizonyára vannak olyan kutatók, tanszékek és karok, akik sokat kutatnak (vállalatokkal
közösen), akik kutatási eredményeiket szívesen és sikeresen hasznosítják a piacon, illetve ennek
köszönhetően jövedelmeik nagy részét is harmadlagos forrásokból szerzik. Az intézmények
vállalkozói transzformációját, amint azt az előző fejezetben bemutattam, alapvetően a
társadalmi-gazdasági környezet határozza meg, melyet történelmi fejlemények is befolyásolnak.
A második világháborút követően hazánk egyetemei jellegzetes utat jártak be a Clark-fele
hármas erőtérben (Barakonyi, 2004): a szocializmus idején az intézmények szoros állami
felügyelet alatt álltak, s bár 1968-ban oktatási autonómiájuk némileg erősödött, gazdasági
függetlenségük gyakorlatilag a nullával volt egyenlő. A rendszerváltás után az egyetemek az
állami vonzáskör felől fokozatosan a piaci erők felé sodródtak, de gazdasági autonómiájuk csak
látszólag nőtt, sőt a valóságban inkább csökkent: az állami előírások mellett ma az
intézményeknek a piaci elvárásoknak is meg kell felelniük (Barakonyi, 2004, old.: 587). A piaci
befolyás erősödésének ellenére, a kutatási témákat a mai napig a vezető oktatók érdeklődési
köre határozza meg (s nem a hasznosíthatóság), míg a kutatások anyagi forrását a tudományos
tekintélyt értékelő pályázatok, az informális szakmai kapcsolatok biztosítják (Polónyi, 2005).
A szocializmus idején a techtranszfer mondhatni automatikus volt (az állami
kutatóintézetek a szintén állami nagyvállalatok technológiafejlesztési megbízásait teljesítették),
azonban a rendszerváltást követően az állami megrendelések elmaradtak és a külföldi vállalatok
sem szívesen léptek kapcsolatba a magyar intézményekkel, s főként amíg a piacgazdasági
viszonyok meg nem szilárdultak (Buzás, 2007). Inzelt (2004) a rendszerváltás óta eltelt
időszakot a kormányzat-egyetem-ipari kapcsolatok szempontjából két szakaszra osztja, a
határvonalat a kilencvenes évek végén húzza meg.
„Az elsőben épült ki a tudomány, a technológia és az innováció piacgazdasági
rendszerének jogi kerete, új törvények léptek életbe (az Akadémiáról, a felsőoktatásról, a
szellemitulajdon-jogokról, valamint a közbeszerzésről szóló törvény). Az átmenet első
szakaszát a gazdaság hanyatlása, az üzleti vállalkozások átszervezése, magánosítása és ezzel
egyidejűleg a vállalati kutatás-fejlesztési (K+F) részlegek leépítése, a K+F-kiadások és alkalmazottak létszámának csökkenése jellemezte. Ugyanebben az időszakban folyt az
akadémiai intézetek és az egyetemek átszervezése. Mindegyikük kritikus pénzügyi nyomás
alatt állt. Az állami K+F szervezeteket támogató közalapítványok száma csökkent, az üzleti
szféra, pedig vonakodott együttműködni a kutatóintézetekkel, egyetemekkel.” (Inzelt, 2004,
old.: 871-72)

A 90-es évek végére a privatizált vállalatok „magukhoz tértek”, az egyetemek átszervezése
is befejeződött és a K+F kiadások is növekedni kezdtek (a 2000-es évek elején újból
megtorpantak). A kutatáspolitikában a szocialista rendszer direkt szabályozását felváltotta a
közvetlen eszközökkel történő irányítás, illetve az innováció lineáris szemléletét az egyetemek
és vállalatok interaktív kapcsolatának ösztönzése (Inzelt, 2004). Inzelt valamint Havas és Nyiri
Hazánkban a BME rendelkezik a legmagasabb ún. költségvetésen kívüli (azaz külföldről és megbízási szerződési
keretében szerzett) K+F bevételi aránnyal. Esetében ez a bevétel az összes bevétel 16-18%-a. A második helyen álló
Debreceni Egyetemnél ugyanez 5-6% (Polónyi, 2009).
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(2007) is részletesen elemzi az egyetem-ipari kapcsolatok javítása érdekében a rendszerváltás
után elindított kormányprogramokat, melyek azonban „a gazdaságnak csak kevés szereplőjét
tudták innovatív együttműködésre ösztönözni: az interakciók száma még mindig nagyon kevés
ahhoz, hogy létrejöjjön a tudásalapú gazdaság.” (Inzelt, 2004, old.: 887)
A rendszerváltás utáni években a magyar egyetemeknek kettős kihívással kellett
szembenézniük: egyrészt át kellett térniük a szocialista felsőoktatási rendszerről az
európaira, másrészt csatlakozniuk kellett az európai felsőoktatás modernizálásához
(Havas & Nyiri, 2007). A rendszerváltás után a diákok számának közel háromszoros
növekedésével párhuzamosan számos új intézmény és kar látott napvilágot: a felsőoktatási
intézmények száma a 90-es évek végén elérte a kilencvent. A csökkenő állami kontrol és a
diákok számában bekövetkezett ugrásszerű növekedés komoly kihívás elé állította a magyar
felsőoktatási intézményeket, s főként az oktatás minősége terén (Kövesi, Szabó, & Bóta, 2004). A
felsőoktatási expanzió hatására az egy diákra jutó támogatások reálértéke jelentősen visszaesett,
ezért a 90-es évek végén – a méretgazdaságosság jegyében – több intézmény-összevonás is
történt. Ennek eredményeként jó néhány többkampuszú, számos kart és tudományterületet
felölelő intézmény jött létre. Hazánkban jelenleg 70 felsőoktatási intézmény működik, a
legnagyobb fenntartó az állam (10. táblázat).
10. táblázat. A magyarországi felsőoktatási intézmények száma, 2009
tulajdonos
egyetemek
főiskolák
állam
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45
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM, 2009)

Az egyetemi támogatások mellett az oktatók bére is jelentősen leértékelődött.
Tulajdonképpen az oktatók és kutatók bére már a szocializmus idején sem tükrözte
társadalmi szerepük fontosságát. Egy feldolgozóipari fizikai munkás béréhez (=100)
viszonyítva, az egyetemi tanárok átlagos keresete 1938-ban 790, míg 1998-ban már csak 148. Az
ezredfordulón a felsőoktatásban dolgozók havi átlagos bruttó keresete csupán 44%-a volt az
egyetemi diplomával alkalmazottak bérének (Polónyi & Timár, 2001). Az oktatók alacsony
keresete negatív szelekciós folyamatot indított el a felsőoktatási szférában:
„az egyetemek és főiskolák legkorszerűbb szakmai és idegennyelv-ismeretekkel
rendelkező fiatalabb és legtehetségesebb oktatóinak nem kis része a hazai vállalkozásokhoz,
különösen a multinacionális nagyvállalatokhoz távozott, vagy külföldön vállalt munkát. A
korábbiakhoz képest minimálisra csökkent a tehetséges hallgatók közül a felsőoktatásban
munkát vállaló vagy ott megmaradó oktatók száma.” (Polónyi & Timár, 2001, old.: 886)

A magyar kutatók publikációs termelékenysége (85%) és kvalitása (74,4%) is sokkal
közelebb áll az EU15 átlagához (100%), mint a kutatási források mennyisége (40%) vagy éppen
a kutatói fizetések – mutat rá Havas és Nyiri (2007, old.: 13). Hazánkban a publikációk számát
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tekintve a kémia, a klinikai orvostudomány és a fizika; az idézések számát tekintve az
űrtudomány, a fizika, a mérnöki tudományok és a számítástechnika; az impact factort illetően
pedig a fizika, a mérnöki tudományok, az anyagtudományok, a gyógyszertan és a toxikológia
emelkedik ki a kutatási területek közül (Schubert, 2007).
A fizetések és támogatások csökkenése ellenére a kutatói munkaterhek
folyamatosan nőnek, amiért elsősorban a diákok számának ugrásszerű növekedése és a
kutatók számának drasztikus csökkenése felelős. Bár a kutatói állomány a 90-es évek óta
megint növekszik, még 2005-ben is alig haladta meg az OECD átlag felét az ezer foglalkoztatottra
jutó (FTE) kutatók száma (Havas & Nyiri, 2007). Ami a kutatócsoportokat illeti, a 90-es évek
során az átlagos létszámuk 40%-kal csökkent (Dévai & Pálinkó, 2001), s ma kevesebb mint négy
(FTE) fő (Havas & Nyiri, 2007).

2.5.2. Az egyetemek vállalkozóisága
Hrubos és szerzőtársai (2004) 2001 és 2002 között folytatott kutatása jelenleg a
legalaposabb tanulmány, amely a magyar egyetemek vállalkozói transzformációját vizsgálja.
Hrubosék Clark korábban bemutatott kritériumrendszerét és módszertanát alapul véve három
magyar egyetem (BME, SZtIE és PTE) és négy külföldi intézmény működési módját és filozófiáját
mutatják be esettanulmányok formájában. Noha a magyar egyetemek három alaptípusát
(szakegyetem, integrált több-campusú egyetem, klasszikus tudományegyetem) választották
elemzésük tárgyául, a felmérés a szerzők saját bevallása szerint sem reprezentatív a magyar
felsőoktatási rendszer egészére nézve.
Dokumentumelemzések, valamint egyetemi menedzserekkel és egyéb kompetens
személyekkel készített interjúk alapján Hrubosék megállapítják, hogy a magyar egyetemek
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decentralizáltság, a karok és tanszékek magas fokú autonómiája. A nagymérvű
széttagoltság gátolja a gyors és hatékony döntéshozást, korlátozza az egyetemi menedzsment
mozgásterét, valamint növeli a karok és tanszékek közötti egyenlőtlenséget. A szerzők a
nemzetközi szakirodalomhoz hasonlóan megállapítják, hogy egyes karok (informatikai, műszaki
vagy közgazdász-üzleti) jellegükből adódóan erősebb piaci szemlélettel és kapcsolatokkal
rendelkeznek, mint mások (bölcsész- vagy a természettudományi karok többsége), illetve mivel
az eltérő helyzetben lévő karok között nincs jövedelemújraelosztás, a decentralizáció a
vállalkozóibb tanszékek javát szolgálja, az egyetem egészének működését pedig
jelentősen megnehezíti. A központi jövedelemújraelosztás kényes kérdés, hiánya ugyanis
konfliktust gerjeszthet az egyetemi karok és tanszékek között (Bok, 2003), azonban a túlzott
mértékű egyetemi beavatkozás visszafoghatja a vállalkozói aktivitást (Glassman, és mtsai.,
2003).
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Az intézményen belüli egyenlőtlenségeket erősíti, hogy hazánkban a piacról szerzett
bevételek tetemes része az azt megtermelő egyetemi egységnél marad, azaz az egyén, a
kutatócsoport vagy a tanszék szintjén realizálódik. Sőt, az egyetemi infrastruktúrához
kevésbé kötött vállalkozói tevékenységeket a kutatók gyakran saját vállalkozásukon keresztül,
teljes egészében az egyetemen kívülre helyezik, így a bevételek egyáltalán nem (vagy csak az
egyetemi eszközök használatának legitimációját biztosító jelképes részben) jelennek meg az
intézményi költségvetésben. Inzelt (1999, old.: 358) rámutat, hogy bár a kutatók kisvállalkozásai
elvileg a gazdaság fontos építőkövei, a magyar gyakorlatban azok sokszor hátráltatják az
egyetem-ipari kapcsolatok kibontakozását: nemcsak pénzügyi veszteséget okoznak az
egyetemnek, de korlátozzák is a nagyhorderejű kutatási projektek teljesítését, a
tanszékek együttműködését és a csúcstechnológiai kisvállalkozások szaporodását és
növekedését. Inzelt szerint ezeknek a „belső-külső”, az egyetemről leválni és azzal a profitot
megosztani sem kívánó kutatói magánvállalkozásoknak a kialakulása több okra is
visszavezethető. Ide tartozik többek között az oktatói/kutatói munka presztízsét messze
alulmúló bérezés, (az egyetemi alapfinanszírozás elégtelensége miatt) a kutatón élősködő
egyetemi szervezet, a szellemitulajdon-kezelés szabályainak tisztázatlansága (illetve rugalmas
kezelése), a techtraszfer-bevételekből való kutatói részesedések rendezetlensége, valamint a
fejletlen egyetemi ösztönzési és jutalmazási rendszerek.
A vállalkozói tevékenység tehát nemcsak az egyetem számára létfontosságú, de a
kutatóknak is fontos kiegészítő jövedelemforrása, így az nem ritkán érdekellentétet eredményez
az intézmény és az egyén között: míg az egyetem érdeke az oktatók innovációs és
szolgáltató tevékenységeinek integrálása és központosítása (Polónyi, 2005), addig a kutató
vállalati kapcsolataiból maximális profitot szeretne elérni, ami gyakran azok
kisajátítását, illetve azokból az egyetem kizárását teszi szükségessé. Ez az érdekellentét
csak a kutatók töredékénél áll fenn, azoknál, akik jelentős techtranszfer-tapasztalattal és
kiterjedt vállalati kapcsolatokkal rendelkeznek. A magyar kutatók többsége feltehetően nem
rendelkezik vállalkozói készségekkel és nem is érzi érdekének a kutatási eredmények
hasznosítását (Pakucs & Papanek, 2006).
Polónyi (2005) szerint a vállalkozói tevékenységek központosítása csak kezdetben
okoz konfliktust az intézményen belül, mert idővel az egyetem rájön, hogy céljait csak a
vállalkozó-kutatókkal együttműködve, őket az ügyfeleinek tekintve érheti el:
„[később az egyetemek] felismerik azt, hogy ezt [a bevételek növelését] a feltételek
biztosításával, szervezéssel, infrastruktúra- és információbiztosítással, azaz kisegítő és
kiszolgáló szolgáltatások garantálásával, s nem utolsósorban az »innovátoroknak« az
egyetemhez kötésével, a kölcsönös érdekeltség megteremetésével tudják elérni.” (old.: 3)

Hrubosék szerint a vállalkozóiság (visszafogott) terjedése mindenekelőtt az állami
támogatások csökkenésére vezethető vissza, hiszen az intézményeknek ma már alapfeladataik
zavartalan ellátásához is másodlagos (pályázati) és harmadlagos (piaci) forrásokra van
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szükségük.

Ennek

ellenére,

a

gazdasági

szempontok

továbbra

is

másodlagosak

a

tudományosakhoz képest, a vállalkozóiság pedig összességében negatív fogadtatásra talált a
kutatóközösségben (Hrubos, Polónyi, Szentannai, & Veroszta, 2004).19 Inzelt (1999) már a 90-es
évek végén felhívta a figyelmet a vállalkozói és a közintézményi egyetemi modell közötti
patthelyzet lehetőségére.
„Az egyetemek finanszírozási struktúrájának és ezen keresztül a kutatási
kapcsolatrendszerének átalakítására gyakorolt költségvetési nyomás meglehetősen drámai
az átalakuló gazdaságokban, így Magyarországon is. Az átalakulásnak, a modellváltásnak a
világon mindenütt ára van, de mivel itt a váltás radikális, sokkal fenyegetőbb az a veszély,
hogy a változások végül is nem vezetnek el a modellváltáshoz, hanem az egyetemek
valamilyen köztes állapotban megrekednek: elmaradnak a szervezeti innovációk, a
versenyképesség megőrzéséhez szükséges fejlesztések.” (Inzelt, 1999, old.: 360)

A magyar egyetemek távolról sem találtak rá az arany középútra az oktatási-kutatási
autonómia valamint az erőforrások hatékony menedzselése között (Havas & Nyiri, 2007). A
felsőoktatás menedzsment-struktúrája „megrekedt a múlt századi szisztémában (…) a döntések
meghatározóan akadémiai indíttatásúak, a (piac)gazdasági racionalitás másodlagos.” (Polónyi &
Szilágyi, 2008, old.: 265) A megrekedt reformok részben annak is köszönhetők, hogy az
egyetemek a menedzsment tagjait tudományos, sőt „kapcsolati” vagy politikai szempontok
alapján nevezik ki, így a döntéshozói pozíciókban a vállalkozói szemlélet abszolút a véletlen
műve.20 A menedzsment körében a vállalkozóinál gyakoribb a tudományos vénájú, aki a
vállalkozói szemlélet terjedésében a szakmaiság háttérbe szorulását látja. A vállalkozóiságtól
való elzárkózás viszont rövid úton kari és tanszéki finanszírozási problémákhoz vezethet. A
menedzsment tagjainak ellenállása pozícióféltésre is visszavezethető, amennyiben az új
követelmények terjedésében a tudományos értékek presztízscsökkenését látják.
Polónyiék szerint, a magyar egyetemeken „a 2000-es évek legelejére lényegében formális
kormányzati vagyonfelügyelet alakult ki (…) az intézményi panaszok ellenére lényegében
jelenleg semmi sem korlátozza az intézmények vállalkozási szabadságát” (Polónyi & Szilágyi,
2008, old.: 268 és 275). Mindez azt jelenti a szerzők szerint, hogy az egyetemi menedzsment
tagjai anélkül gyakorolják a tulajdonosi jogokat és a menedzseri hatásköröket, hogy
tényleges felelősséget kellene vállalniuk az egyetem vagyonáért és sikeres működéséért.
Hozzáteszik, hogy a felsőoktatásban a jelentős szervezeti fragmentáció miatt meglehetősen sok
(és egyre több) a vezetőbeosztásban dolgozó oktató, akik rendszerint igyekeznek az állami
tulajdonnal való gazdálkodás során magánhasznokat is realizálni.
A Hrubosék által vizsgált egyetemek közül, de valószínűleg a magyar felsőoktatási rendszer egészét tekintve is
kiemelkedik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME): a BME-n a tudományosság és a vállalkozói
szellem látszólag jól megfér egymás mellett. Ez egyrészt adódik az egyetem egységes profiljából (nyolc karából hat
mérnöki), másrészt a mérnöki szakma sajátosságából, az életközeliség, a gyakorlatorientáltság fontosságából. Nem
véletlen tehát, hogy a három egyetem közül a BME rendelkezik a legdiverzifikáltabb finanszírozási struktúrával:
bevételeinek nagy része projektorientált és piaci megrendeléseken alapul (Hrubos, Polónyi, Szentannai, & Veroszta,
2004)
20 A magyar állami egyetemek rektorainak 85%-a kizárólag egyetemi gyakorlattal rendelkezik, 69%-uk akadémikus
vagy az MTA doktora (Polónyi, 2009).
19
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A felsőoktatási menedzserek számára a piaci erők és az állami kontroll patthelyzete
tulajdonképpen kényelmes, hiszen költségvetési szervként az erőforrásokkal nem kell
racionálisan gazdálkodniuk, illetve állami támogatásokhoz, kedvezményekhez is
könnyebb ezáltal hozzájutniuk. Polónyiék Kornaira hivatkozva és Szabóhoz (2008) hasonlóan
„piaci szocializmusnak” titulálják a jelenlegi helyzetet, amelyben a felsőoktatási szférát irányító
politikusok és egyetemi menedzserek jobban tartanak a piaci koordinációtól, a kemény
tulajdonosi felügyelettől és az egyéni felelősségtől, minthogy feláldozzák kényelmes pozíciójukat
az egyetem hatékonyságának esetleges javulásáért. Ezt igazolja az eredetileg a humboldti modell
átalakítását célzó új felsőoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) megnyirbálása is. A törvényben
foglalt reformokat, melyek a felsőoktatási intézmények autonómiáját, rugalmasságát, de egyben
működésének vállalatszerűségét, ellenőrizhetőségét is növelték volna, végül az egyetemi
menedzsment (az Alkotmánybíróság közreműködésével) elvetette. Az új törvény lagymatagsága
tehát konzerválta a jelenlegi helyzetet, s ezáltal az egyetemek modernizálása elől sem gördítette
el az akadályokat. Polónyi és Szilágyi (2008) így fogalmaz:
„az amatőr s felelősséggel lényegében senkinek sem tartozó vezetőkkel a minőség
jóvátehetetlenül romlik, a korszerűtlen vezetési rendszer pedig akadályozza, hogy a
felsőoktatási intézmények a regionális fejlődés motorjai legyenek, így az innováció
fejlődésében sem várható elmozdulás stb. (…) Ha a felsőoktatás jelenlegi finanszírozási
rendszere nem változik, akkor a verseny továbbra is az állami oktatási, fenntartási, kutatási,
fejlesztési és egyéb támogatásokért, valamint a kivívható kiváltságokért fog folyni, s a piac
(az oktatási, valamint kutatási, fejlesztési, innovációs és szolgáltatási piac) másodlagos
marad. Az újraelosztás esetében a reputáció és a kapcsolati tőke számít, a piacon pedig a
marketing, a hatékonyság, a racionalitás, az alkalmazkodóképesség.” (old.: 265 és 275)

Szabó (2008) szerint nem összeegyeztethető „az üzleti megközelítésre alapozott
felsőoktatás az alapvetően hivatalként és egyesületként működő, kínálati finanszírozási modell 21
szerint szervezett ágazattal”22, ezért a privatizációban, az állami beavatkozás visszaszorításában
(az állam csak a keretfeltételeket biztosítja és a versenyt ösztönzi) látja a magyar egyetemek
rendszerváltás után kialakult „piaci-szocialista” helyzete gyökeres megváltoztatásának
lehetőségét.
„Következtetéseim szerint tehát a bürokratikus koordináció, az állami befolyás sohasem
lesz képes megreformálni az egyetemeket, megváltoztatni a tekintélyelvű önigazgató
szocialista vállalatra jellemző viselkedési jegyeket. Az olsoni erős érdekcsoport mindig
legyőzi a jóval szerényebb szellemi erővel, információval és elkötelezettséggel támadó
»reformereket«.” (Szabó, 2008, old.: 198)
21

A kínálati finanszírozás esetén az egyetemek közvetlenül kapják meg a pénzeszközöket, míg a keresleti
finanszírozás (kuponos/„vócser” finanszírozás) esetén a hallgatók rendelkeznek vele és rajtuk keresztül jut el a
felsőoktatási intézményekbe.
22 „A kettő azért is nehezen kombinálható, mert az autonóm intézmények erős érdekérvényesítő képességük miatt a
bürokratikus koordinációt képesek legyőzni, erősebbek, mint az (elvileg) adófizetőket képviselők. Az állami
felsőoktatási intézmények szellemi fölényükkel könnyedén akadályozzák meg a jóval gyengébb ügynök-megbízó
kapcsolattal rendelkező állami bürokraták (utóbbiak más pénzét másra, míg az intézmények más pénzét magukra
költik) intézkedéseit. A honi felsőoktatás rendszerváltás óta eltelt időszaka megmutatta, hogy az állami egyetemek a
tömegképzésben sem változtatnak alapvető szervezeti magatartásukon (Szabó, 2006). Azt feltételezem, hogy
amennyiben az egyetemek-főiskolák nem magántulajdonú gazdasági társaságokként működő felsőoktatási
intézmények, akkor az állam állandó szerepkonfliktusba kerül önmagával, és nem tud ellenállni saját »vállalatai«
nyomásának.” (Szabó, 2008, old.: 196-97)
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Összegezve, a szakirodalom a magyar egyetemek vállalkozói transzformációjának fő
akadályaként a vállalkozói tevékenység elaprózottságát (az egyéni szinthez kötődő
bevételszerzést),

valamint

az

elavult

külső-belső

irányítást,

azaz

a

paternalista

egyetemkormányzást és a felelőséggel senkinek nem tartozó egyetemi menedzsmentet teszi
felelőssé. Ha ehhez hozzávesszük az oligarchikus-bürokratikus-humboldti szervezeti
kultúrát,

elmondható,

hogy

az

előző

fejezetben

(2.4.)

felvázolt,

az

egyetemek

vállalkozóképességét vizsgáló modell egyik dimenziója sem valószínűsíti a magyar intézmények
nyugati vagy tengerentúli társaikhoz hasonló átalakulását, legalábbis a közeljövőben nem. S bár
Polónyiék szerint ma már elvileg semmi sem korlátozza az intézmények vállalkozási
szabadságát, a megszokott működési mechanizmusok radikális átalakítása számos
érdeket sértene (egyéni, intézményi és társadalmi szinten egyaránt), amely a jelenlegi
helyzet konzerválására sarkallja felsőoktatás szereplőit.

2.5.3. Egyetem-ipari kapcsolatok
Az egyetemek vállalkozói transzformációjával foglalkozó irodalmat az egyetem-ipari
kapcsolatok aspektusából is tanulmányoztam. Papanek, Borsi és Tompa (2007) a K+F és az
innováció gazdasági hatásait vizsgálva, Polónyiékhoz (2008) hasonlóan megállapítja, hogy bár
elvileg semmi sem gátolja az egyetem-ipari techtranszfert, a magyar gazdaságban a
„tudomány” és a „gyakorlat” közötti szakadék jóval mélyebb, mint az EU-ban. Az okokat
Papanekék nemcsak az egyetemek irányítási és működési gyakorlatában, hanem a magyar
vállalati szféra innovációs teljesítményében is keresik: a gyenge egyetem-ipari kapcsolatok
elsődleges oka, hogy a hazai kis- és középvállalati szektorban (KKV) ritka a kutatás és ennél is
ritkább a kutatási eredmények vásárlása (a K+F ráfordítások aránya az EU átlag fele-harmada)
(Papanek, Némethné, & Borsi, 2005).
A negyedik Közösségi Innovációs Felmérés (CIS4/2002-04) szintén a magyar KKV-k
gyenge innovációs teljesítményére mutat rá. A vizsgált vállalatok az innovatív termékek és
szolgáltatások iránti alacsony piaci keresletet teszik felelőssé gyenge innovációs aktivitásukért
(Havas, 2007). A felmérésből az is kiderül, hogy nemcsak a vállalati K+F, de az egyetem-ipari
kooperáció mértéke is messze az EU15 átlaga alatt van: a 90-es évek végén az innovatív
magyar vállalkozások csupán 21,6%-a működött együtt egyetemekkel, sőt az
együttműködés tovább ritkult az új évezred elejére (14,6%).
Az IKU és a KSH által 1990 és 2000 között a CIS mintájára készített négy ad hoc innovációs
próbafelvétel alapján, Inzelt (2004) megállapítja, hogy „nagyon kevés üzleti vállalkozás használja
az egyetemeket az innováció megvalósításának forrásaként (…) a legfontosabb források
(szakmai folyóiratok, konferenciák és megbeszélések) csupán laza kapcsolatban állnak a hazai
felsőoktatással mint szolgáltatóval.” (old.: 886) (11. táblázat). A vállalatok a házon belüli
források után a szakmai folyóiratokat, konferenciákat és a megbeszéléseket tartják a
legfontosabb információforrásnak, a felsőoktatás a négy felmérés átlagában a 7-8. helyre került.
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Az egyetemek K+F szolgáltatásait igénybe vevő vállalatok is csak azért teszik, mert nincs a
közelben egyéb technológiafejlesztést támogató szervezet – vélekedik Inzelt.
A próbafelvételek eredményei tulajdonképpen egybecsengenek Cohenék

(2002)

felmérésével, akik az amerikai vállalatok körében vizsgálták az innováció szempontjából
legfontosabb információforrásokat. A folyóiratok és a konferenciák ugyan laza kapcsolatban
állnak a felsőoktatási intézményekkel, de az egyetemi kutatókkal nem. Mindkét felmérés, a
magyar és az amerikai is azt bizonyítja, hogy az egyetemi kutatás elsősorban közvetett
módon, hagyományos tudományos csatornákon keresztül jut el az iparba.
11. táblázat. Az innovációval kapcsolatos források rangsora négy felmérés alapján

1.

házon belüli
folyóiratok, konferenciák,
2.
megbeszélések
3.
megrendelők, vásárlók
4.
versenytársak
5.
kiállítások, vásárok
számítógépes információs
6.
hálózatok
7.
beszállítók
8.
iparág egyéb vállalatai
9.
tanácsadó vállalatok
10. felsőoktatás
11.
szabadalmi bejelentések
12.
egyéb
13.
nonprofit K+F szervezetek
Forrás: Inzelt (2004)

feldolgozóipar (1)

szolgáltató
szektor

feldolgozóipar (2)

kis- és
mikrov.

átlag

6

2

1

1

2,5

2

1

4

4

2,8

1
5
4

6
3
4

2
2
3

2
2
3

2,8
3,0
3,5

n.a.

5

6

5

5,3

3
n.a.
n.a.
8
7
n.a.
n.a.

9
7
n.a.
8
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
5
7
8
10
9
11

n.a.
n.a.
n.a.
6
7
n.a.
n.a.

6,0
6,0
7,0
7,5
8,0
9,0
11,0

De az egyetemi szféra is „hibás” az ipari kapcsolatok gyengeségében: az alacsony
techtranszfer-intenzitás másik fő oka az egyetemi kutatók túlzott alapkutatás- és
publikáció-központúsága, amely magas színvonalú ugyan, de nem segíti a hazai
innovációt (12. táblázat) (Papanek, Borsi, & Tompa, 2007). Papanekék eredményei ugyancsak a
publikációk és a konferenciák szerepének fontosságát támasztják alá a techtranszfercsatornákat
illetően. Hazánkban a licencia-szerződések elhanyagolhatók, a szabadalmaztatás is csak az
elmúlt néhány évben kezdett újra megjelenni az intézményekben (főként az új egyetemi K+F
politikának köszönhetően) és a spin-off cég (hasznosító vállalkozás) is teljesen új fogalom a
magyar innovációs rendszerben, melyet szintén az új innovációs törvény honosított meg (Havas
& Nyiri, 2007).
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12. táblázat. A kutatási eredményeket az adott módon továbbadó kutatóhelyek részaránya
A tudásátadás módja

Egyetemi

Akadémiai

Vállalati

Összesen

kutatóhely
Publikáció, konferenciaelőadás
Oktatás
Tanulmány az állami szférának

90%

89%

71%

88%

62%
42%

50%
46%

43%
36%

58%
43%

Tanulmány vállalatoknak
Tanulmány nemzetközi
szervnek
Szabadalom stb. értékesítése

39%
19%

39%
29%

64%
14%

41%
21%

17%

18%

57%

20%

Új termék, szolgáltatás
értékesítése
Gép, berendezés értékesítése

12%

14%

57%

17%

6%

14%

36%

11%

Forrás: A BME HFI és a GKI Rt. 2002 tavaszi felmérése; idézi: Papanek, Borsi, & Tompa (2007)

Nemcsak a vállalatok, az egyetemek is (legalábbis a BME kutatócsoportjai) a tudományos
publikációkat tartják a legfontosabb információforrásnak az egyetemi K+F szempontjából. A
BME 42 K+F projektjének elemzése során, Dévai, Kerékgyártó, Papanek és Borsi (2001)
megállapítja, hogy míg az egyetemi kutatás legalapvetőbb ösztönzője az adott tanszéken
felhalmozott tudás, a külső források közül a szakirodalom és a személyes kapcsolatok játszanak
döntő szerepet (13. táblázat).
13. táblázat. Az egyetemi K+F információ-forrásai (említések száma)
alapvető

fontos

rendszeres

magyar

külföldi

Szakirodalom

5

52

33

40

50

Személyes kapcsolatok

21

36

40

33

36

Vállalat
Konferencia
Tanszéki tudás
Hídképző intézmény
Egyéb

17
7
79
-

24
24
14
14
12

31
24
7
-

36
29
14
-

19
33
12
-

Forrás: Dévai, Kerékgyártó, Papanek és Borsi (2001)

A Műegyetem felmérésből az is kiderül, hogy a vállalatokkal és a külföldi
kutatóintézetekkel való kapcsolattartás meglehetősen egyoldalú, illetve egyirányú: főként a
magyar egyetemi kutatók vállalati szférában vagy külföldön való munkavállalását (agyelszívás)
jelenti. A konferenciák és a publikációk mellett, a külföldi egyetemekkel folytatott közös
kutatások is számos K+F projekteket generálnak. A vállalattal folytatott közös kutatások
motivációját a személyes kapcsolatokon kívül a pályázati források elnyerésének szükségessége
jelenti.
Dévaiék is megjegyzik, hogy a K+F szerződések és támogatások nélkül a legtöbb kar és
tanszék még az oktatási feladatok ellátására sem lenne képes, nem beszélve a hightech
kutatáshoz szükséges gépek és berendezések finanszírozásáról (Dévai, Kerékgyártó, Papanek, &
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Borsi, 2001; Dévai & Pálinkó, 2001). Ismét megerősítést nyert tehát, hogy az állami támogatások
csökkentése az intézmények kutatási pályázatoktól való függőségét eredményezte, amelyből
azok alapvető működési költségeket fedeznek (Inzelt, 1999). Ezek a folyamatok Hrubosék
megállapításával egybehangzóan arra mutatnak rá, hogy a költségvetési lefaragások ugyan
előidéztek bizonyos fokú vállalkozói szemléletmódot az arra alkalmas karokon és
tanszékeken, azonban nem járultak hozzá az intézmények modernizációjához és egységes
vállalkozói transzformációjához.
A BME projektjeinek vizsgálata során kiderült, hogy mivel a kutatási eredményeket ritkán
tudták a kutatók vagy a kutatócsoportok saját pénzből jogi oltalomban részesíteni, azok
rendszerint az ipari vállalat tulajdonává váltak, csakúgy mint a hasznosításból befolyó
jövedelmek. A kutatók továbbá könnyen elvesznek a techtranszfert gyakran kísérő jogi
útvesztőben, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy inkább a vállalatra bízták a hasznosítást. Az
ipari kapcsolatokból származó bevételek így többnyire a szerződéses díjakra
korlátozódtak, melyek több csatornán szivárogtak át az oktatásba és egyéb nem nyomon
követhető irányokba (Dévai & Pálinkó, 2001). A vizsgált esetek alátámasztották a techtranszfer
oktatást erősítő jellegét: az új eredményeket a kutatók – saját bevallásuk szerint – gyakran
beépítették a tananyagba, sőt, az ipari K+F igények gyakran PhD-kutatások témájául is
szolgáltak. A techtranszfer korlátai közül a Műegyetem kutatói az elégtelen finanszírozást, (az
alkalmazott K+F finanszírozási küszöbértéke tízszerese az alapkutatásnak – Inzelt, 1999) és a
nem megfelelő K+F képességeket emelték ki, mely utóbbi alatt nemcsak az elavult
műszerparkot értik, hanem a tömegoktatás általánossá válásával egyre jelentősebb oktatási
terheket, valamint a pályázatokkal együtt járó óriási mennyiségű adminisztrációt is, melyek
jelentősen csökkentik a K+F-re fordítható időt és kedvet.
Buzás (2004) a Szegedi Tudományegyetemen száz kutató bevonásával vizsgálta a
tudományos vállalkozóiság terjedésének akadályait. A vizsgálat során a vállalkozóiságot szűken,
spin-off cégek alapításaként értelmezte. Az eredmények szerint a kutatók a sikertelenségtől
(62%), az üzleti kötöttségektől (22%) és a szabad (külső befolyásoktól mentes) kutatás
elvesztésétől (16%) félnek a leginkább („motivációs gát”) a vállalkozóiság kapcsán. A motiváció
elégtelensége mellett komoly akadályt jelent a vállalkozói kompetenciák hiánya
(„kompetencia gát”) és az egyszerre három fronton: oktatóként, kutatóként és
vállalkozóként való helytállás terhe is. A megkérdezett vállalkozó kutatók egyike sem adná fel
az egyetemi katedrát azért, hogy minden idejét és energiáját saját vállalkozásának fejlesztésébe
fektesse, legfeljebb csak abban az esetben, ha találna egy „profi” menedzsment kompetenciákkal
rendelkező társat. A vállalkozásalapítás legkritikusabb pontja mégis a piaci ismertség
(társadalmi tőke), hiszen bizalom hiányában bármilyen versenyképes technológiát nehéz eladni
(„bizalmi gát”). A reputáció fontossága nemcsak a vállalkozásra, hanem a kutató személyére is
vonatkozik, s mivel a vállalkozó kutatók gyakran fiatalok (átlagéletkoruk Buzás felmérésben 34
év), az első pár megrendelés, a vevőkör kialakítása döntő fontosságú a fennmaradás
szempontjából.
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A bemutatott felmérések szerint, a magyar egyetem-ipari tudásáramlás fő csatornái – az
amerikai tapasztalatokhoz hasonlóan – többnyire hagyományosak: a vállalatok elsősorban a
tudományos publikációk és a konferenciaelőadások által tájékozódnak az egyetemi kutatási
eredményekről. Ezt értelmezhetjük pesszimistán, mondván, hogy a kutatók nincsenek
felkészülve a tudásgazdaság kihívásaira és elefántcsonttornyaikba visszavonulva csak öncélú
kutatásokat folytatnak, melyeket jó esetben a vállalati szféra is tud hasznosítani, de nem ez az
elsődleges szempont. Másrészt, a magyar vállalatok sem keresik a kapcsolatot az egyetemekkel,
melyért az innovatív termékek iránti piaci kereslet elégtelensége, valamint az egyetemeknek a
valós élet problémáitól való „elszigeteltséget” tükröző imázsa tehető felelőssé. Mindezek mellett
az is elképzelhető, hogy a legtöbb tudományterületen a formális techtranszfer-mechanizmusok
nem hatékonyak vagy nincs is rájuk szükség, tehát nem a kutatók túlságosan „humboldtiak”,
hanem az új kutatáspolitika nem illeszkedik a tudomány és a technológia fejlődésének
természetes rendjébe, illetve annak csak néhány szűk területén (pl. biotech, mérnöki
tudományok) van relevanciája.
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3. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS KÉRDÉSEI ÉS MÓDSZERTANA
A tudományos vállalkozóiság szakirodalma a témával foglalkozó folyóiratok és kutatók
számát tekintve relatíve szűkös, az amerikai kutatók a Bayh-Dole törvény (1980) óta, míg az
európaiak főként a 90-es évek vége felé kezdtek vele aktívabban foglalkozni. Amint arról az
„Irodalomelemzések, elméleti keretrendszerek” c. részben említést tettem, a szakirodalom szinte
kizárólag az amerikai és a nyugat-európai intézményekben lejátszódó folyamatokat vizsgálja, így
távolról sem világos, hogy a kelet-európai posztszocialista országok a nyugatihoz hasonló sémát
követnek-e a vállalkozói transzformáció során.
A releváns empirikus kutatások hazánkban meglehetősen szórványosak, főként kvalitatív
jellegűek és legtöbbször egy vagy néhány egyetemre terjednek ki. Az ország K+F és innovációs
teljesítményét vizsgáló korábbi felmérések főként a vállalati szférára koncentrálnak és
csak

nagyon

ritkán

a

felsőoktatási

intézmények

vagy

az

egyetemi

kutatók

tudásgazdaságban betöltött szerepére, az új kihívásokra adott válaszára. A magyar
egyetem-ipari kapcsolatokról tehát kevés szisztematikusan gyűjtött információ áll rendelkezésre
(Inzelt, 2004), így a mélyebb összefüggések kiderítése érdekében szükségessé válik a primer
kutatás.
„Bármely átalakuló ország esetében, így Magyarországon is, a kutatóknak szembe kell
nézniük azzal a problémával, hogy nem áll rendelkezésükre megfelelő mennyiségű és
minőségű empirikus adat. Ennek a jelenségnek számos oka van, kezdve a modern
piacgazdasági igényeknek megfelelő adatgyűjtések bevezetésének jelentős szellemi és anyagi
erőforrás igényétől a döntéshozóknak az innovációval kapcsolatos megbízható
mutatószámok és információk iránti mérsékelt keresletéig.” (Inzelt, 2004, old.: 874-75)

Az egyetemi szellemitulajdon-gazdálkodást szabályozó törvények ma már hazánkban is
előírják a (szolgálati) találmányok kutatóhelyi tulajdonát és ezzel együtt a tudományos
vállalkozói tevékenység központosítását. Ezért fontos és Magyarországon eddig még nem
vizsgált kérdés, hogy az egyetemi kutatók hogyan viszonyulnak az intézmények harmadik
küldetéséhez, elfogadják-e az amerikai-típusú innovációs politikát, a techtranszfer
tevékenységek

központosított,

egyetemi-szintű

menedzselését.

A

kutatók

techtranszferattitűdjének és -aktivitásának vizsgálata olyan további fontos kérdések
megválaszolásában segíthet, hogy alkalmasak-e a magyar egyetemek a harmadik küldetés
integrálására, szükséges és lehetséges-e a techtranszfer tevékenységek intézményesítése (vagy
azokat ad hoc alapon is lehet végezni), illetve, hogy egyáltalán kívánatos-e a vállalkozói funkció
hangsúlyozása. Az attitűd és az aktivitás (szoros) összefüggése azonban nem egyértelmű, hiszen
a különböző tudományterületek techtranszfer-potenciálja nagyon eltérő lehet, amely komoly
korlátokat szabhat az egyetemek vállalkozói transzformációja számára. De az attitűd és a
tudományterület mellett további tényezők (pl. egyetemi környezet), is befolyásolhatják a
kutatók tudományos vállalkozóiságát, amint arra a nemzetközi szakirodalom is rámutat.
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3.1. Kutatási kérdések és hipotézisek
3.1.1. Első kutatási kérdés: a (vállalkozói) kutatók megismerése
Első kutatási kérdésem célja a vállalkozói kutatók profiljának vizsgálata, amely a
tudományos vállalkozóiság jelenségének mélyebb megértésén túl, nagyban segítheti az
egyetemeket illetve az egyetemi techtranszferirodákat a hatékonyabb (differenciált és fókuszált)
kutatáshasznosítási folyamatok kidolgozásában. A marketingben a fogyasztók megértése és
alapos ismerete biztosítja, hogy a vállalat a megfelelő termékeket, a megfelelő módon, a
megfelelő vásárlóknak kínálja (Kotler & Keller, 2006). Az egyetemnek (techtranszferirodának)
hasonlóan fontos lenne a kutatók alapos megismerése, hogy a megfelelő techtranszferszolgáltatásokat, a megfelelő módon (insourcing/outspurcing) kínálják a megfelelő kutatóknak.
Ezt a célt szolgálja az első kutatási kérdésem:
K(1) Hogyan élik meg a kutatók a techtranszfer mint harmadik egyetemi küldetés
előtérbe kerülését, milyen tapasztalatokkal, hitekkel és attitűddel rendelkeznek a
tudományos vállalkozóiság iránt? Milyen környezeti, attitűdbeli, demográfiai és egyéb
személyes tényezők befolyásolják, segítik elő vagy korlátozzák a kutatók tudományos
vállalkozóiságát?
A kutatási kérdés alapján négy hipotézist fogalmaztam meg.23 A hipotézisek a tudományos
vállalkozóiság kapcsán vizsgált tényezőket a következő csoportokra osztják:

H(1) techtranszferattitűd
a. harmadik küldetéshez – mint új egyetemi normához – való viszony
b. harmadik küldetés problémáinak megítélése

H(2) demográfiai tényezők
a. társadalmi nem
b. életkor

H(3) egyéb személyes tényezők
a.
b.
c.
d.

klasszikus értelemben vett vállalkozóiság
kutatási orientáció
tudományos kvalitás
társadalmi tőke

H(4) egyetemi környezet

A hipotézis egy feltételezett válasz a kutatási kérdésre, illetve olyan kutatási kérdés, amely a feltételezett választ is
magában foglalja, illetve a kutatás lehetséges kimenetelét is leírja (Sarantakos, 1993). Rogers (1966)
megfogalmazásában, a hipotézis egy feltevés vagy előérzet, melyet elméletalkotáshoz vagy empirikus kutatás
tervezéséhez használunk, illetve amit lehetőség szerint közvetlenül, a gyakorlatban is tesztelni szándékozunk. A
hipotézisalkotás gyakran (függő és független) változók között valószínűsíthető kapcsolatok leírását jelenti.
23
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A következőkben részletesen is kifejtem a hipotézisek alapját, szakirodalmi hátterét:
H(1) A kutatók tudományos vállalkozóisága szoros összefüggést mutat az
egyetemek harmadik küldetése iránti attitűddel.
H(1a) A tudományos vállalkozóisággal mint új egyetemi normával szemben
pozitívabb hitekkel és attitűddel rendelkező kutatók aktívabbak a techtranszferben.
Azonosított változó: harmadik küldetéssel szembeni attitűd
Feltételezésem szerint, a kutatók techtranszfer-aktivitását alapvetően meghatározza, hogy
a tudományos vállalkozóiságot mennyire tekintik értéknek, követendő normának, szemben a
hagyományos mertoni értékekkel24. Tehát azok a kutatók, akik a szellemi termékek üzleti célú
hasznosításához mint új egyetemi normához pozitívabban viszonyulnak, valószínűleg
aktívabbak a tudományos vállalkozóiságban. Más szóval, a kutatók által az egyetemek társadalmi
szerepéről alkotott hitek szorosan összefüggenek a kutatók magatartásával.
A hagyományos mertoni értékekre normaként tekintő kutató feltehetően úgy véli, hogy az
egyetem és az üzlet két jól elkülöníthető szféra, hogy az üzleti megfontolások veszélyeztetik a
tudományos értékeket, ezért elsősorban a tudományban akar sikereket elérni és nem törekszik
kutatásaiból üzleti hasznokat realizálni. Ezzel szemben, a vállalkozói kutató a piac és a
tudományos szféra konvergenciáját véli felfedezni, szerinte a piaci tevékenységek nem
veszélyeztetik a tudományos értékeket, sőt az egyikben elért sikerek a másik területen való
érvényesülést is nagyban elősegítik. Ő ezért igyekszik szaktudását és kutatási eredményeit a
piacon is kamatoztatni.
H(1b) A tudományos vállalkozóiság veszélyeit és problémáit jelentősebbnek ítélő
kutatók kevésbé aktívak a techtranszferben.
Azonosított változó: tudományos vállalkozóiság problémáinak megítélése
Amint arról a „Tudományos vállalkozóiság haszna, költségei és kritikája” c. fejezetben
szóltam, az egyetemi reformokkal és evolúcióval foglalkozó szakirodalom egyik központi
kérdése, hogyan és milyen mértékben képesek az egyetemek és a kutatók a hagyományos
tudományos értékeket valamint az egyetemi alapfunkciókat (oktatás és kutatás) a
harmadik küldetés térnyerése árnyékában megőrizni. A pszichológia elméletei alapján
valószínűnek tartom, hogy a nem vagy kevésbé vállalkozói kutatók – többek között – azért nem
aktívak a techtranszferben, mert társaiknál jelentősebbnek ítélik a vállalkozóisággal járó
problémákat és nehézségeket mint az alapkutatásra és az oktatásra fordított idő
csökkenését, a publikálás háttérbeszorulását, a vállalati érdekeknek való alárendeltséget

Mertoni normák (CUDOS): kommunalizmus (a tudományos felfedezések köztulajdona, s nem magántulajdona),
univerzalizmus (a tudományos munkák univerzális, személytelen kritériumok alapján való értékelése),
érdekmentesség (elfogulatlanság, a kutatás önérdektől és bárminemű külső befolyástól való mentessége), eredetiség
(kutatás újszerűsége, ami szabadságot és függetlenséget kíván meg a kutatótól), és szkepticizmus (az új kutatási
eredmények kritikus szemlélete, kutatótársak általi értékelése)
24
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vagy a környezet vállalkozóiságot helytelenítő magatartását és féltékenységét. Ezt a
logikát követve, azok a kutatók, akik kevésbé ítélik fenyegetőnek a tudományos vállalkozóiság
veszélyeit és nehézségeit, feltehetően pozitívabb attitűddel rendelkeznek a harmadik küldetés
iránt és nagyobb valószínűséggel válnak maguk is vállalkozóivá.
H(2) A kutatók tudományos vállalkozóiságának fokát a kutatók demográfiai
jellemzői is befolyásolják.
H(2a) A társadalmi nem összefügg a vállalkozóisággal: a férfiak aktívabbak a
techtranszferben, mint a nők.
Azonosított változó: társadalmi nem
A társadalmi nem (gender)25 olyan „a társadalom által létrehozott szerepekre,
magatartásra, tevékenységekre és jellemzőkre utal, melyeket az adott társadalom megfelelőnek
tart a nők és a férfiak számára” (WHO, 2009). Ennek alapján a női kutatók vállalkozóiságának
valószínűsége több okból is kisebb, mint a férfiaké. Először is a női nem illetve szerep a nyugati
és a keleti társadalmakban is kevésbé kompatibilis a vállalkozóisággal: a vállalkozóiság
társadalmi-kulturális szempontból a férfi szimbolikus univerzumába tartozik, ezért az azt
felvállaló nőnknek nemcsak a vállalkozóisággal járó gyakorlatot kell elsajátítaniuk, hanem olyan
viselkedési mintákat is, amelyek alapvetően a férfiakra jellemzők (Bruni, Gherardi, & Poggio,
2005).
Másodszor: az általam vizsgált MOTA területek férfiak által dominált szektorok, a nők
pedig ha vállalkoznak is, főként nők által dominált szektorokban teszik (Watkins & Watkins,
1986; Sexton & Smilor, 1986; Verheul & Thurik, 2001). A szektorális elkülönülést tovább erősíti,
hogy a férfiak kevésbé szívesen üzletelnek nőkkel, mint a nők férfiakkal (Aldrich H. , 1989), így a
férfi-dominanciájú iparágak vállalatai alighanem kevésbé szívesen fogadják el a nőket üzleti
partnernek, mint a férfiakat. Harmadszor: a nők nehezebben jutnak a vállalkozáshoz alapvető
indulótőkéhez (Buttner, 1993; Carter & Rosa, 1998), illetve vállalkozói szerepben kisebb az
önbizalmuk, mint a férfiaknak (Birley, 1989; Scherer, Adams, & Wiebe, 1989). Negyedszer: a
vállalkozóiság nem kevés időt és energiát emészt fel, illetve von el a többi munkahelyi feladattól,
a magánélettől és a családtól. A felmérések szerint a vállalkozó nők számára fontosabb a család,
mint az üzlet, a nők tehát kevésbé hajlamosak a munkahelyi alapfeladatokon túl egyéb
funkciókat és kihívásokat is felvállalni, illetve azokat rendszerint a családi (magánéleti)
feladataik alá sorolják. Bár a témát elemző kutatók a nem szerepét az új szervezetek létrehozása
kapcsán vizsgálták, hasonló okok miatt, feltehetően az egyéb techtranszfer-tevékenységekben is
aktívabbak a férfiak, mint a nők.
A társadalmi nem (gender), a biológiai nemmel szemben (sex), „a nőknek és férfiaknak társadalmilag
kiosztott, a neveltetésük során elsajátított szerepeinkből fakadó, az időben változó, kultúránk, osztály-,
vallási vagy etnikai hovatartozásunk, tanultságunk, földrajzi, gazdasági és politikai környezetünk által
meghatározott különbözőségeinkre utal. (…) Például a nők szülnek (biológiai tény), de ebből biológiailag
nem vezethető le sem az, hogy ki nevelheti fel a gyermekeket (a társadalmi nem által meghatározott
viselkedés), sem pedig, hogy ki végezheti a házimunkát.” (SZMM, 2010)
25
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H(2b) Az életkor előrehaladtával nő a kutatók tudományos vállalkozói aktivitása.
Azonosított változó: életkor
A hipotézis háttere az életciklus-modell, amely szerint a kutatók pályájuk elején főként
humántőke-beruházásokat eszközölnek, hírnevet és státuszt szereznek maguknak (Stephan &
Levin, 1992), míg később igyekeznek ezen befektetések hozamát maximalizálni. A kutatók
számára a vállalkozásindítás és a techtranszfer-tevékenységek folytatása egyrészt a felhalmozott
szellemi és társadalmi tőke értékének kamatoztatását, másrészt a további kutatások
finanszírozását is biztosítja. Ezt a hipotézist erősíti Buzás (2004) magyar egyetemi kutatók
körében készített felmérése is, melyből kiderül, hogy a spin-off vállalkozások sikerében jelentős
szerepe van a tulajdonos-kutató ismertségének, szaktekintélyének és szakmai kapcsolatainak
(társadalmi tőkéjének), melyekkel ritka esetben rendelkezik valaki a pályája elején. Az idősebb
kutatók általában magasabb státusszal (beosztással) rendelkeznek, a státusz pedig védelmet
nyújt a normák megszegéséből következő szankciók ellen is (Phillips & Zuckerman, 2001).
Tekintve, hogy a vállalkozóiság gyakran, s főként kezdetben, a környezet rosszallását váltja ki, a
nagyobb tekintéllyel, státusszal rendelkező kutatók nagyobb valószínűséggel vesznek részt
vállalkozói tevékenységekben.
H(3) A kutatók egyéb személyes jellemzői, tehát a klasszikus értelemben vett
vállalkozóiságuk, kutatási orientációjuk, tudományos kvalitásuk és társadalmi tőkéjük,
összefüggést mutatnak tudományos vállalkozóiságuk mértékével.
H(3a) A vállalkozásalapításhoz és a vállalkozói életmódhoz pozitívabban viszonyuló
kutatók aktívabbak a techtranszferben, mint azok, akik – valamilyen oknál fogva – nem
szívesen alapítanának vagy működtetnének vállalkozást.
Azonosított változó: klasszikus értelemben vett vállalkozóiság / vállalkozói attitűd
A „Vállalkozó kutató” c. fejezetben bemutattam, hogy a vállalkozóvá válás valószínűségét
számos megközelítésben vizsgálja a szakirodalom. A személyiségjegyek (pl. Meredith, Nelson, &
Neck, 1982; McClelland, 1961; Brockhaus, 1982), az attitűd (Robinson, Stimpson, Huefner, &
Hunt, 1991; Gartner W. B., 1989), a környezet (Katz J. A., 1990), a demográfiai jellemzők (Delmar
& Davidsson, 2000), az értékek (Hornaday & Aboud, 1971), a szubjektív normák (Fishbein &
Ajzen, 1975), az önmagunkban való hit (Ajzen, 1991) vagy a kognitív tényezők (Shane, Locke, &
Collins, 2003) mind-mind befolyásolhatják azt, hogy az egyén alapít-e vállalkozást élete
folyamán vagy sem. Mindezen tényezők alapos vizsgálatára azonban jelen kérdőív keretein belül
nincs lehetőség. Ennek ellenére úgy vélem, hogy a klasszikus vagy a szó hétköznapi értelmében
vett vállalkozóiság (új szervezetek létrehozása és működtetése) sok közös vonást hordoz a
tudományos vállalkozóisággal – és különösen igaz ez a spin-off cégek esetén –, ezért a kutatók
hagyományos értelemben vett vállalkozóisághoz való viszonyulását a techtranszfer-aktivitás (s
főleg a spin-off vállalkozásban való aktivitás) jelentős prediktorának vélem.
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H(3b) A kutatási orientáció (és a tudományterület) alapvető determinánsa a
techtranszfer-aktivitásnak: az inkább alkalmazottkutatás-orientáltak aktívabbak a
techtranszferben, mint alapkutatás-centrikus társaik.
Azonosított változó: kutatási orientáció
A kutatási orientáció (irány) vállalkozóiságot meghatározó szerepéhez kevés kétség
férhet. A kutatási orientációt döntően befolyásolhatja a tudományterület, ezért a hipotézis
kapcsán a tudományterületek vállalkozóiságát is érdemes vizsgálni. „Az egyetemek
vállalkozóképessége” c. fejezetben modelleztem az egyetemek techtranszfer-aktivitását
meghatározó tényezőket. Rámutattam, hogy a számos karra és tanszékre tagolódó (humboldti)
egyetemek egységes vállalkozói transzformációjára meglehetősen csekély az esély, hiszen egyes
tudományoknak sokkal kevesebb lehetőségük van a piaccal való érintkezésre, mint másoknak.
Ezért a harmadik küldetés feltehetően sokkal kevésbé elterjedt az egyetemeken, mint azt
gondolnánk. Mivel a „keménytudományokat” (műszaki-, természet- és élettudományok)
általában alkalmasabbak tartják a techtranszferre, mint a társadalom- és bölcsésztudományokat,
ezért azok, a közfinanszírozású oktatás és kutatás gyors társadalmi-gazdasági megtérülését
előtérbe helyező kutatáspolitika tükrében, nagyobb politikai támogatást élveznek társaiknál
(Ylijoki, 2003).
A szakirodalom az orvostudományokat, s különösen a biotechnológiát valamint a
biomedikai tudományt emeli ki, mint a techtranszfer jelenlegi legkurrensebb területét. Az orvosbiológiai kutatások az USA-ban ma háromszor annyi egyetemi K+F kiadást generálnak, mint az
összes természet- és mérnöki tudomány együttvéve (Rosenberg, 2003). S bár a mérnöki
tudományok eredendően

magukba

foglalják a

piacorientációt,

a

techtranszfer

fellendülését és intézményesítését elsősorban az élettudományok, azon belül is a
biotechnológia ugrásszerű fejlődése ösztönözte, legalábbis az USA-ban. Hazánkban is
hasonló trendek tapasztalhatók: a kilencvenes évek közepén a legtöbb vállalati szerződést a
műszaki-

és

az

orvosi

egyetemek

kötötték

(Inzelt,

1999).

Tehát

míg

egyes

tudományterületeken és tanszékeken feltehetően gyorsan terjed a vállalkozóiság, addig
az lassan vagy egyáltalán nem tud a tudományterületek széles spektrumát felölelő
multidiszciplináris egyetemek egészében érvényre jutni.
A humboldti hagyományokkal rendelkező európai egyetemek éles határvonalat húznak a
tudományok és az azokat képviselő tanszékek, intézetek és karok között. Alpert (1985) szerint a
tudományterület független az egyetemtől, illetve az egyetem falain kívül is működik: a kutatók
által birtokolt normák és attitűdök sokszor az adott tudományterületen belül alakulnak ki, és
konferenciákon, informális találkozókon, publikációkon keresztül terjednek el a terület
képviselői körében. Mindezek alapján feltételezem, hogy a vállalkozóiság igen erős
magyarázója a kutatási terület és az abból adódó kutatási orientáció. Míg egyes
tudományterületek jellemzően alap (természettudományok többsége), addig mások (a
mérnöki tudományok, valamint az élettudományok egy része mint a biotech és a
biomedika) jellemzően alkalmazott kutatási orientációjúak.
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H(3c) A magasabb kvalitású / tudományos termelékenységű kutatók aktívabbak a
techtranszferben.
Azonosított változó: kutatói kvalitás
Mint korábban említettem, a tudományos vállalkozóiság fő kritikája, hogy háttérbe szorítja
a hagyományos tudományos értékeket (pl. a szabad publikálást), az alapkutatást, ezáltal
csökkentve a kutatás tudományos színvonalát. Ezt a szakirodalom azzal indokolja, hogy a
vállalkozói kutatók bizalmasabban kezelik a kutatási eredményeiket, kevesebb időt töltenek
alapkutatással és publikálással, hiszen energiáikat elsősorban a vállalati érdekek kielégítésére
fordítják. Thursby-ék szerint például. az alapkutatás-orientált kutatók nem szívesen szánnak
időt és energiát alkalmazott kutatásra, kevésbé hajlandóak publikációs tevékenységüket a
techtranszfer miatt háttérbe szorítani és kevésbé elfogadóak az egyetemek harmadik
küldetésével szemben (Thursby & Thursby, 2002). S bár a hasznosítás igénye egyre gyakrabban
megjelenik, az egyetemi kultúra még mindig alapvetően a publikálást favorizálja a hasznosítással
szemben (Bercovitz & Feldman, 2006). A publikálás-hasznosítás trade-off tükrében tehát az
feltételezhető, hogy a vállalkozói kutatók kevesebbet publikálnak és ritkábban adják elő kutatási
eredményeiket konferenciákon, mint társaik, hiszen nekik kutatási eredményeiket elsősorban
jogi és üzleti vonalon kell menedzselniük.
Mindezek ellenére, amint arról korábban is szóltam, az empirikus vizsgálatok nem
igazolják egyértelműen ezt a felvetést: több szerző (Thursby & Thursby, 2005; Louis, Jones,
Anderson, Blumenthal, & Campbell, 2001) lineáris összefüggést talált a techtranszferaktivitás és a publikációs tevékenység között, annak ellenére, hogy a vállalkozói kutatók
valóban zárkózottabbak kutatási eredményeiket illetően (Blumenthal, Campbell, Anderson,
Causino, & Louis, 1996; Louis, Jones, Anderson, Blumenthal, & Campbell, 2001). Ezt figyelembe
véve, valamint azt, hogy a vállalkozóiság szakirodalma szerint a vállalkozók általában nagyobb
teljesítménymotivációval és belső kontrollal bíró személyek, úgy vélem, hogy a magasabb
kvalitású, nagyobb tudományos termelékenységű kutatók nagyobb valószínűséggel válnak
vállalkozóivá társaiknál. A kvalitás és a vállalkozóiság pozitív kapcsolatát erősíti az a körülmény
is, hogy a kutató szaktekintélye, ismertsége és státusza, melyeket elsősorban publikációs
tevékenység által lehet szerezni, alapvető fontosságú a sikeres techtranszfer-aktivitáshoz.
H(3d) A nagyobb társadalmi tőkével (kiterjedtebb vállalati kapcsolatrendszerrel)
rendelkező kutatók aktívabbak a techtranszferben.
Azonosított változó: társadalmi (kapcsolati) tőke
A társadalmi tőke főként a szociológiában és a közgazdaságtanban használt fogalom,
amellyel általában az egyén (formális és informális) társadalmi kapcsolataira utalnak a szerzők.
A társadalmi tőke elmélet egyik központi fogalma vagy dimenziója a bizalom, sőt Svendsen és
Svendsen (2004) definíciója szerint a társadalmi tőke a vállalkozóiság és a bizalom
jelenlétét jelenti a társadalomban. A társadalmi tőke jótékonyan hat az egyéni
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kezdeményezésekre, a vállalkozói mentalitásra. Ebből kiindulva feltehető, hogy a kevesebb
társadalmi tőkével (vállalati kapcsolattal) rendelkező kutatók kevésbé hajlamosak a
tudományos vállalkozóiságra társaiknál, hiszen ők nagyobb fokú bizonytalansággal
kénytelenek szembenézni a piacon. A felmérés során a társadalmi tőkét leegyszerűsítve, a
kutatók ipari kapcsolatai és múltbéli vállalati tapasztalatai alapján vizsgálom. Ennek alapján
felteszem, hogy azok a kutatók, akik a magánszférában is dolgoztak pályájuk során, illetve
jelenleg vállalati kutatókkal együtt is publikálnak, nagyobb társadalmi tőkével bírnak és ezért
vállalkozóibbak azon társaiknál, akik pályájuk során kizárólag az egyetemi szférában dolgoztak.
H(4) A vállalkozóbarát munkakörnyezetben dolgozó kutatók aktívabbak a
techtranszferben, mint a nem vállalkozói környezetben dolgozó társaik.
Azonosított változó: egyetemi környezet
Az egyén privát vagy belső világa helyett, a szociológia a társadalmi csoportok és
intézmények nyilvános világát vizsgálja (Chell, 2005). A szociálpszichológia kapcsolatba hozza
az egyént környezetével, azt próbálja megfejteni, hogyan befolyásolja az egyén gondolatait,
érzéseit és viselkedését más emberek valóságos, elképzelt vagy feltételezett jelenléte (Allport,
1985). A társadalmi tanulás elmélete (Bandura, 1977) szerint, az egyén magatartását egyaránt
befolyásolják környezeti és pszichológiai tényezők, hiszen az egyén előbb megfigyeli a körülötte
lévők viselkedését és annak eredményeit, majd a szerinte pozitív eredménnyel járó
magatartásformákat igyekszik utánozni, elsajátítani.
A techtranszfer egyetemi kontextusának vizsgálata során az egyetemi ösztönzők, az
egyetem és az egyetemi techtranszferiroda által alkalmazott politika, valamint az egyéni
döntéshozás szervezeti környezete került a figyelem középpontjába (az előbbit a második
kutatási kérdés során vizsgálom). Az empirikus felmérések szerint, a kutatók attitűdjét és
tudományos vállalkozóiságát jelentős mértékben befolyásolják a kutató munkakörnyezetének
szereplői, s különösen a véleményvezetők: ha a kutató munkatársai és főnökei, s főként ha az
egyetemi közösség megbecsült tagjai aktívak a techtranszferben, a kutató is nagyobb
valószínűséggel válik vállalkozóivá (Stuart & Ding, 2006; Bercovitz & Feldman, 2006; OwenSmith & Powell, 2001).

3.1.2. Második kutatási kérdés: intézményesítés iránti attitűd
Ha az egyetem a tudományos vállalkozóiság központosítása mellett dönt, át kell gondolnia
a kutatóknak nyújtandó techtranszfer-szolgáltatások körét, azt, hogy azokat egyetemi belső
egység vagy önálló egyetemi cég által nyújtja, esetleg kihelyezi, valamint a hasznosításból
származó

bevételek

elosztásának

mikéntjét.

Mivel

az

egyetemek

és

az

egyetemi

techtranszferirodák meglehetősen szűkös erőforrásokkal rendelkeznek (a kutatócsoportokkal
nem tudnak folyamatos kapcsolatot fenntartani), az első lépés a gyakran ambivalens
érzelmekkel rendelkező kutatók meggyőzése a technológiák felfedéséről (Owen-Smith & Powell,
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2001). Az egyetem és a kutató kölcsönösségen alapuló kapcsolata, hatékony
együttműködésre való képessége és hajlama tehát az (intézményesített) techtranszfer
kiinduló feltétele. Kérdéses azonban, hogy hol húzódik a határvonal a kutatói önállóság és az
egyetemi koordináció között, illetve hogy mit vár el a kutató az egyetemtől és mit kérhet érte
az egyetem cserébe.
A szakirodalmi kutatás során rávilágítottam, hogy a magyar egyetemeken, ha sok esetben
csak névlegesen is, de bevezetésre került az amerikai techtranszferrendszer. Ennek szabályai
szerit, a kutatók kötelesek szellemi termékeiket felajánlani az egyetemnek, valamint megosztani
vele a hasznosításából származó jövedelmeket, melynek fejében az egyetem segíti őket a
találmányok hasznosításában. A korábbi egyéni alapon szerveződő techtranszfergyakorlathoz
képest ez jelentős változás, melynek megvalósítása azonban komoly ellenállásba ütközhet.
Fontos kérdés, hogy a kutatók miként vélekednek az új, Bayh-Dole-típusú szabályozásról,
hajlandóak-e, illetve milyen feltételek mellett lennének hajlandóak együttműködni az
egyetemmel. Ennek alapján, a második kutatási kérdésem a következő:
K(2) Hogyan viszonyulnak a kutatók az egyetem-ipari technológiatranszfer
központosításához / intézményesítéséhez? Milyennek látják az egyetem szerepét a
kutatások menedzselésében, a kutatási eredmények piaci értékesítésében?
A kutatási kérdésből következő hipotézis:
H(5) A tudományos vállalkozóiságban aktívabb kutatók kevésbé elfogadóak a
techtranszfer intézményesítésével szemben, mint a nem vagy kevésbé vállalkozói társaik.
Az előbbiek ugyanis az egyetemmel való együttműködés költségeit (belső tranzakciós
költségek) jelentősebbnek érzik, mint az egyéni technológiahasznosítás piaci tranzakciós
költségeit.
Azonosított változó: techtranszfer intézményesítésével szembeni attitűd
Az utolsó hipotézisem alapja az intézményi közgazdaságtanból kölcsönzött tranzakciós
költségteória (Coase, 1988; Williamson O. E., 1981), amely központi szerepet tölt be a
vállalkozóiság vizsgálatában (Thornton, 1999). A tranzakciós költség a piaci cserekapcsolatok
kialakításának a piaci tökéletlenségek miatt felmerülő (pénzben vagy időben kifejezhető)
költségeire utal. A tranzakciós költségek az emberiség korlátozott racionalitásában és
opportunista tendenciáiban, az ezek miatt a piacon kialakuló általános bizonytalanságban, a
piaci szereplők alacsony számában, valamint az eszközspecifikusságban gyökeredzik
(Williamson O. , 1985). Az egyetemi kutatók által kifejlesztett technológia értékesítésének
tranzakciós költségei közé tartozik a piaci információk megszerzésének költsége (pl. a
potenciális vevőkről és az árról), a tárgyalás és az alkufolyamat költsége (pl.
kommunikáció és a szerződéskötés) valamint a megállapodás betartását biztosító
költségek (pl. a találmány jogi oltalma és az esetleges pereskedés). Coase szerint, a
vállalatok az ár mellett a piaci tranzakciós költségek mértéke alapján döntik el, hogy belső
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(„insourcing”) vagy külső („outsourcing”) erőforrások igénybevételével hajtsák-e végre az adott
ügyeletet vagy feladatot. A piaci tranzakció tehát nincsen ingyen, illetve néha a piacon, néha
pedig a szervezeten belül olcsóbb az adott feladat elvégzése (Swedberg, 1994).
A tranzakciós költségek melyeket Coase (1937) és Williamson (1981) a külső piacon
vizsgál, a szervezeten belül, a szervezeti „belső piacon” is jelentkezhetnek (Chen & Xiong, 2005).
A belső tranzakciós költségek Chenék szerint abból adódnak, hogy egy nagy szervezeten belül
folyamatosan vizsgálni kell az egyének teljesítményét és őket a szervezet sikeréhez való
hozzájárulásuknak megfelelően kell jutalmazni. Egy egyszemélyes szervezetben ilyen költségek
nem merülnek fel, hiszen minden feladatot egyetlen személy végez és minden jutalmat ő is
realizál. Ha a teljesítményértékelés irracionális és igazságtalan módszerekre épül, az
egyenlőtlenséget eredményez az egyes munkafolyamatok és osztályok között, csökkenti a
dolgozók lelkesedését, a szervezet hatékonyságát, visszafogja az innovációt és növeli a
belső tranzakciós költségeket – mutat rá Chen és Xiong. Thonton (1999) szerint a tranzakciós
költség elmélete kiválóan alkalmas a nagy szervezeteken belüli vállalkozóiság megtérülésének
vizsgálatára,

hiszen

a

szervezeten

belüli

vállalkozóiságot

jelentős

mértékben

visszafoghatja egy a megmaradó jövedelmek felett erős rendelkezési jogot formáló
tulajdonos.
„Bár ritkán alkalmazzák a vállalkozóiság tanulmányozására, a tranzakciós költségelmélet
alkalmas lehet a szervezetek belső ösztönzőinek összehasonlítására, amely viszont jó alapot
adhat a hipotézisalkotásra azzal kapcsolatban, hogy mely cégek esetén jönnek létre nagyobb
valószínűséggel a szervezetről leváló vállalkozások.” (Thornton, 1999, old.: 27)

Noha a vállalkozóiság fogalmát az új szervezetek létrehozása mellett az egyéb formális
techtranszfer-tevékenységekre is kiterjesztem, a fentiek alapján feltehető, hogy azok a kutatók,
akik a belső (egyetemi) tranzakciós költségeket nagyobbnak érzékelik, mint a külső
(piaci)

tranzakciós

költségeket,

egyénileg

próbálják

majd

találmányaikat

és

szaktudásukat értékesíteni, például egyéni vállalkozást hoznak létre, találmányaikat
egyénileg menedzselik. A hazai egyetemeken érvényben lévő szellemitulajdon-kezelési
szabályzatok szerint, az intézmény a tranzakció lebonyolítása fejében igényt tarthat a találmány
tulajdonjogára és a hasznosításból befolyt bevételek egy részére. Ha ezeket a feltételeket a
kutatók igazságtalannak tartják, az növeli a belső tranzakciós költségeket és az egyéni
hasznosítás választásának valószínűségét.
Ha a kutatók többsége az egyéni hasznosítást és az ezzel együtt járó külső tranzakciós
költségeket választja vagy választaná, az újabb kérdéseket vet fel. Ebben az esetben ugyanis az
egyetemi menedzsmentnek érdemes átgondolnia, hogy mi lehet az oka az egyetemet elkerülő
(egyéni) vállalkozói magatartásnak. Valóban magasak-e a szervezeten belüli tranzakciós
költségek, illetve ha igen, hogyan lehet azokat csökkenteni és a kutatókat az egyetemmel való
együttműködésre sarkallni. A menedzsmentnek továbbá azt is érdemes megfontolnia, hogy belső
vagy külső erőforrásokból biztosítsa-e a techtranszfer-szolgáltatásokat a kutatóknak. A belső,
69

korlátozott erőforrásokkal rendelkező egyetemi techtranszferiroda működtetése helyett
(insourcing), talán kifizetődőbb és hatékonyabb a techtranszferfeladatokat külső,
professzionális vállalkozásokra bízni (outsourcing), s főként akkor, ha a piacon több vagy
jobb minőségű szolgáltatást lehet igénybe venni a belső tranzakciós költségekkel
megegyező vagy annál alacsonyabb áron.
A tulajdonjogról való lemondás és a profitmegosztás mellett további (belső tranzakciós)
költségek is felmerülhetnek, s elsősorban a techtranszferben aktív kutatók esetén. A vállalkozói
kutatók

ugyanis

szakterületükön

valószínűleg

jelentős

társadalmi

tőkével

(vállalati

kapcsolatokkal) rendelkeznek, adott esetben nagyobbal, mint az egyetemi techtranszferiroda
munkatársai. Többek között ez is arra sarkallja őket, hogy egyénileg hasznosítsák tudásukat és
ötleteiket. Ha a kutatók az együttműködést választják, a találmányaik és bevételeik mellett a
vállalati kapcsolatrendszerüket is meg kell osztaniuk az egyetemmel, ami növeli az
együttműködés költségét. Más szóval, a társadalmi tőke, ami eddig a kutató piaci tranzakciós
költségeit csökkentette, most az egyetem piaci tranzakciós költségeit is csökkenti. Ez mindaddig
működik, amíg a kutató úgy érzi, hogy az egyetemtől megfelelő kompenzációt kap cserébe, vagy
ha az egyetem is rendelkezik olyan társadalmi tőkével (piaci vagy egyéb kapcsolatokkal), amit a
kutató fel tud használni. Mivel a kevésbé vállalkozói, techtranszferben tapasztalatlanabb kutatók
feltehetőleg kevesebb piaci kapcsolattal és társadalmi tőkével rendelkeznek, mint a vállalkozói
kutatók vagy az egyetem, ezért ők valószínűleg szívesebben vennék az egyetem segítségét, még
akkor is, ha ez a hasznosításból származó jövedelmek egy részéről való lemondást is jelenti.
Az öt hipotézisben azonosított változókat és a tesztelésre váró kapcsolatokat a 4. ábrában
foglaltam össze. Noha az ábra középpontjában lévő tudományos vállalkozóiságot a statisztikai
vizsgálat során függő, a körülötte lévő változókat pedig független/magyarázó változóként
kezelem, a kapcsolat iránya több esetben sem egyértelmű, illetve nézőpont kérdése. Ez azonban
nem befolyásolta sem a vizsgálat menetét sem annak kimenetelét.
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egyetemi
környezet
(H4)

intézményesítés
iránti attitűd
(H5)

3.
küldetéssel
szembeni
attitűd (H1)
techtranszfer
problémák
érzékelése
(H1)

társadalmi
tőke (H3)
TUDOMÁNYOS
VÁLLALKOZÓISÁG
(H1-H5)
kutatói
kvalitás (H3)

társadalmi
nem (H2)

kutatási
orientáció
(H3)

életkor (H2)
klasszikus
vállalkozóiság (H3)

4. ábra. Az empirikus kutatás során vizsgált változók és kapcsolatok (zárójelben az érintett
hipotézis száma)

3.2. Operacionalizálás
Az operacionalizálás az absztrakt, gyakran homályos koncepciók vagy változók
konkretizálását, mérési módjának meghatározását jelenti. Mivel változóim egy része hiteket,
érzelmeket, viszonyulást, azaz attitűdöt képvisel (intézményesítéshez, harmadik küldetéshez,
techtranszferproblémákhoz, klasszikus vállalkozóisághoz), ezért először röviden áttekintem az
attitűdvizsgálat módszertani sajátosságait. Ezt követően a többi változó mérésnek módjáról
szólok, majd végül a központi vagy függő változót, azaz a tudományos vállalkozóiságot
vizsgálom.
Bár számos kritika éri, a szakirodalom az attitűdöt az egyén magatartásának fő
prediktoraként tartja számon (Fishbein & Ajzen, 1975). Az attitűd az adott tárggyal (személlyel,
szervezettel, üggyel stb.) kapcsolatban tartósan fennálló, pozitív vagy negatív érzés (Petty &
Krosnick, 1994), melynek irányadó vagy erőteljes hatása van a viselkedésre (Breckler & Wiggins,
1992). Az attitűd és a magatartás közötti összefüggés nem feltétlenül jelent ok-okozati
kapcsolatot, hiszen a hit és az attitűd a magatartás során is változhat. Az attitűd építőkövei
a tárgy különböző aspektusairól alkotott hitek, ezért az attitűdöt gyakran az egyén hiteinek
értékelésével mérik. A hit a vizsgált tárgyról, illetve annak egy aspektusáról az egyén által
alkotott, valószínűsíthető, szubjektív ítélete (Fishbein & Ajzen, 1975). Hit és attitűd nemcsak
közvetlen tapasztalat, hanem a tágabb vagy szűkebb társadalmi környezet, a
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véleményvezetők vagy a referencia csoport hatására is kialakulhat, változhat. Az attitűd
viszonylag könnyen és gyakran változtatható (Robinson, Stimpson, Huefner, & Hunt, 1991)
illetve közelebb áll a magatartáshoz, mint a személyiségjellemzők (Boshoff & Bester, 2003).
Egyes megközelítések szerint (Raden, 1960) az attitűdnek két dimenziója van: irány
(pozitív/negatív) és erősség (nagyon/kevésbé). A pszichológia a tudat és az attitűd három
alapvető összetevőjét írja le: a kognitív, az affektív és a konatív elemeket.
Széles körű irodalmi áttekintés alapján, Krosnick és szerzőtársai (1993) az attitűd tíz
dimenzióját különböztetik meg: szélsőség (középponttól való eltérés), intenzitás (érzelmi
reakció erőssége), bizonyosság (az egyén bizonyossága abban, hogy a tárgy iránt érzett attitűdje
helyes), fontosság (milyen mélyen foglalkoztatja a tárgy), érdeklődés (mennyire motivált a
tárgyról való információszerzésre), tudás (a birtokában lévő információ a tárgyról),
hozzáférhetőség (mennyire könnyen hívja elő memóriájából a tárggyal kapcsolatos attitűdöt),
közvetlen tapasztalat (a tárggyal való közvetlen kapcsolat mértéke), a visszautasítás és a nem
elkötelezettség mozgástere (a tárggyal kapcsolatos olyan pozíciók összessége, melyeket az egyén
visszautasít, vagy amelyek iránt közömbösséget mutat) és affektív-kognitív konzisztencia (a
tárgyról alkotott érzelmek és hitek egyezőségének mértéke). A felsorolt dimenziók elvileg
egyetlen mögöttes változót jelölnek, az empirikus vizsgálatok mégsem igazolták az attitűd
egységes szerkezetét: ugyan számos dimenzió között mutattak ki korrelációt a szerzők, eddig
nem tudták a dimenziókat egyetlen faktorra leszűkíteni. Pedig könnyen belátható, hogy egy
dimenzió változása idővel a többi dimenziót is módosítja: ha a kutató érdeklődése megnő a
techtranszfer iránt, akkor az információgyűjtésre sarkallja, amely végül szélsőséget, intenzitást,
bizonyosságot stb. eredményezhet. Az egyszerűség kedvéért a kutatás során az attitűdöt
egységes változóként kezelem, noha tisztában vagyok annak összetett jellegével.
Az pszichometriai vizsgálatok során alkalmazott leggyakoribb mérőeszköz a Likert-skála.
A szakirodalomban nincs konszenzus arra vonatkozóan, hogy a Likert intervallum vagy
rangskála-e és arra sem, hogy az elemeknek hány kategóriát kell tartalmazniuk (a 4, 5, 7 és 10
fokozatú skálák a leggyakoribbak). Goldstein és Hersen (1984) szerint a Likert-skála feltétlenül
sorrendi, de nem igazán intervallum, hiszen nehéz elképzelni, hogy a mögöttes (természetes)
változó iránti attitűd ugyanolyan arányosan felosztható, mint egy skála. Mindazonáltal, a Likertskála középső érték körüli szimmetrikus elrendezése, valamint annak arányos
ábrázolása intervallum adatokra utal. A Likert-kategóriák elnevezését illetően jelentős
változatosság figyelhető meg a szakirodalomban. A felmérések szerint (Wyatt & Meyers, 1987;
Dixon, 1984) az ötfokozatú skála átlaga nem változik, ha változtatunk a kategóriák elnevezésén.
Bár ebben sincs egységes álláspont, sokak szerint érdemes páratlan számú kategóriát
alkalmazni, azaz középső vagy semleges értéket is megadni, hogy a válaszadó ne érezze magát
rákényszerítve a pozitív vagy negatív állásfoglalásra, amely végső soron torzíthatja az
eredményt. A középpont kihagyása a válaszokat egyes szerzők szerint (pl. Garland, 1991) a
negatív, mások szerint (pl. Worcester & Burns, 1975) a pozitív irányba tolja el, azaz a tartalomtól
függ. A felmérések szerint a középpont különböző elnevezései („semleges”/„közömbös”/„semsem”) nem okoznak szignifikáns eltérést a kapott skálaértékekben és az összesített
eredményekben sem (Armstrong, 1987).
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A Likert-elemek ideális kategóriaszáma és a középpont belefoglalása vagy kihagyása tehát
az adott felmérés sajátosságaitól, a konkrét kérdésektől és a válaszadók tárgyról feltételezett
ismereteitől függ, azaz tartalomspecifikus. A Likert-skálát ugyan maga Likert összegző skálaként
mutatja be, az elemek egyenként is elemezhetőek. A skála alapvető problémája, hogy a
válaszadók gyakran pozitív fényben szeretnék feltüntetni magukat („társadalmi elvárás”),
hajlamosak egyetérteni az állításokkal abban a formában ahogy azok fel vannak téve
(„beletörődés”), illetve tartózkodnak a szélsőséges állásfoglalástól („közép felé tendálás”). A
beletörődés torzító hatása kiküszöbölhető, ha változatosan teszünk fel pozitív és negatív
állításokat, azonban a társadalmi elvárás és a közép felé tendálás kiszűrése már sokkal nehezebb
feladat. Egyes vélekedések szerint a középpont elhagyása csökkentheti a társadalmi elvárások
által okozott torzítást, de egyúttal ronthat is az eredmények valóságtartalmán (Garland, 1991).
A

kutatók

techtranszferattitűdje mellett

az

egyetemi

környezettel kapcsolatos

percepciókat is Likert-skálával, pontosabban Likert-skála csoportokkal mérem (összesen 32
Likert-elemmel), az alábbiak szerint (a Likert-skálákat a kérdőív 17., 18. és 19. kérdése
tartalmazza, a kérdőívet pedig a 8.2. melléklet):
A techtranszferattitűd mérésére alkalmazott állítások:
Intézményesítéssel szembeni attitűd mérése:
1. A kutatási eredmények hasznosítása során, az egyetem által alkalmazott jövedelem-megosztási
politika méltányos a kutatókkal szemben.
2. A kutatók egyedül (egyetemi segítség nélkül) is képesek vállalati kapcsolataik, találmányaik
menedzselésére.
3. A kutatók szellemi termékeinek egyetemi tulajdonba vétele elősegíti azok sikeres piaci
hasznosítását.
4. A kutatóknak meg kell osztaniuk a találmányaikból származó profitot az egyetemmel.
5. Az egyetemi technológiatranszfer-iroda hasznos a számomra. / Ha nincs ilyen iroda egyetemén:
Egy egyetemi, technológiatranszfer-szolgáltatásokat nyújtó iroda hasznos lenne a számomra.
6. Az egyetemnek több technológiatranszfer-tréninget kellene szerveznie a kutatóknak.
7. Jogos, hogy az egyetem tulajdonába kerülnek a kutatók szellemi termékei.
8. Szívesen dolgozom / dolgoznék együtt az egyetemmel (egyetemi techtranszfer irodával)
kutatási eredményeim hasznosítása érdekében.
Harmadik küldetéssel – mint egyetemi normával – szembeni attitűd mérése:
1. A kutatási eredmények hasznosítását figyelembe kellene venni az előléptetéseknél.
2. Az egyetemnek a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kellene fordítania az alkalmazott kutatásra.
3. Felnézek azon kollegáimra, akiknek kutatásaira komolyabb vállalati igény mutatkozik.
4. Ha az egyetemek hasznosítják is a kutatási eredményeket, nem szabad abból pénzügyileg
profitálniuk.
5. Helyénvaló, hogy az egyetemek foglalkoznak technológiatranszferrel, azaz a kutatási
eredmények üzleti-célú hasznosításával.
6. Kutatási eredményeim publikálása számomra fontosabb, mint azok piaci hasznosítása.
7. Számomra fontosabb a szakmai, mint az anyagi megbecsülés.
8. Tartozom annyival az adófizetőknek, hogy (ha tehetem) kutatásiam során gyakorlati-társadalmi
problémákra fókuszálok.
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Techtranszferproblémákkal szembeni attitűd mérése:
1. A technológiatranszfer eredményeként a vállalatok átveszik az irányítást az egyetemi kutatási
irányok fölött.
2. A technológiatranszfer fő motivációja a pénz.
3. A technológiatranszfer hangsúlyozása által csökken az alapkutatásra fordított idő és pénz.
4. A technológiatranszfer hangsúlyozása negatívan befolyásolja az oktatás minőségét.
5. A technológiatranszfer konfliktust, féltékenységet szül a kutatók és tanszékek között.
6. A technológiatranszfer korlátozza a tudományos információ szabad terjedését, publikálását.
Klasszikus vállalkozóisághoz való attitűd mérése:
1. A vállalkozó életforma nem áll távol tőlem.
2. Szívesen alapítanék vállalkozást, ha azt a kutatási eredményeim sikeres piaci hasznosítása
megkívánná.
3. Mindig is érdekelt, hogy az ötleteim a gyakorlatban megállják-e a helyüket.
Az egyetemi környezet vállalkozóiságának mérésére alkalmazott állítások:
1.
2.
3.
4.

Az egyetemen minden feltétel adott a sikeres technológiatranszferhez.
Az egyetemen nem nézik jó szemmel, ha valaki aktív a technológiatranszferben.
Főnököm / főnökeim bátorít(anak) a technológiatranszferre.
Gyakorta beszélgetünk kollégáimmal a kutatási eredmények piaci hasznosításának
lehetőségeiről.
5. Gyakran keresnek meg más tanszékek kutatói K+F együttműködés ötletével.
6. Ha K+F-ről van szó, az egyetemen hatékony az együttműködés a karok, tanszékek között.
7. Vannak olyan kollegáim, akik „jól keresnek” szakértelmük, kutatási eredményeik, piaci
hasznosításából.

A Likert-skálán belül az ötpontosat választottam, többféle megfontolásból is. Egyrészt,
mert ez a leggyakrabban alkalmazott kategóriaszám. Másrészt, a válaszadók egyetemi
oktatók/kutatók, akik munkájuk révén az ötfokozatú értékeléshez vannak a leginkább
hozzászokva. Harmadrészt, tekintve a téma komplexitását, jogos válaszlehetőség a semlegesség.
Negyedszer, mivel „nem tudom/nincs véleményem” opciót nem adtam meg, a középső
alternatívának még nagyobb a létjogosultsága. A „nem tudom” opció ugyanis túl kényelmes
alternatíva lett volna, mely a bizonytalan vagy türelmetlen válaszadókat is könnyen eltéríthette
volna a kérdés átgondolásától: a „nem tudom” lehetőség által olyan kutatók sem adtak volna
választ, akiknek ugyan van véleményük a témáról, de valamely attitűddimenziót (pl.
intenzitás, bizonyosság, fontosság, érdeklődés, tudás, hozzáférhetőség, közvetlen tapasztalat)
illetően az gyenge. Nehezen elképzelhető továbbá, hogy egy kutatónak egyáltalán nincs
véleménye a tudományos vállalkozóiságról, az egyetemek harmadik küldetéséről. Ha mégis
előfordul ilyen eset, a nagyszámú minta mellett a nem megbízható válaszok torzító hatása
jelentéktelenné válik.
Az attitűdváltozók mellett skálák segítségével mértem a kutatási orientációt, illetve
részben a társadalmi tőkét és a tudományos vállalkozóiságot is. A kutatási orientációt (8. és
9. kérdés) egyrészt hétfokozatú skálával, másrészt a kutató munkaidejének a K+F részterületek
(tiszta alapkutatás, célzott alapkutatás, alkalmazott kutatás, fejlesztés) közötti megoszlásával
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mértem.26 A vizsgálat során a társadalmi tőkét leszűkítettem a vállalati kapcsolatokra, melyet a
kutató vállalati szférában szerzett munkatapasztalatának mértékével (10. kérdés) és a vállalati
kutatóval vagy kutatókkal közösen írt publikációinak számával (11. kérdés) mértem. A kutatói
kvalitás vizsgálata érdekes és összetett feladat, hiszen a „kemény” adatok mellett mint a
tudományos fokozat vagy a beosztás (5. és 6. kérdés), olyan „puha” tényezőket is érdemes
vizsgálni mint a publikációs tevékenység intenzitása vagy a (külföldi) konferenciákon való
előadástartás gyakorisága (10. és 11. kérdés). Bár nyilvánvalóan van összefüggés közöttük, a
puha jellemzők véleményem szerint pontosabb képet adnak a kutatói jelenlegi tudományos
kvalitásáról, mint a névleges státuszok, ezért a kvalitást mérő változóban az elmúlt öt év során
keletkezett publikációk és külföldi konferencia-előadások számát összegeztem.
A kutatásban központi szerepet betöltő tudományos vállalkozóiságot két módon is
mértem (12., 13. és 14. kérdés). Egyrészt (1) vizsgáltam a kutatók formális techtranszfertevékenységekben (szakmai tanácsadás, szabadalmaztatás, szerződéses kutatás, pályázat által
finanszírozott vállalati kutatás) való aktivitását, valamint a vállalati szférával való interakcióik
gyakoriságát (vállalatok megkeresése és megkeresés vállalat által). A techtranszfer-aktivitást
mérő adatokból egy összegzett intervallumadatot képeztem és klaszteranalízis segítségével
bináris változókat is, így több statisztikai módszerrel is tesztelhetővé váltak a hipotézisek.
Másrészt (2) külön bináris változóban mértem a vállalkozóiság klasszikus gyakorlatát, azaz hogy
a kutató dolgozik-e szellemi termékek hasznosítását végző profitorientált vállalkozásban vagy
sem.
A felsorolt változók mellett számos egyéb információt is mértem, például az
intézményesített modell elterjedésének fokát. Amint azt „Az intézményesített modell
megjelenése és jellemzői” c. fejezetben bemutattam, az amerikai techtranszfermodell
középpontjában a techtranszferiroda áll, amely a kutatói találmányok hasznosítását, valamint a
hasznosítás során az egyetem és a kutató érdekeinek érvényre jutását hivatott elősegíteni. A
techtranszferiroda létrehozása azonban gyakran csak névleges lépés, annál pontosabban jelzi az
intézményesítés mértékét, hogy a kutatók igénybe veszik-e annak szolgáltatásait (15. kérdés).
De talán ennél is fontosabb az, hogy a kutatók milyen módon képzelik el az egyetem
közreműködését a techtranszferben, milyen szolgáltatásokat várnak el vagy vennének
szívesen igénybe az intézményen belül, illetve, hogy azokat az egyetem képes-e számukra
biztosítani (16. kérdés).
„A Bayh-Dole rendszer kritikája” c. fejezetben bemutattam azt az álláspontot, amely
szerint az egyetemi-ipari tudásáramlás nem a nemzeti kormányok által propagált formális
csatornákra épül, hanem – továbbra is – főként hagyományos módon, publikációk és
konferenciák által realizálódik. A különböző techtranszfercsatornák fontosságáról a magyar
kutatókat is kérdeztem (20. kérdés), mely kérdés kapcsán a techtranszferben aktív és nem aktív
kutatók véleményének összevetésére további érdekes eredményekkel szolgálhat.
A kutatási orientációt a Frascati kézikönyv ajánlása lapján kategorizáltam (lásd: OECD, 1993, old.: 78-79), illetve a
kérdőívben az OECD definícióit lerövidítettem és példákat is írtam (világhíres kutatókat) a könnyebb értelmezés
végett.
26
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3.3. Adatgyűjtés
3.3.1. Feltáró kutatás
Empirikus kutatásom két részből állt. Az elsőben magyar egyetemi techtranszferirodákat
látogattam meg és készítettem egyéni vagy csoportos interjút azok vezetőjével és/vagy
alkalmazottaival, néhány intézményben kutatókkal is, összesen 17 fővel. A kutatás ezen része
kvalitatív-feltáró jellegű volt, strukturált és strukturálatlan interjúk által kérdeztem hét
prominens magyar egyetem27 techtranszferszakembereit. A feltáró szakaszban úgymond
személyes kapcsolatba léptem a vizsgált jelenséggel, a tudományos vállalkozóisággal. Célom az
egyetemek új innovációs törvényre adott első reakciójának vizsgálata, illetve a törvény
által elindított új techtranszfermodell intézményi miliőjének és problémás területeinek
feltárása volt. A 2007 októbere és 2008 júliusa között lebonyolított interjúk során
megalakulásuk

körülményeiről,

feladataikról,

kezdeti

tapasztalataikról,

az

innovációmenedzsment egyetemi gyakorlatáról és nehézségeiről kérdeztem az akkor éppen
létrejövő vagy átalakuló techtranszferirodák vezetőit és személyzetét.
A feltáró kutatás a magyar egyetemeket tekintve nem, de a techtranszferirodával
rendelkező intézmények körében reprezentatívnak tekinthető. Olyan egyetemeket látogattam
meg, amelyek már 2007-ben rendelkeztek techtranszfer (vagy hasonló nevű és célú) irodával,
ezzel

(is)

jelezve

bizonyos

fokú

elkötelezettséget

a

tudományos

vállalkozóiság

intézményesítésével kapcsolatban. Az interjúsorozat mellett, 2007 júniusa és 2009 februárja
között több (formális és informális) egyetemi techtranszferfórumon és -tréningen vettem részt a
Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Tudományos és Technológiai Alapítvány (TéT), ELTE
Innovációs- és Technológiatranszfer Iroda, valamint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(NKTH) és a holland kormány szervezésében, Magyarországon és Hollandiában. A
rendezvényeken további alkalmam nyílt a magyar felsőoktatási intézmények techtranszfer
szakembereivel való eszmecserére, a magyar egyetemek vállalkozói transzformációjának
feltérképezésére.
A feltáró kutatással párhuzamosan szakirodalmi elemzést végeztem. A szakirodalom
vizsgálata során feltártam az amerikai típusú techtranszferrendszer sajátosságait (lásd
„Az egyetemi technológiatranszfer intézményesítése” c. részt), a feltáró empirikus kutatás
során pedig azonosítottam annak embrionális állapotát a magyar egyetemeken. A
techtranszfer folyamatok bizonyos fokú formalizálása és központosítása egyértelműen az új,
Bayh-Dole-típusú

innovációs

törvénynek,

valamint

az

azzal

párosuló,

egyetem-ipari

kapcsolatokat ösztönöző finanszírozási (pályázati) programoknak köszönhető, s nem az
egyetemek kezdeményezésének. Az intézmények valódi elkötelezettségének fokát jól mutatja,
hogy a létrehozott techtranszferirodákat rendszerint teljes egészében, a dolgozók bérét is
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Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem
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beleértve, állami pályázatokból finanszírozzák. Így nem meglepő, hogy ezek az irodák
létszámban és szaktudásban is nagymértékben korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek.
A techtranszferirodák fő feladata a szintén az innovációs törvény eredményeként
lefektetett egyetemi szellemitulajdon-kezelési szabályzatoknak való érvényszerzés. Az irodák
azonban kellő erőforrás hiányában képtelenek a kutatócsoportok tucatjaival folyamatos
kapcsolatot fenntartani, a piaci potenciállal rendelkező kutatásokat nyomon követni, ezért sok
múlik a kutatók attitűdjén, nevezetesen azon, hogy bejelentik-e találmányaikat az irodának,
szívesen együttműködnek-e az egyetemmel. Az interjúk során kiderült, hogy a kutatók változó
intenzitással keresik fel a techtranszferirodákat ötleteikkel: míg egyesek lelkesek és hetente
kopogtatnak az ajtón, addig a többség nem keresi velük a kapcsolatot. Ez utóbbi csoportba
tartoznak azok a kutatók, akik nem foglalkoznak és nem is akarnak techtranszferrel foglalkozni,
és azok is, akik ugyan foglalkoznak vagy foglalkozni szeretnének találmányaik hasznosításával,
de nem tartják fontosnak vagy szükségesnek az egyetemmel való együttműködést. Ezen okokat
és motivációkat, valamint a kutatók felsorolt csoportjait a kauzális kutatás során részletesebben
is vizsgáltam.

3.3.2. Kauzális kutatás
Az interjús kutatás során feltárt problémák további vizsgálata céljából, 2009 áprilisa és
júniusa között kérdőíves felmérésre invitáltam 14 magyar egyetem 7103 oktatóját és kutatóját.
Az interneten kiküldött kérdőívre 1900 (26,7%) kutató részben, 1604 (22,6%) teljes egészében
válaszolt. A mintavételi eljárás első szakaszában kiválasztottam azon magyar állami
egyetemeket, amelyek magukba foglalnak a kutatás szempontjából releváns tudományterületen
egyetemi kart. Olyan területeket vizsgáltam, amelyek esetén az informális vagy
hagyományos (pl. publikációk, konferenciák) és a formális vagy modern (pl.
szabadalmak, spin-off vállalatok, konzorciumok) techtranszfer-mechanizmusok egyaránt
szerepet kaphatnak. Ide sorolom a mérnöki-, az orvosi-, a természet- és az
agrártudományokat (továbbiakban: MOTA), ezért a mintába a felsorolt karok legalább
egyikével rendelkező egyetemek kerültek be.
A mintavétel második szakaszának keretét tehát a 14 MOTA-karral rendelkező magyar
állami egyetem 53 érintett karán dolgozó (fő- vagy mellékállású) oktatók és/vagy kutatók
jelentették. A felmérésbe bevont kutatók listájának elkészítéséhez az egyetemi és tanszéki
honlapokon nyilvánosan rendelkezésre álló információkat használtam fel. Annak érdekében,
hogy intézményenként is szignifikáns mintát kapjak, illetve figyelembe véve az ilyenkor
szokásos válaszadási rátákat, az érintett karok intézeti és tanszéki honlapjain e-mail címmel
feltüntetett oktató és/vagy kutató beosztású személyek közül csaknem mindnek kiküldtem a
meghívót a kérdőívhez, a doktoranduszoktól a professzor emeritusokig, a tudományos
segédmunkatársaktól a kutatóprofesszorokig. A mintavételi keret tehát csak kismértékben tért
el a populációtól, feltéve, hogy az egyetemi kutatók többségének elektronikus elérhetősége
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megtalálható az intézményi honlapokon. Két egyetem esetén olyan csekély volt a honlapok által
elérhető kutatók száma, hogy az adott egyetem techtranszferirodáját kértem meg
információszolgáltatásra.
14. táblázat. A válaszadók megoszlása egyetemenként
megkérdezettek
száma*

kérdőívet 100%-ban
kitöltők száma

válaszadási
ráta

MOTA területen
kutató válaszadók

BME

1829

368 (22,9%)

20,12%

367

Debrecen

875

209 (13,0%)

23,89%

190

PTE
SZIE (Gödöllő)

757
588

192 (12,0%)
137 (8,5%)

25,36%
23,30%

184
136

ELTE
SZTE

628
427

123 (7,7%)
123 (7,7%)

19,59%
28,81%

121
120

Miskolc
NYME

408
401

106 (6,6%)
88 (5,5%)

25,98%
21,95%

106
86

Pannon
SZIE (Győr)
Semmelweis
Corvinus
Kaposvár
ZMNE

325
239
186
178
141
121

64 (4,0%)
52 (3,2%)
43 (2,7%)
43 (2,7%)
31 (1,9%)
25 (1,6%)

19,69%
21,76%
23,12%
24,16%
21,99%
20,66%

63
50
43
42
31
23

Összesen

7103

1604 (100%)

22,58%

1562

intézmény

* MOTA-karokon dolgozó oktatók, kutatók, tanszéki mérnökök és doktoranduszok
(egyetemi/főiskolai tanársegédek, adjunktusok, docensek, tanárok, doktoranduszok, prof.
emeritusok, tudományos munkatársak, tanszéki mérnökök és egyéb egyetemi kutatók/oktatók, főés mellékállásúak egyaránt)

S bár karonként átlagosan csupán 30 teljes válasz érkezett, az 53 kart összesítve ez is
jelentős mintát eredményezett (N=1605), ezért az elemzés során csak a 100%-ban kitöltött
kérdőíveket vizsgáltam (egyetemenként átlagosan 115 teljes válasz érkezett). A válaszadási ráta
a Szegedi Tudományegyetem volt a legmagasabb (28,81%) és az ELTE-n a legalacsonyabb
(19,59%). Az 1605 teljes válaszadó közül ezután kiszűrtem azokat, akik névlegesen ugyan
a MOTA-karok állományában vannak, de kutatási területük alapján mégsem sorolhatók
közéjük. A MOTA területeket kiegészítő, de azokhoz szorosan nem tartozó társadalom- és
humántudományok (pl. közgazdaságtan, pszichológia, neveléstudomány, nyelvészet, filozófia)
művelőit kihagytam a végleges mintából. Végül 1562 válaszadót vontam be az elemzésbe (14.
táblázat). A minta kutatási terület szerinti megoszlását a 5. ábra szemlélteti.
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70%
61,5%
60%
50%
39,4%

40%
30%

19,2%

20%

13,5%
7,0%

10%

4,6%

0%

természettud.

mérnöki tud.

orvostud.

agrártud.

hadtud.

biotech

5. ábra. A mintába került kutatók megoszlása kutatási terület szerint (egy kutató több területet is
megjelölhetett)

A főiskolákat azért hagytam ki a vizsgálatból, mert őket valószínűleg nem érinti olyan
erősen a vállalkozói transzformáció, mint az egyetemi szektort: egyrészt a főiskolák nem
foglalkoznak olyan intenzíven kutatással, mint az egyetemek, másrészt ők mindig is vállalkozói
szemléltre voltak kényszerítve, hiszen csak a piaci lehetőségek maximális kiaknázása által
vehették fel a versenyt a nagypresztízsű egyetemekkel (Hrubos, Polónyi, Szentannai, & Veroszta,
2004). Ezzel szemben, a biztosnak látszó állami támogatások kényelmessé tehetik az
egyetemeket, így ők (feltehetően) nehézkesebbek a piaci kapcsolatok kialakításában (Polónyi,
2005). Ez utóbbi hipotézis tesztelése, azaz a főiskolai kutatók vállalkozóiságának vizsgálata egy
következő felmérés célja lehet.
A kérdőívet négy egyetemi techtranszferszakember (közülük három egyben kutató is),
valamint két egyetemi kutató segítségével teszteltem, illetve az első ötven válaszadót követően,
azok megjegyzései alapján néhány kérdés vagy válaszlehetőség megfogalmazásán némileg
változtattam. A kérdőív internetcímét e-mailben küldtem ki a kiválasztott kutatóknak egy
kísérőlevél keretében. Néhány héttel később emlékeztető e-mailt küldtem azoknak, akik addig
még nem válaszoltak a kérdőívre.
Mivel internetes felméréseket nem túl régóta használnak a társadalomkutatók, nehéz
megmondani, hogy mikor megfelelő egy online válaszadási ráta. A 90-es évek közepén készített
vizsgálatok szerint (Schaefer & Dillman, 1998), az internetes felmérések válaszadási rátái
meghaladták a postai vagy telefonos felmérésekét. Miközben az internet terjedésével az online
felmérések reprezentativitása fokozatosan javult, a válaszadási ráták ezzel párhuzamosan
csökkentek, s az ezredfordulóra 24% körüli szintre estek vissza az USA-ban (Sheenan, 2001).
Feltehetően nemcsak az online, de a többi megkérdezési módszer (telefonos, postai, személyes)
hatékonysága is fokozatosan csökken, amint a válaszadók/fogyasztók egyre közömbösebbé
válnak a velük egyre gyakrabban és agresszívebben kommunikálni akaró vállalatokkal és más
szervezetekkel szemben. Az egyetemi kutatók esetében egyértelműen az online megkérdezés a
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leghatékonyabb módszer, hiszen a célsokaság minden tagjának van e-mail címe, illetve
feltehetően rendszeresen használják a számítógépet és az internetet munkájuk során.
A minta kialakításában az arányosságra törekedtem, azaz hogy az egyes részminták teljes
mintán belüli aránya azonos legyen az egyes karok alapsokaságbeli arányával. Ez – a
Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem kivételével – a legtöbb intézmény esetén
(kisebb-nagyobb pontossággal) sikerült. A nagyszámú megkérdezettnek és a széles körű
mintavételnek köszönhetően a kutatás reprezentatívnak mondható. Ezt a minta és az
alapsokaság oktatói munkakörök alapján való megoszlása is alátámasztja (6-7. ábra).

egyetemi tanár;
14,1%
tanársegéd; 22,7%

adjunktus; 28,0%

egyetemi docens;
26,8%

főiskolai tanár; 2,6%
főiskolai
docens; 5,8%

6. ábra. Az összes foglalkoztatott oktató (alapsokaság) megoszlása oktatói munkakörök szerint a 14
vizsgált egyetemen (2007/08)
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium (2009)

tanársegéd; 19,9%

adjunktus; 27,1%

főiskolai
docens; 3,9%

egyetemi tanár;
14,9%

egyetemi docens;
31,6%

főiskolai tanár; 2,7%

7. ábra. A mintába került kutatók megoszlása oktatói munkakörök szerint (2009)
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4. AZ EREDMÉNYEK ELEMZÉSE
Jelen fejezetben 14 egyetem 53 karának 1562 MOTA-oktatójától és -kutatójától gyűjtött
adatokat elemzem. Az adatelemzés hagyományosan három részből áll, melyek sorrendben az
adatelőkészítés, az adatok leírása (leíró statisztika) és a hipotézis- illetve modelltesztelés.
Némileg rendhagyó módon, az inferenciális statisztikával kezdtem az elemzést és leíró
statisztikai vizsgálatokat csak abban esetben végeztem, ha az adott kutatási kérdés
megválaszolása azt megkívánta. Ilyen eset főként a nyílt kérdések, azaz a szöveges megjegyzések
elemzése során mutatkozott. Az inferenciális vizsgálatok során, célom a tudományos
vállalkozóiság és a többi változó közötti kapcsolat meglétének, erősségének és irányának
tanulmányozása volt, a korábban felvázolt hipotézisek alapján. A kapcsolatok vizsgálatára
kereszttáblákat, logisztikus regressziót, t- és z-próbát, valamint varianciaelemzést (egyirányú
ANOVA), Kruskal-Wallis tesztet, korrelációszámítást és lineáris regresszióelemzést alkalmaztam.
A hipotézisek tesztelése előtt faktoranalízis segítségével ellenőriztem és pontosítottam a
Likert-skálával mért

összegzett

változók struktúráját. Ezt

követően

klaszteranalízist

alkalmaztam a minta szegmentálására, a vállalkozói és a nem vállalkozói kutatók
szétválasztására: a techtranszfer-aktivitás alapján egy ún. dummy változót is képeztem
(KLASZ1_BIN), melyet a vállalkozásban való aktivitás kétértékű változója (VALLALK_BIN)
mellett csoportosító változóként használtam a kategorikus függő változót igénylő módszereknél
(kereszttáblák, logisztikus regressziót, t-teszt és z-teszt). Az adatelemzés második szakaszában a
kutatók szöveges megjegyzéseit kategorizáltam és elemeztem kérdésenként. A tartalomelemzést
deskriptív statisztikával támasztottam alá illetve tettem szemléletesebbé.

4.1. Kvantitatív elemzés
4.1.1. Az attitűdváltozók tisztítása
A statisztikai elemzés első lépéseként faktor- valamint főkomponens-analízis segítségével
vizsgáltam a Likert-skálával mért (attitűd)változók konzisztenciáját. A kérdőívben az attitűdállításokat vagy Likert-elemeket nem a vizsgált változók szerint csoportosítottam, hogy a
válaszadóknak ne sugallják a mögöttes struktúrát, s ezáltal a faktoranalízis külső befolyástól
mentes legyen. Talán részben e miatt, annak során kiderült, hogy a változók tervezett
struktúrája a valóságban cizelláltabb, mint ahogy azt előzőleg elképzeltem. Az analízisbe
kezdetben az összes Likert-elemet bevontam, amely az öt tervezett változó helyett kilenc
mögöttes tényezőt vagy faktort eredményezett. Az eredeti logika azonban nem bomlott föl,
csupán a változók rejtett dimenzióira derült fény: az intézményesítéshez való attitűd Likertelemei kettő, a harmadik küldetés iránti attitűd elemei három (ebből egyet nem tartottam meg),
az egyetemi környezeté pedig két faktorba sorolódtak. A techtranszferproblémákhoz és a
klasszikus vállalkozóisághoz való viszonyt mérő Likert-elemek egy-egy faktorban maradtak (8.
ábra).
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3. küldetés
iránti
elkötelezettség

techtranszferproblémák
megítélése
(H1b)

klasszikus
vállalkozóiság
(H3a)

8. ábra. A Likert-skálával vizsgált változók főkomponens- és faktoranalízis során feltárt dimenziói
(a vizsgálatból kihagytam a 0,6-nál alacsonyabb Crombach’s Alfa értékkel rendelkező változókat)

A

kialakult

változóstruktúra

statisztikai

tisztítása

során

kilenc

Likert-elemet

eltávolítottam, illetve két faktortól/alváltozótól („piaci vs. tudomány” és „egyetemi
makrokörnyezet”) az alacsony Cronbach’s Alpha értékek miatt teljes egészében megváltam. A
változók lehető legnagyobb konzisztenciájának kialakítása érdekében a faktoranalízis során az
alábbiak szerint jártam el (a végeredményt lásd a 8.3. mellékletben):
1.

A változókból eltávolítottam a faktorokba kevésbé illeszkedő, 0,4-nél alacsonyabb
faktorsúlyú és/vagy alacsony kommunalitású Likert-elemeket.

2.

A faktorokat úgy alakítottam ki, hogy a legalább 0,4 faktorsúlyú elemeik együttesen
minimum 0,6-os Crombach’ Alfa értéket érjenek el. Ez összesen kilenc Likert-elem illetve két
faktor eltávolítását eredményezte. (A faktorok belső konzisztenciáját mérő Cronbach’s Alpha
ideális értéke 0,7 és 0,9 között van, azonban engedékenyebb források a 0,6-os értékeket is
elfogadják.)

3.

A faktorok tisztítását követően vizsgáltam azok validitását (keresztérvényességét) is. A
mintából (N=1562) háromszor vettem véletlenszerűen 781 elemszámú almintát, amelyek
mindegyikén lefutattam a faktoranalízist a teljes mintával megegyező paraméterekkel. A
három tesztelés során a faktorsúlyok ugyan változtak, de a faktorok mindhárom almintában
stabilak maradtak.
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4.

A faktorokat főkomponenselemzés (PCA) és klasszikus faktorelemzés (PFA) segítségével
egyaránt vizsgáltam. A változók stabilitását az is igazolja, hogy a végső struktúra mindkét
módszerrel ugyanazokat a faktorokat eredményezi (a faktorsúlyok valamelyest eltérnek). A
két módszer továbbá egyenlő KMO értékeket ad (0,789), amely szint megfelelő, sőt közel
nagyon jó. A magyarázott variancia a PFA esetén 38,7%, a PCA-nál 56,6%, mely különbség a
két módszer sajátosságaiból adódik. A Bartlett-teszt mindkét esetben szignifikáns.

A faktorsúlyok és a Cronbach’s Alpha értékek figyelembevételével végzett tisztítást
követően, a Likert-skálával mért attitűdváltozóim az alábbiak szerint módosultak:
Intézményesítés iránti attitűd (H5)
Egyetemmel való szellemitulajdon- és profitmegosztáshoz való attitűd: INT_MEGOSZT (CA: ,602)
1. Jogos, hogy az egyetem tulajdonába kerülnek a kutatók szellemi termékei.
2. A kutatók szellemi termékeinek egyetemi tulajdonba vétele elősegíti azok sikeres piaci
hasznosítását.
3. A kutatóknak meg kell osztaniuk a találmányaikból származó profitot az egyetemmel.
4. A kutatási eredmények hasznosítása során, az egyetem által alkalmazott jövedelem-megosztási
politika méltányos a kutatókkal szemben.
Egyetemmel való együttműködés iránti attitűd: INT_EGYUTT (CA: ,650)
1. Az egyetemi technológiatranszfer-iroda hasznos a számomra. / Ha nincs ilyen iroda egyetemén: Egy
egyetemi, technológiatranszfer-szolgáltatásokat nyújtó iroda hasznos lenne a számomra.
2. Szívesen dolgozom / dolgoznék együtt az egyetemmel (egyetemi techtranszferirodával) kutatási
eredményeim hasznosítása érdekében.
3. Az egyetemnek több technológiatranszfer-tréninget kellene szerveznie a kutatóknak.
Harmadik küldetéshez való viszony (H1a)
Harmadik küldetés (normaként való) elfogadása: 3K_ELF (CA: -0,746)
1. Ha az egyetemek hasznosítják is a kutatási eredményeket, nem szabad abból pénzügyileg
profitálniuk.
2. Helyénvaló, hogy az egyetemek foglalkoznak technológiatranszferrel, azaz a kutatási eredmények
üzleti-célú hasznosításával.
Harmadik küldetés iránti elkötelezettség: 3K_ELK (CA: ,604)
1. A kutatási eredmények hasznosítását figyelembe kellene venni az előléptetéseknél.
2. Az egyetemnek a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kellene fordítania az alkalmazott kutatásra.
3. Felnézek azon kollegáimra, akiknek kutatásaira komolyabb vállalati igény mutatkozik.
Techtranszferproblémák megítélése (H1b): PROB (CA: ,659):
1. A technológiatranszfer eredményeként a vállalatok átveszik az irányítást az egyetemi kutatási
irányok fölött.
2. A technológiatranszfer fő motivációja a pénz.
3. A technológiatranszfer hangsúlyozása által csökken az alapkutatásra fordított idő és pénz.
4. A technológiatranszfer hangsúlyozása negatívan befolyásolja az oktatás minőségét.
5. A technológiatranszfer konfliktust, féltékenységet szül a kutatók és tanszékek között.
6. A technológiatranszfer korlátozza a tudományos információ szabad terjedését, publikálását.
Klasszikus vállalkozóiság (H3a): VALLALK (CA: ,773)
1. A vállalkozó életforma nem áll távol tőlem.
2. Szívesen alapítanék vállalkozást, ha azt a kutatási eredményeim sikeres piaci hasznosítása
megkívánná.
Egyetemi (mikro)környezet (H4): KORNY (CA: ,687)
1. Főnököm / főnökeim bátorít(anak) a technológiatranszferre.
2. Gyakorta beszélgetünk kollégáimmal a kutatási eredmények piaci hasznosításának lehetőségeiről.
3. Gyakran keresnek meg más tanszékek kutatói K+F együttműködés ötletével.
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Az intézményesítés iránti attitűd Likert-elemei tehát két faktorba sorolódtak: az egyik
faktor állításai a kutatói találmányok tulajdonjogának, valamint a hasznosításból származó
jövedelmeknek az egyetemmel való megosztására, illetve az ezzel kapcsolatos kutatói attitűdre
vonatkoznak.

A

változót

„szellemitulajdon-

és

profitmegosztásnak”,

pontosabban

a

„szellemitulajdon- és profitmegosztáshoz való attitűdnek” (INT_MEGOSZT) neveztem el. A másik
faktorba olyan állítások kerültek, amelyek az egyetem techtranszferben való szerepét,
kutatókkal való együttműködését, pontosabban a kutatók minderről kialakított véleményét,
attitűdjét vizsgálják. A változót a továbbiakban az „egyetemmel való együttműködéshez való
attitűdnek” hívom és INT_EGYUTT-ként jelölöm.
A harmadik küldetéshez való viszony Likert-elemei szintén két faktorba kerültek. Az egyik
faktort vagy változót a „harmadik küldetés (alapvető egyetemi értékként való) elfogadásának”
(3K_ELF), a másikat a „harmadik küldetés iránti elkötelezettségnek” (3K_ELK) neveztem el. Az
elfogadást olyan mentális állapotként (attitűdként) definiálom, amely szerint az egyetemi
kutatási eredmények üzleti célú hasznosítása helyénvaló, azaz megfelelő hit, érték és magatartás
az egyetem falain belül. A harmadik küldetést elfogató kutatók – nagy valószínűséggel – nem
ellenzik annak az egyetemen való elterjedését, mert azt egyrészt ésszerűnek (kognitív elem)
tartják, másrészt érzelmileg is pozitívan viszonyulnak feléje (affektív elem). Az elfogadás
azonban nem feltétlenül ösztönöz cselekvésre (vállalkozóiságra), de a dolgok menetének
megváltoztatására sem. Az elkötelezettség ennél mélyebb vagy erősebb hitet jelent a
vállalkozóiságban. A harmadik küldetés iránt elkötelezett kutatók – meghatározásom szerint –
a tudományos vállalkozóiság mint elfogadott egyetemi érték alapján tűzik ki céljaikat. Az
elkötelezettség foka arra utal, hogy a kutatók mennyire kívánnak a vállalkozóiság – mint
elfogadott érték – alapján cselekedni a szervezeten belül. Ezért úgy vélem, hogy az
elkötelezettség közelebb áll a viselkedéshez, mint az elfogadás, mert tettekben is
megnyilvánul, illetve mert tettekre ösztönzi az egyént.
A következőkben többváltozós statisztikai módszerek segítségével vizsgálom a kutatók
tudományos vállalkozóisága és egyéb jellemzői közötti összefüggést. A vizsgálatok függő
változójának tehát a (tudományos) vállalkozóiságot tekintem, melyet korábban a formális
techtranszfer-tevékenységekben, azaz a kutatói (spin-off) vállalkozásban, valamint a
szabadalmaztatásban, a szakmai tanácsadásban, a szerződéses kutatásban és a
vállalatokkal közösen végzett K+F-ben való aktivitásként definiáltam. A vállalkozóiságot –
statisztikai módszertől függően – több formában is mértem. A folytonos függő változót igénylő
módszerek (pl. varianciaanalízis, lineáris regresszió) esetén az egyes techtranszfertevékenységeket mérő gyakorisági skálákat összegeztem. Az így kapott TTAKT_SUM változó
tartalmazza a kutató techtranszfer-aktivitását, azaz a vállalat számára folytatott kutatásban, a
szakmai tanácsadásban és a szabadalmaztatásban való aktivitás mértékét, valamint a kutató
vállalatokkal való interakcióinak gyakoriságát (milyen gyakran keresnek meg vállalatokat,
illetve milyen gyakran keresi meg őket vállalat kutatási együttműködés céljából). A változó
azonban nem méri a (spin-off) vállalkozásban való aktivitást.
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Mivel az egyirányú ANOVA és a lineáris regresszió pontosabb eredményt ad, ha a függő
változó normáleloszlást követ, ezért megvizsgáltam a techtranszfer-aktivitás eloszlását.28 Ha a
TTAKT_SUM altényezőit, azaz az egyes techtranszfer-tevékenységek statisztikai jellemzőit
külön-külön vizsgáljuk (15. táblázat), láthatóvá válik azok jobboldali ferdesége, ami a kevés
magas értékre (gyenge aktivitásra) utal: a kutatók átlagosan csak „elvétve”, illetve a
többségük egyáltalán nem foglalkozik techtranszfer-tevékenységekkel. Az adatgyűjtés
során tehát önszelekció valószínűleg nem történt.
15. táblázat. A techtranszfer-aktivitás összetevőinek statisztikai jellemzői (0=soha nem végezte,
4=szinte folyamatosan végzi)
vállalati
vállalati
szakmai
szabadalvállalat
vállalati
kutatás
kutatás
tanácsadás
maztatás megkere felkérés
(pályázatból)
(vállalati
-sése
forrásból)
Átlag
1,02
1,11
1,08
,21
,57
,84
Medián
,00
,00
1,00
,00
,00
,00
Módusz
0
0
0
0
0
0
Szórás
1,314
1,321
1,221
,629
,932
1,105
Ferdeség
,929
,819
,805
3,299
1,531
1,075
Ferdeség std.
,062
,062
,062
,062
,063
,063
hibája
Csúcsosság
-,466
-,621
-,481
11,060
1,406
,070
Csúcsosság std.
,124
,124
,124
,124
,126
,126
hibája

A techtranszfer-tevékenységek közül legferdébb és legcsúcsosabb a szabadalmaztatás: a
kutatók csupán 12%-a szabadalmaztatta találmányát legalább egyszer az elmúlt 5 évben,
míg a „gyakran” és a „szinte folyamatosan” szabadalmaztatók aránya a 2%-ot sem éri el
(9. ábra). A szabadalmaztatás leginkább a biotech, a kémia, az egyéb mérnöki- és az elméleti
orvostudományokban jellemző. A többi techtranszfer-tevékenységben a kutatók körülbelül
azonos mértékű aktivitást mutatnak: vállalatnak pályázati forrásból 16,6%, vállalati forrásból
17,6% kutatott gyakran vagy folyamatosan, míg szakmai tanácsadást 15% végez legalább
gyakran. Ez utóbbi techtranszfer-tevékenységekben a mérnöki tudományok, az agrártudomány
és a biotech emelkedik ki a vizsgált területek közül. A részletes adatokat a MOTA-kutatók
techtranszfer-aktivitásáról a 8.4. melléklet tartalmazza.

Az ANOVA meglehetősen robosztus módszer, azaz jól tolerálja a normáleloszlástól való enyhe eltéréseket (Kirk,
1995). A lineáris regresszió esetén a reziduumok normáleloszlása a mérvadó, melynek azonban feltétele, hogy az
adatok is normális vagy közel normális eloszlást kövessenek.
28
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9. ábra. A szabadalmaztatás gyakorisága a MOTA-kutatók körében az elmúlt 5 évben (0=soha,
4=szinte folyamatosan).

10. ábra. A techtranszfer-aktivitás és transzformáltjának normáleloszlás próbája

A techtranszfer-aktivitás összegzett változójának (TTAKT_SUM) P-P Plot ábrájából (10.
ábra) jól látszik, hogy a változó eloszlása a normálnál csúcsosabb, illetve jobbra ferde, ami az
egyes techtranszfer-tevékenységek eloszlása alapján nem meglepő. Az eloszlás javítása
érdekében a változót a négyzetgyök függvény segítségével transzformáltam. A
négyzetgyök transzformáció (a logaritmus transzformáció mellett) a legnépszerűbb megoldás,
ha az adatok enyhén jobbra ferdék és pozitívak. Mivel a TTAKT_SUM „0” értéket is felvehet (ha
valaki semmilyen techtranszfer-tevékenységet nem végez), ezért minden értékéhez hozzáadtam
1-et az Sqrt függvény alkalmazása előtt. A transzformálás a ferdeséget csökkentette, valamint a
függvényt laposabbá tette (16. táblázat). A táblázatból és a P-P Plot ábrákból is kiolvasható, hogy
az adatok a transzformációt követően némileg közelebb kerültek a normáleloszláshoz. 29 Az
átalakított/transzformált

változót

TTAKT_TRANS-nak

neveztem

el,

melynek

értéke:

.
A ferdeség vizsgálata során alkalmazott ökölszabály szerint, a -1 és +1 közötti értékek tekinthetők „normálisnak”. A
kevésbé szigorú források a -2 és +2 közötti értékeket is, míg a szigorúbbak csak -0,8 és +0,8 közöttieket fogadják el,
mely utóbbi feltételnek a transzformált függvény megfelel.
29
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16. táblázat. A techtranszfer-aktivitás és transzformáltjának leíró statisztikája

TTAKT_SUM
TTAKT_TRANS

Átlag

Med.

Mód.

4,77
2,20

4,00
2,24

0
1

Szórás
4,645
,963

Ferd.
,988
,336

Ferd.
std. hib.
,062
,062

Csúcs.
,414
-,882

Csúcs. std.
hib.
,124
,124

S bár a Shapiro-Wilk továbbra is szignifikáns (a transzformált változó sem egészen
normáleloszlású), a kiugró értékeket a transzformáció semlegesítette (11. ábra). Ez azért is
fontos, mert kiugró értékek jelentősen megnövelhetik a hibás következtetések valószínűségét,
illetve jelentős torzulást okozhatnak a statisztikai becslésekben, mind a parametrikus, mind a
nem-parametrikus módszerek esetén (Zimmerman, 1994). Például a következő fejezetben a
kutatók csoportosítására alkalmazott klaszterelemzés is rendkívül érzékeny a kiugró adatokra
(Sajtos & Mitev, 2007).30

11. ábra. A techtranszfer-aktivitás transzformáltjának Box-plot ábrája

A pontosabb eredmények érdekében a metrikus függő változót igénylő statisztikai
módszereknél a TTAKT_SUM helyett annak transzformált változatát (TTAKT_TRANS) vettem
alapul. Más módszerek (pl. kereszttáblák, t-teszt, logisztikus regresszió) azonban nem metrikus,
hanem kategorikus függő változót igényelnek, ezért a kutatókat kategorizálnom vagy
szegmentálnom kellett, melyet klaszteranalízis segítségével végeztem el.

Ennek ellenére, a többváltozós statisztikai módszereket alkalmazó szerzők csupán 8%-ka tesz említést arról, hogy
az általuk alkalmazott módszernek megfelelnek-e az elemzett adatok, például a kiugró értékek vagy a normáleloszlás
tekintetében (Osborne, Christiansen, & Gunter, 2001).
30
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4.1.2. A kutatók szegmentálása
A klaszterelemzés által, tetszőlegesen megadott ismérvek alapján, olyan szegmenseket
képezhetünk a mintából, melyek a csoportokon belüli eltéréseket minimalizálják, a csoportok
közötti eltéréseket pedig maximalizálják. A kalaszteranalízis nem az egy válaszadóhoz tartozó
adatokat / változókat csoportosítja mint a faktorelemzés, hanem a minta egyedeit, jelen esetben
a kutatókat. A nagy minta és a változók sokfélesége (sorrendi-, intervallum- és arányskálán
mért adatok egyaránt szerepelnek a csoportosító változók között) miatt ún. kétlépcsős (twostep) klaszterezést alkalmaztam. Ugyan a hagyományos k-átlag és a hierarchikus
klaszterképzési módszerek hatékonynak bizonyultak kis és közepes méretű adathalmazoknál,
nagyobb adatbázisok esetén pontatlan eredményeket szolgáltattak. Az SPSS kétlépcsős
klaszterképző eljárása a BIRCH (Zhang, Ramakrishnon, & Livny, 1996) klaszterezéshez
kifejlesztett módszerre épül, illetve azt Melia és Heckerman (1998) alapján a folyamatos
változók mellett a kategorikusakra is kiterjeszti. Az eljárás első lépésben előklasztereket képez a
sokaságból, majd ezeket – egyedi esetként kezelve – a hagyományos hierarchikus módszerrel
továbbcsoportosítja. Az SPSS kétlépcsős klasztertechnikája a klaszterek ideális számát
automatikusan is képes meghatározni, amely során a BIC mellett a távolsági és a hasonlósági
mértékeket is figyelembe veszi (SPSS, 2009).
A klaszterezést két módon, illetve kétszer is elvégeztem: (1) először a kutatókat minden
ismert jellemzőjük, azaz minden a hipotézisekben azonosított és legalább rangskála
szinten mért változó alapján szegmentáltam, a techtranszfer-aktivitást is beleértve (12.
ábra).31 Ezáltal számos hipotézisre részben választ is kaptam, például kiderült, hogy a
techtranszferben aktívabb kutatói szegmens milyen jellemzőkkel rendelkezik (pl. a kutatási
orientáció, a harmadik küldetéshez való attitűd vagy a kvalitás terén) a sokaság átlagával
szemben. (2) A második esetben csak a techtranszfer-aktivitás alapján csoportosítottam a
kutatókat, hogy aztán – inferenciális statisztikai eszközökkel – a kapott csoportok
(techtranszferben aktív és kevésbé aktív kutatók) jellemzőit tanulmányozhassam, illetve a 14
ismérv alapján elvégzett klaszterezés eredményeivel összevethessem.

Tehát első lépésben minden, a hipotézisekben azonosított és legalább rangskála szinten mért változót felhasználtam
a kutatók csoportosítására: harmadik küldetés iránti attitűd (3K_ELF, 3K_ELK), techtranszfer-problémák megítélése
(PROB), életkor (KOR), klasszikus vállalkozóiság (VALLALK), kutatási orientáció (KUTOR_IDO, KUTOR_SKALA),
kvalitás (KVALITAS), társadalmi tőke (VALL_TAP, VALL_TARS), egyetemi környezet (KORNY), intézményesítés iránti
attitűd (INT_MEGOSZT, INT_EGYUTT) és végül, de nem utolsósorban techtranszfer-aktivitás (TTAKT_TRANS).
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egyetemi
környezet
(KORNY)

társadalmi
tőke
(VALL_TAP,
VALL_TARS)

intézményesítés iránti
attitűd
(INT_MEGOSZT
, INT_EGYUTT)

3. küldetéssel
szembeni
attitűd
(3K_ELF,
3K_ELK)

TECHTRANSZFERAKTIVITÁS

techtranszferproblémák
megítélése
(PROB)

(TTAKT_TRANS)

kutatói kvalitás
(KVALITAS)

életkor (KOR)

kutatási
orientáció
(KUTOR_IDO,
KUTOR_SKALA)

klasszikus
vállalkozóiság
(VALLALK)

12. ábra. A klaszteranalízisbe bevitt 14 változó (eredményváltozó: KLASZ14_BIN)

A 14 változó alapján az SPSS – automatikusan – két csoportra osztotta a kutatókat. A
klaszterek számának meghatározásakor a szoftver (alapértelmezésben) a BIC (Schwarz Bayesian
Information Criterion) és a log-likelihood távolság kombinációját alkalmazza (Garson, 2009):
olyan alternatívát választ, amely megfelelően nagy „BIC változás aránnyal” és „távolságmérték
aránnyal” rendelkezik (a szimulációk alapján ez a kombináció jobban működik, mintha csak a
BIC-et vagy csak az AIC-ot használnánk). A feltételek tehát két klaszter esetén optimális (17.
táblázat), azaz az SPSS úgy ítélte meg, hogy a harmadik klaszter bevezetése által nyerhető
információtöbblet nem olyan jelentős, hogy azért megérje a modell komplexitását tovább
növelni.
17. táblázat. A klaszterek számának automatikus meghatározása
Auto-Clustering
Number of
Ratio of BIC
BIC
BIC Changea
Clusters
Changesb
1
15278,869
2
13757,632
-1521,237
1,000
3
13223,732
-533,900
,351
4
12754,474
-469,259
,308
5
12560,157
-194,317
,128
6
12455,128
-105,029
,069
7
12375,802
-79,326
,052
8
12334,335
-41,467
,027
9
12342,156
7,821
-,005
10
12390,646
48,490
-,032
89

Ratio of Distance
Measuresc
2,335
1,096
1,687
1,287
1,090
1,153
1,249
1,259
1,201

11
12465,434
74,787
-,049
1,048
12
12546,195
80,761
-,053
1,071
13
12635,294
89,099
-,059
1,005
14
12724,977
89,683
-,059
1,005
15
12815,290
90,313
-,059
1,219
a. The changes are from the previous number of clusters in the table.
b. The ratios of changes are relative to the change for the two cluster solution.
c. The ratios of distance measures are based on the current number of clusters
against the previous number of clusters.

Az első klaszterbe 985 (63,4%), a másodikba 569 (36,6%) kutató került, illetve 8 fő (0,5%)
egyik klaszterbe sem sorolódott. 32 Ami a klaszterprofilokat illeti, a 2. csoportba tartozó kutatók
jellemzői, illetve azok átlaga és eloszlása, tizenhárom változó esetén tér el (szignifikánsan) a
teljes sokaságétól. A 2. klaszterbe tartozó kutatók tehát az átlagnál szignifikánsan (13. ábra):
1.

aktívabbak a techtranszferben (TTAKT_TRANS),

2.

inkább alkalmazott kutatási irányokat követnek (KUTOR_SKALA),

3.

techtranszferbarát környezetben dolgoznak (KORNY),

4.

munkaidejük nagyobb részét töltik alkalmazott kutatással és fejlesztéssel
(KUTOR_IDO),

5.

hosszabb vállalati munkatapasztalattal rendelkeznek (VALL_TAP),

6.

vállalkozóibbak (a szó klasszikus értelmében) (VALLALK),

7.

elkötelezettebbek a tudományos vállalkozóiság iránt (3K_ELK),

8.

elfogadóbbak a harmadik küldetéssel szemben (3K_ELF),

9.

a techtranszfer (feltételezett) problémáit csekélyebbnek ítélik meg (PROB),

10.

idősebbek/kevésbé fiatalok (KOR),

11.

több vállalati társszerzős publikációval rendelkeznek (VALL_TARS),

12.

többet publikálnak és több külföldi konferencián tartanak előadást (KVALITAS),
valamint

13.

pozitívabb az egyetemmel való együttműködés iránti attitűdjük (INT_EGYUTT).

A klaszterelemzés szerint, a felsoroltak közül a legfontosabb megkülönböztető ismérv
a techtranszfer-aktivitás (14. ábra), míg a legkevésbé fontos az egyetemmel való
együttműködés (az egyetemmel való szellemitulajdon- és jövedelem-megosztás nem
különbözteti meg a két csoportot), ezért a második szegmenset a „vállalkozói
tulajdonságokkal

rendelkező

kutatók”

szegmensének,

az

elsőt

pedig

„a

vállalkozói

tulajdonságokkal nem rendelkező kutatók” szegmensnek nevezhetnénk el. A két klaszter közti
átlagkülönbségeket a 8.5. melléklet tartalmazza. A klasztertagságot a KLASZ14_BIN kétértékű
változóban regisztráltam, melynek értéke „2” ha a kutató a vállalkozói tulajdonságokkal bír és
„1” ha nem.

Mivel a klaszteranalízis csak azokat az eseteket csoportosítja, amelyek minden változót illetően rendelkeznek
érvényes értékkel, ezért azok a válaszadók, akik jelenleg nem végeznek kutatást (a KUTOR_SKALA jelenre vonatkozó
értéke üres) egyik klaszterbe sem kerültek bele.
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13. ábra. A klaszterelemzésbe bevitt változók fontossága a vállalkozói tulajdonságokkal bíró
kutatók (KLASZ14_BIN) szegmensének a sokaságtól való megkülönböztetésében. A fontosság
fentről lefelé haladva csökken.

14. ábra. A 14 változó alapján képzett két klaszter (KLASZ14_BIN) techtranszfer-aktivitás alapján
mért eltérése a sokaság átlagától

A nem vállalkozói klaszter szintén tizenhárom ismérv tekintetében tér el szignifikánsan a
sokaság átlagától, ám éppen az ellenkező irányban, mint a vállalkozói szegmens. A klasztert a
sokaságtól megkülönböztető változók fontossági sorrendje némileg eltér a második klaszternél
tapasztaltaktól (15. ábra).
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15. ábra. Az elemzésbe bevitt változók fontossága a vállalkozói tulajdonságokkal nem rendelkező
kutatók (KLASZ14_BIN) szegmensének a sokaságtól való megkülönböztetésében. A fontosság
fentről lefelé haladva csökken.

A 14 ismérv alapján elvégzett klaszteranalízis eredményei tehát a legtöbb hipotézissel
egybecsengenek, azonban az ötödik hipotézissel nem: a klaszterátlagok szerint (lásd 8.5.
melléklet) a vállalkozói tulajdonságokkal bíró szegmens intézményesítés iránti attitűdje
valamivel pozitívabb, mint a nem vállalkozói kutatóké. A sokaság átlagától egyik klaszter sem
tér el szignifikánsan a szellemitermék- és profitmegosztás iránti attitűd (INT_MEGOSZT)
tekintetében. A hipotézisek tesztelését természetesen nem fejeztem be a klaszterezéssel, hisz
egyetlen módszer által aligha lehet teljes bizonyságot szerezni azok igaz vagy hamis voltáról.
A

kutatókat

–

mint

említettem

–

egyetlen

ismérv,

a

techtranszfer-aktivitás

(TTAKT_TRANS) alapján is szegmentáltam (18. táblázat és 16. ábra), hogy az ily módon képzett
csoportokat más statisztikai módszerekkel is vizsgálhassam. Az így kapott klaszterváltozó
(KLASZ1_BIN) értéke „1” ha a kutató nem aktív és „2” ha aktív a techtranszferben. Az analízis a
kutatókat közel fele-fele arányban osztotta szét, a techtranszferben aktív szegmensbe a
válaszadók 51,8%-a (809 fő), a nem aktívak közé 48,2%-uk (753 fő) került.
18. táblázat. A kutatók techtranszfer-aktivitása alapján létrehozott szegmensek átlagai
(KLASZ1_BIN)

Klaszter

1
2
Kombinált

TTAKT_TRANS
Átlag
Szórás
1,3513
,38248
2,9922
,59674
2,2012
,96307
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16. ábra. A techtranszfer-aktivitás alapján képzett két klaszter vállalkozóisága (KLASZ1_BIN)

A vállalkozóiság szűk vagy klasszikus értelmezése szerint, csak azok a kutatók tekinthetők
vállalkozóinak, akik új szervezetet (vállalkozást) hoznak létre és működtetnek, kutatási
eredményeik és szaktudásuk profitorientált hasznosítása céljából. Ezért a hipotézisekben
felvázolt kapcsolatok vizsgálatát ezen szűkebb vagy klasszikus értelmezés alapján is elvégeztem,
amelyhez a mintát az alapján is szegmentáltam, hogy a kutató betölt-e tulajdonosi vagy
alkalmazotti szerepet tudásintenzív vállalkozásban, vagy sem (VALLALK_BIN). A vállalkozó
vagy vállalkozásban is aktív kutatók aránya a mintában 21,4%.
A mintából képzett kétértékű változók tehát: (1) a KLASZ14_BIN, amely a kutatókat
techtranszfer-aktivitásuk mellett egyéb tulajdonságaik (harmadik küldetéshez és
intézményesítéshez való attitűd, kutatási irány, társadalmi tőke, kvalitás, életkor) alapján
is szegmentálja; (2) a KLASZ1_BIN, amely a válaszadókat egyetlen ismérv, a techtranszferaktivitás szerint csoportosítja; és (3) a VALLAK_BIN, amely alapján megkülönböztetek
vállalkozó (vállalkozásban is dolgozó) és nem vállalkozó kutatókat. A három változó
alapján képzett vállalkozói klaszterek relatív nagyságát a 17. ábra szemlélteti.
Egyetemmel közösen vállalkozó
kutatók

1,7%

Vállalkozó kutatók (VALLALK_BIN)

21,4%

Vállalkozói tulajdonságokkal bíró
kutatók (KLASZ14_BIN)

36,6%

Techtranszferben aktív kutatók
(KLASZ1_BIN)

51,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

17. ábra. Az egyetemmel közös vállalkozásban dolgozó kutatók és a három vállalkozó(i) klaszter
nagyságának aránya
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A kategorikus függő változót igénylő inferenciális vizsgálatok során a KLASZ1_BIN és a
VALLALK_BIN

klaszterváltozókat

használtam

fel

csoportosító

változóként,

hiszen

a

KLASZ14_BIN változót eleve a többi (hipotézisekben azonosított) változó bevonásával hoztam
létre, tehát az azokkal való kapcsolata úgymond előre borítékolható lenne. A három
klaszterváltozó kapcsolatát a Phi asszociációs indikátorral vizsgáltam (19. táblázat), mely során
kiderült, hogy a klaszterképző változók közötti összefüggés nem túl erős, tehát a
vállalkozásban való aktivitás nem feltétlenül jelent techtranszfer-aktivitást és fordítva.
19. táblázat. A bináris klaszterképző változók között lévő kapcsolatok erőssége (Phi koefficiensek
alapján)
KLASZ14_BIN
KLASZ1_BIN
VALLALK_BIN

KLASZ14_BIN

KLASZ1_BIN

VALLALK_BIN

,552 (p=,000)
,329 (p=,000)

,552 (p=,000)
,263 (p=,000)

,329 (p=,000)
,263 (p=,000)
-

Kereszttábla segítségével megvizsgáltam a techtranszferben és a vállalkozásban aktív
szegmensek átfedését/metszetét: a techtranszferben aktív kutatók közel egyharmada
(31,8%) dolgozik vállalkozásban is, a vállalkozók háromnegyede (76,9%) pedig aktív a
techtranszferben. Érdekes eredmény tehát, hogy a vállalkozó kutatók egynegyede (23,1%) nem
végez olyan gyakorisággal techtranszfer-tevékenységeket, hogy a – klaszteranalízis alapján a – a
techtranszferben aktív kutatók közé lehessen őket sorolni. A kutatók 43,3%-a sem
vállalkozásban sem a techtranszfer-tevékenységekben nem tekinthető aktívnak, míg 16,5%-uk
mindkettőben az (18. ábra).
Egyetemi (MOTA) kutatók/oktatók

51,8%

21,4%

„techtranszferben aktív”

vállalkozó

techtranszferben „nem
aktív” & spin-off
vállalkozásban nem
dolgozik: 43,3%

18. ábra. A válaszadók (N=1562) megoszlása a techtranszferben és a vállalkozásban való aktivitást
mérő bináris változók alapján

A

klaszteranalízis

tehát

számos

kérdést

megválaszolt:

rámutatott,

hogy

a

techtranszferben aktívabb kutatók harmadik küldetés iránti attitűdje (elfogadása és
elkötelezettsége) pozitívabb, a techtranszfer problémáit csekélyebbnek ítélik meg,
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klasszikus értelemben is vállalkozóibbak, techtranszferbarát környezetben dolgoznak,
inkább alkalmazott jellegű témákat kutatnak, tudományosan termelékenyebbek,
társadalmi tőkéjük kiterjedtebb, valamint átlagosan idősebbek, mint a techtranszferben
kevésbé aktív társaik vagy mint a kutatók általában. Viszont az ötödik hipotézisnek
ellentmondva, a techtranszferben aktív kutatók intézményesítés iránti attitűdje az
egyetemmel való jövedelem- és szellemitulajdon-megosztás tekintetében nem különbözik
szignifikánsan

a

minta

átlagától,

sőt,

az

egyetemmel

még

szívesebben

is

együttműködnének, mint társaik (8.5. melléklet). A techtranszfer-aktivitás mellett, a
kutatási orientáció és az egyetemi környezet különbözteti meg

leginkább a

techtranszferben aktív kutatókat a sokaságtól.
A klaszteranalízis mellett más módszerekkel is vizsgáltam a techtranszferben és a
vállalkozásban aktív kutatók jellemzőit, a techtranszfer-aktivitást befolyásoló tényezőket,
valamint azok hatásának erősségét. A magyarázó változókat és a tudományos vállalkozóisággal
való kapcsolatuk vizsgálatára alkalmazott módszereket az 8.6. mellékletben foglaltam össze. Az
intervallum és az arányskála szinten mért változókat, amennyiben azt az adott módszer
megkívánta, kategorikussá, pontosabban sorrendi adattá alakítottam át (a változó nevében ezt
„SOR” kiterjesztéssel jelöltem).

4.1.3. A kutatói szegmensek jellemzői
A klaszteranalízis által kategorikussá alakított tudományos vállalkozóiság és a
hipotézisekben azonosított magyarázó változók kapcsolatát először kereszttáblák segítségével
vizsgáltam. A változók közötti kapcsolatok meglétét (szignifikanciáját) khi-négyzet (χ2)
statisztikával mértem. Mivel a khi-négyzet a kapcsolat erősségéről nem árul el sokat, annak
vizsgálatára poszt-hoc teszteket alkalmaztam (pl. Cramer’s V33). Az egyik tábladimenzió minden
esetben kategorikus, pontosabban kétértékű (KLASZ1_BIN, VALLALK_BIN), a másik pedig
kategorikus vagy sorrendi, ezért a V mellett a Goodman and Kruskal’s gamma (γ) és a Kendall and
Stuart’s tau-c mutatók értékét is vizsgáltam.34 Az asszociációs indikátorok mellett a táblákból
kiolvasható logikára hagyatkoztam. Az összefüggések hatékonyabb szemléltetése érdekében, a
kereszttáblák

helyett

a

belőlük

képzett

diagramokat

ábrázoltam.

A

diagramok

a

techtranszferben és a vállalkozásban aktív kutatók arányát ábrázolják a többi változó egyes
kategóriáiban.
A

kereszttáblák

–

a

klaszteranalízishez

hasonlóan

–

minden

hipotézist

alátámasztottak, az ötödiket kivéve (lásd 8.7. melléklet). A techtranszferben és a
A Cramer’s V (V) együttható a khi-négyzet szignifikanciaszintjét a minta méretéhez igazítja. A V nulla és egy közötti
értékeket vehet fel, a tábla méretétől függetlenül. A nullához közeli értékek gyenge asszociációra, az egyhez közeliek
erős összefüggésre utalnak. A V szimmetrikus mérték, tehát nem számít melyik a független változó, illetve sokak
szerint ez a legmegbízhatóbb asszociációs indikátor (Sajtos & Mitev, 2007).
34 Bár a tau-c-t és a gammát leginkább két sorrendi adat kapcsolatának vizsgálatára használják, az általa kapott
többletinformáció és a kapcsolat irányának kimutatása érdekében, a V mellett több táblánál ezeket is megvizsgáltam.
A tau-c nem egyenlő oldalú táblák esetén, a gamma bármilyen táblaméretnél alkalmazható. Mindkét mutató értéke -1
és +1 között mozoghat: negatív értékeknél a változók közötti összefüggés ellentétes, pozitívak esetén azonos irányú.
33
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vállalkozásban aktív kutatók aránya szignifikánsan nagyobb a férfi (khi-négyzet szignifikanciája:
p=,000), az alkalmazott kutatást folytató (p=,000), a tudományosan termelékenyebb (p=,000)
vagy a nagyobb társadalmi tőkével rendelkező kutatók között (p=,000). Valamint azok körében,
akik vállalkozóibb egyetemi környezetben dolgoznak (p=,000), klasszikus értelemben is
vállalkozóibbak (p=,000), pozitívabb a harmadik küldetés iránti attitűdjük (p=,000) vagy a
techtranszfer problémáit kevésbé komolynak ítélik meg (p=,000).
A tudományos vállalkozóiság és a techtranszfer intézményesítésével szembeni
attitűd kapcsolata azonban csak a vállalkozásban való aktivitást (VALLALK_BIN) illetően
szignifikáns és ebben az esetben is csak a szellemitulajdon- és jövedelem-megosztással
(p=,042). Az egyetemmel való együttműködés tekintetében a kutatók egyformán vélekednek: a
khi-négyzet statisztika szerint nincs szignifikáns összefüggés a tudományos vállalkozóiság és az
egyetemmel való együttműködéssel szembeni attitűd között.
Bár mindkét esetben (KLASZ1_BIN, VALLALK_BIN) szignifikáns (p=,000) a kapcsolat, az
életkor más irányú összefüggést mutat a techtranszfer-aktivitással, mint a vállalkozásban
való aktivitással. A 40–49 éves korosztályban találhatók a legnagyobb arányban vállalkozásban
dolgozó kutatók (28,4%), legkisebb arányban pedig a legfiatalabb, azaz a 30 év alatti (11,8%) és
a legidősebb, azaz a 70 év feletti (20,0%) korosztályokban. A techtranszfer-aktivitás ezzel
szemben az életkor lineárisan növekvő függvénye, egészen a legidősebb korosztályig (70+), ahol
erős visszaesés tapasztalható (19. ábra).
70%

50%
40%

49,3%

53,0%

51,7%

39,2%

30%

28,4%

26,7%

22,5%

22,2%

20%
10%

64,6%

62,5%

60%

20,0%

11,8%

0%

<30 éves

30-39 éves

40-49 éves

50-59 éves

60-69 éves

70< éves

Vállalkozó kutatók aránya (VALLALK_BIN)
Techtranszferben aktív kutatók aránya (KLASZ1_BIN)

19. ábra. A techtranszferben és a vállalkozásban aktív kutatók aránya korcsoportonként

A 8.7. melléklet táblázataiban bemutatott asszociációs indikátorok szerint, a techtranszferaktivitás (KLASZ1_BIN) a kutatási orientáció és a társadalmi tőke változóival mutatja a
legszorosabb összefüggést, míg a leggyengébbet az intézményesítéshez és a harmadik
küldetéshez való attitűddel. A vállalkozásban való aktivitás (VALLALK_BIN) a klasszikus
vállalkozóisággal, a vállalati munkatapasztalat mértékével és a kutatási orientációval van
a legerősebb és szintén az intézményesítéshez való attitűd változóival a leggyengébb
kapcsolatban (az egyetemmel való együttműködéshez való attitűddel nincs kapcsolata). A
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techranszfer-problémák megítélésével való kapcsolata mindkét esetben ellentétes irányú, tehát
a techtranszfer problémáit jelentősebbnek ítélő válaszadók között kisebb arányban találhatók
techtranszferben és vállalkozásban aktív kutatók.
A 3. hipotézis (H3b) a kutatási orientáció mellett a kutatási terület vállalkozóisággal való
összefüggésére is utal. A kutatási terület osztályozásánál a Frascati kézikönyvet (OECD, 2002,
old.: 67) vettem alapul. A 20. táblázatból kiderül, hogy a vállalkozóibb kutatási területek a
mérnöki tudományok, a biotechnológia és az agrártudományok. Ezzel szemben, az orvosi
területeken relatíve kisebb arányban találhatók a kutatási eredmények hasznosításával
foglalkozó kutatók (az orvostudományokon belül leginkább az elméleti orvostudományokban).
A természettudományok változatos képet mutatnak: a számítástechnika és matematika,
valamint a fizika területein jellemzőbbek a vállalkozói kutatók, mint a biológiával vagy a
kémiával foglalkozók körében. A spin-off vállalkozások az általános mérnöki tudományok35
és a biotech területein a leggyakoribbak, s legkevésbé az orvostudományokban. A
vállalkozó kutatók csupán 8%-a jelezte, hogy vállalkozásában az egyetem résztulajdonos.
20. táblázat. A vállalkozói kutatók aránya kutatási területenként
Kutatási terület
agrártudományok
általános mérn. tud.
biológia
biotech
egészségtud.
egyéb mérnöki tud.*
elméleti orvostud.
fizika
föld- és környezettud.
hadtudományok
kémia
klinikai orvostud.
matematika, számtech
villamosmérn. tud.
átlag

Vállalkozói
tulajdonságú kutatók
aránya
(KLASZ14_BIN)
52,6%
48,3%
24,9%
45,1%
14,3%
51,3%
27,7%
33,3%
31,5%
45,5%
21,5%
25,3%
38,3%
52,6%
36,6%

Techtranszferben
aktív kutatók
aránya
(KLASZ1_BIN)
65,2%
53,7%
44,8%
64,8%
17,1%
72,6%
50,8%
49,3%
41,8%
27,3%
49,1%
35,5%
47,9%
74,4%
49,6%

* vegyész-, gépész- és anyagmérnöki tudományok,
élelmiszergyártás, textilipari technológiák stb.

Vállalkozó kutatók
aránya
(VALLALK_BIN)

geodézia,

22,4%
36,9%
18,3%
31,0%
11,4%
23,1%
16,9%
23,2%
28,6%
0,0%
12,3%
15,8%
19,8%
25,6%
20,4%
metallurgia,

Átlag
46,7%
46,3%
29,3%
47,0%
14,3%
49,0%
31,8%
35,3%
34,0%
24,3%
27,6%
25,5%
35,3%
50,9%
35,5%
bányászat,

Érdekességképpen összehasonlítottam a felmérésben résztvevő egyetemek tudományos
vállalkozóiságát is. A techtranszferben aktív kutatók (KLASZ1_BIN) aránya alapján a Budapesti
Corvinus Egyetem és a Pannon Egyetem jelentősen megelőzi a többieket: ezeken az
intézményeken a 70%-ot is meghaladja a techtranszferben aktívak aránya. Ha a vállalkozásban

35

Civil engineering
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dolgozókat tekintjük, a mintába került kutatók alapján a BME, a Corvinus Egyetem és a
gödöllői Szent István Egyetem bizonyul a leginkább vállalkozói intézménynek: ezen
egyetemeken a kutatók több mint egynegyede vállalkozó is egyben (20-21. ábra). A Pannon
Egyetem (PE) példája rámutat, hogy a tudományos vállalkozóiság új (techtranszfertevékenységekben való aktivitás) és klasszikus értelmezése (vállalkozásban való aktivitás) a
gyakorlatban jelentős eltéréshez vezethet: a PE kutatói a techtranszfer-tevékenységekben
(szerződéses kutatás, vállalati tanácsadás, szabadalmaztatás stb.) való aktivitás alapján a magyar
élmezőnyhöz, a kutatói vállalkozásokat tekintve a sereghajtók közé tartoznak.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

20. ábra. A techtranszferben aktív (KLASZ1_BIN) kutatók aránya egyetemenként
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

21. ábra. A vállalkozásban aktív (VALLALK_BIN) kutatók aránya egyetemenként

Mivel a kereszttáblás vizsgálatokhoz a függő mellett a független változókat is
kategorikussá vagy sorrendivé kellett alakítanom, ami információvesztést okozhat, tovább
folytattam az elemzést. A tudományos vállalkozóiságot mérő klaszterváltozók (KLASZ1_BIN,
VALLALK_BIN) többi változóval való kapcsolatát (kétváltozós) logisztikus regresszió
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segítségével is vizsgáltam (lásd 8.8. melléklet).36 A logisztikus regresszió függő változója
kategorikus (dichotom), míg a független változók bármilyen mérési szintű adatok lehetnek. A
regresszió által kideríthető, hogy a független változók milyen mértékben valószínűsítik/jósolják
meg a függő váltózó értékét, jelen esetben azt, hogy egy kutató vállalkozói vagy sem. A módszer
által rangsorolhatjuk a független változókat azok relatív fontossága alapján, valamint
értékelhetjük együttes hatásukat is, amely jelentősen eltérhet a változók önmagukban mért
hatásától.37
A logisztikus tesztelés nyolc kapcsolatot alátámasztott, illetve a magyarázó változók
ezekben az esetekben – az Omnibus teszt alapján – szignifikáns (p<,01) hatást mutattak mindkét
válaszváltozóra. A H(3c) és a H(5) hipotézisek azonban csak részben igazolódtak be: a
techtranszfer-aktivitás az intézményesítés iránti attitűddel, a vállalkozásban való
aktivitás pedig a kutatói kvalitással nem mutat szignifikáns összefüggést. A techtranszferaktivitás (KLASZ1_BIN) esetén a kutatási orientáció, a társadalmi tőke és az egyetemi
környezet, míg a vállalkozásban való aktivitást (VALLALK_BIN) tekintve a klasszikus
vállalkozói attitűd és a társadalmi tőke bír jelentősebb magyarázó erővel, noha a
VALLALK_BIN esetén a magyarázó változók nem növelik a helyes kategorizálás esélyét. 38 Tehát
a kereszttáblákhoz képest új eredmény a tudományos kvalitás és a vállalkozásban való
aktivitás kapcsolatának hiánya.
A t-próba eredményei szerint (8.9. melléklet) a techtranszferben és a vállalkozásban aktív
kutatók egyetemmel való együttműködés iránti attitűdje ugyan pozitívabb inaktív társaikénál, ez
a kapcsolat nem szignifikáns. A khi-négyzet statisztikához hasonlóan, az egyetemmel való
szellemitulajdon- és profitmegosztáshoz való viszony a vállalkozásban való aktivitással
szignifikáns összefüggést mutat (a techtranszfer-aktivitással nem).
Mivel a parametrikus módszerek csak akkor adnak teljesen megbízható eredményt, ha a
vizsgált változók bizonyos feltételeknek (pl. normáleloszlás) eleget tesznek, ezért a kutatók
csoportjait egy nem paraméteres módszerrel (Kolmogorov-Smirnov z-teszt) is
összehasonlítottam. Továbbá, míg a t-teszt használata kis mintáknál, addig a z-teszté nagyobb
minták (n>30) esetén ajánlatos. A K-S próba a t-teszt eredményeit a techtranszfer-aktivitás
tekintetében megerősítette (lásd 8.9. melléklet). A vállalkozó kutatók esetén a t- és a z-teszt
némileg eltérő eredményt hozott: a K-S szerint a vállalkozó és nem vállalkozó kutatók hasonlóan
vélekednek az intézményesítésről, de eltérő kvalitással rendelkeznek. A t-teszt szerint a
A logisztikus regresszió népszerű eljárás az orvosi- és a társadalomtudományokban, ugyanis általa – különböző
feltételek megadása által – megjósolható, hogy az egyén mekkora valószínűséggel betegedik meg vagy visz véghez egy
cselekvést, például vásárol meg egy terméket.
37 A logisztikus regresszió hasonlít a diszkriminancia-elemzéshez, azonban annál sokkal robosztusabb módszer,
alkalmazásának kevésbé szigorúak a feltételei. A diszkriminancia-elemzéssel vagy a később vizsgált lineáris
regresszióval ellentétben, a jósló változóknak például nem szükséges a normáleloszlás, a linearitás és a
varianciahomogenitás feltételeinek eleget tenniük. A magyarázó változók közötti korreláció (multikollinearitás)
azonban rontja a modell hatásfokát. A modell a független változó(k) ismeretében megjósolja a függő változó
(tudományos vállalkozóiság) bekövetkezésének valószínűségét, pontosabban a bekövetkezés valószínűségének
természetes alapú logaritmusát.
38 A 8. mellékletben felírt modellek magyarázóerejét a következő sorrendben érdemes értékelni: (1) Omnibusz teszt
(modell szignifikanciája), (2) Hosmer and Lemeshow teszt (modell illeszkedése), (3) klasszifikációs táblázat
(magyarázott variancia), (4) Wald statisztika (változó hozzájárulása a modellhez), valamint az (5) esélyhányados vagy
„odds ratio” (változó becslést javító képessége).
36
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vállalkozó kutatók kevésbé szívesen osztanák meg profitjukat és találmányaikat az egyetemmel,
ellenben hasonló kvalitásúak, mint a nem vállalkozó társaik. Mivel a t-teszt az adatok
normáleloszlása esetén erősebb a z-nél, ezért az előbbi eredményeit fogadtam el (a
kvalitást és az intézményesítéshez való attitűdöt mérő változók normáleloszlást követnek).
Megjegyzendő, hogy minden összefüggés pozitív irányú, kettőt kivéve: a techtranszferben aktív
és a vállalkozó szegmensek a techtranszfer problémáit csekélyebbnek ítélik meg, mint a nem
aktív és nem vállalkozó társaik. A vállalkozó kutatók pedig, mint említettem, kevésbé szívesen
osztanák meg találmányaikat és az abból származó profitot az egyetemmel, mint a nem
vállalkozó társaik.
A klaszteranalízis során eredményül kapott kutatói szegmensek jellemzőit a 21.
táblázatban foglaltam össze. A khi-négyzet statisztika, a logisztikus regresszió, valamint a t- és ztesztek eredményei a techtranszfer-aktivitás esetén teljesen megegyeztek: a vizsgált jellemezők
közül, csak az intézményesítés iránti attitűdben különböznek egymástól (szignifikánsan)
a techtranszferben aktív és nem aktív kutatók. A vállalkozásban való aktivitásnál a
különböző módszerek némileg eltérő eredményt hoztak, így csak azokat az eredményeket
fogadtam el, melyeket legalább két módszer megerősített (a t-tesztet a z-nél erősebbnek
fogadtam el). Ennek alapján elmondható, hogy a vállalkozásban is dolgozó kutatók attitűdje
az egyetemmel való szellemitulajdon- és profitmegosztás tekintetében eltér a nem
vállalkozó kutatókétól (khi-négyzet, t-teszt), ellenben tudományos kvalitásuk nem
különbözik társaikétól (logisztikus regresszió, t-teszt). A többi változó esetén a
kapcsolatok beigazolódtak.
21. táblázat. Összefoglalás: a tudományos vállalkozóiság (techtranszfer-aktivitás és vállalkozásban
való aktivitás) vizsgált változókkal fennálló kapcsolatának szignifikanciája. Bekarikáztam az el nem
fogadott eredményeket, vastaggal jelöltem a legerősebb kapcsolatokat.
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p=,000
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4.1.4. A techtranszfer-aktivitás jellemzői
Míg

az

előző

fejezetben

kategorikus

változóként

vizsgáltam

a

tudományos

vállalkozóiságot, tehát a kutatókat aktív és inaktív (KLASZ1_BIN), vállalkozó és nem vállalkozó
(VALLALK_BIN) szegmensekbe/klaszterekbe soroltam, addig a továbbiakban folytonos adatként
elemzem azt. Az elemzés így egyrészt leszűkül és csak a techtranszfer-aktivitást öleli majd föl,
hiszen a vállalkozásban való aktivitást eredetileg is bináris változóban regisztráltam, másrészt
részletesebbé is válik, mert az összefüggés alakjára is követeztethetünk. A techtranszferaktivitás (TTAKT_SUM és TTAKT_TRANS) jellemzőit, azaz a hipotézisekben azonosított
(magyarázó) változók techtranszfer-aktivitással való kapcsolatát előbb varianciaanalízis
(ANOVA), majd korreláció- és regresszióelemzés segítségével tanulmányoztam.
Az egyirányú ANOVA39 során függő változóként az egyes techtranszfer-tevékenységekben
való

aktivitást

összegző

TTAKT_SUM

változót,

pontosabban

annak

transzformáltját

(TTAKT_TRANS) alkalmaztam, amely alapvetően sorrendi, de intervallumadatként is kezelhető
(a hipotézisekben azonosított metrikus változókat a vizsgálathoz sorrendivé vagy kategorikussá
alakítottam). A biztonság kedvéért, illetve mivel a varianciahomogenitás feltétele nem minden
esetben teljesült (lásd Levene és Brown-Forsyte tesztek), a kapcsolatokat a nem parametrikus
Kruskal-Wallis próbával is ellenőriztem.40 A K-W eredményei azonban teljes egészében
megegyeznek az ANOVA eredményeivel, s nemcsak az összefüggések szignifikanciaszintjét,
hanem a kapcsolat alakját illetően is (8.10. melléklet).
Az ANOVA-táblázat szerint, az egyetemmel való együttműködés iránti attitűd
átalakított változóján (INT_EGYUTT_SOR) kívül, mindegyik faktor összefügg (p<,05) a
techtranszfer-aktivitással. A 8.10. mellékletben bemutatott átlagtérképek jól szemléltetik
a változók között lévő összefüggések alakját is, amely az egyetemmel való
szellemitulajdon- és profitmegosztáshoz való attitűdön (INT_MEGOSZT_SOR) kívül,
minden esetben lineáris:
1.
2.
3.
4.
5.

a férfiak (NEM) aktívabbak a techtranszferben, mint a nők
az életkor (KOR_SOR) növekedésével a techtranszfer-aktivitás nő (kivéve a legidősebb
korosztályt, ahol jelentősen visszaesik)
az alkalmazott kutatással és fejlesztéssel töltött idő (KUTOR_IDO_SOR) növekedésével
a techtranszfer-aktivitás nő, de csökkenő ütemben, míg végül csökken
a kutatási téma alkalmazotti jellegének (KUTOR_SKALA) növekedésével a
techtranszfer-aktivitás nő
a vállalati szférában eltöltött idő (VALL_TAP) növekedésével a techtranszfer-aktivitás
nő

A varianciaanalízis vagy ANOVA kategorikus független változók („faktorok”) intervallum szinten mért függő
változó(k)ra gyakorolt hatását méri. Az ANOVA legfontosabb értéke az F-teszt, amely megmutatja, hogy a független
változó kategóriáiban vett csoportátlagok megfelelő mértékben eltérnek-e ahhoz, hogy kijelenthessük: a kapcsolat
nem a véletlen műve. Noha az ANOVA parametrikus módszer, az F-próba igen robosztus: a normáleloszlás és a
varianciahomogenitás nem teljesülése nem rontja a következtetések érvényességét (Sajtos & Mitev, 2007).
40 A nem parametrikus ANOVA vagy K-W próba akkor használatos, ha az ANOVA előfeltételei (pl. normáleloszlás,
varianciahomogenitás) nem teljesülnek. A teszt két vagy több minta mediánjait veti össze. Alternatív hipotézise
szerint, a minták különböző sokaságból származnak.
39
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6.

vállalati társszerzővel írt publikációval (VALL_TARS_BIN) rendelkező kutatók
aktívabbak a techtranszferben, mint azon társaik, akik nem rendelkeznek ilyen
publikációval
7. a tudományos kvalitás (KVALITAS) növekedésével a techtranszfer-aktivitás nő
8. a klasszikus vállalkozói attitűd (VALLALK_SOR) javulásával a techtranszfer-aktivitás
nő
9. az egyetemi mikrokörnyezet (KORNY_SOR) vállalkozóiságának növekedésével a
techtranszfer-aktivitás nő
10. a techtranszferproblémák iránti aggodalom (PROB_SOR) növekedésével a
techtranszfer-aktivitás csökken
11. a harmadik küldetés elfogadásának (3K_ELF_SOR) növekedésével a techtranszferaktivitás nő
12. a harmadik küldetés mellett való elkötelezettség (3K_ELK_SOR) növekedésével a
techtranszfer-aktivitás nő
A

szellemitermék- és

profitmegosztással szembeni

attitűd (INT_MEGOSZT_SOR)

techtranszfer-aktivitással fennálló kapcsolta ugyan az ANOVA és a K-W szerint is szignifikáns
(p<,05), a kapcsolat alakja azonban nem lineáris, ezért nehezen értelmezhető: a techtranszfer
tevékenységekben legaktívabb kutatók szélsőséges álláspontokon vannak, az osztozással
szembeni attitűdjük vagy nagyon pozitív vagy nagyon negatív. A linearitás csak a harmadik
kvartilisig figyelhető meg: a techtranszfer-aktivitás csökkenésével az attitűd fokozatosan javul,
azonban a negyedik, legpozitívabb attitűdkategóriában, az átlagos aktivitás hirtelen nő.
A megbízhatóbb eredmények érdekében, a techtranszfer-aktivitás és a hipotézisekben
azonosított metrikus változók kapcsolatát korreláció- és regresszióelemzés segítségével is
vizsgáltam. E módszereknél sem a függő sem a független változókat nem kellett átalakítanom,
így az eredmények a változók legnagyobb mérési szintű formáját alapul véve születtek (a
vállalkozásban való aktivitás vizsgálata e módszerekkel nem volt lehetséges). A változók
korrelációs táblázatát a 8.11. melléklet tartalmazza. A táblázatban bemutatott 182 páros
kapcsolatból tizenegy relatíve (a többihez képest) erős, illetve abszolút mércével is közepesnek
(r>=,30) mondható. Ami ezek közül a legfontosabb, hogy a tehtranszfer-aktivitás
(TTAKT_TRANS) az alkalmazott kutatásra és fejlesztésre fordított idővel (r=,443), a
kutatási irányt mérő skálával (r=,412), a vállalati munkatapasztalat mértékével (r=,365) és
az egyetemi mikrokörnyezettel (r=,463) korrelál a többi változónál erősebb mértékben. A
techtranszfer-aktivitás az intézményesítéshez való attitűd változóival mutatja a
leggyengébb összefüggést (rINT_EGYUTT=,026 ill. rINT_MEGOSZT=-,002), de a harmadik küldetés iránti
attitűddel, a problémák megítélésével és az életkorral sem túl erős a kapcsolata (r<,20). Az
eredmények tehát nagyon hasonlóak a logisztikus regressziónál és a kereszttáblás
vizsgálatoknál tapasztaltakhoz.41
A független változók között többnyire gyenge a kapcsolat. Ez alól kivétel a kutatási orientáció két változójának
(KUTOR_SKALA, KUTOR_IDO) egymással való kapcsolata (r=,577), amely nem meglepő, hiszen mindkettő ugyanazt a
jellemzőt hivatott mérni. A kvalitás és a vállalati társszerzős cikkek száma között lévő összefüggés (r=,348) is
logikusnak mondható, hisz mindkettő értéke részben a kutatók publikációs termelékenységén alapszik. A klasszikus
41
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A korrelációs koefficiensek mellett többváltozós regresszió-elemzéssel is vizsgáltam a
kapcsolatokat (8.12. melléklet).42 Ha minden független változót egy modellben szerepeltetünk, a
jósolt és a valós techtranszfer-aktivitás értékek 0,67-es korrelációt mutatnak, tehát a
determinációs együttható értéke: R2=,448 (p=,000).43 Természetesen tizenhárom magyarázó
változót nincs értelme a modellben hagyni, s főként nem, ha együttesen csupán 45%-át
magyarázzák a függőváltozó ingadozásának.
A hipotézisek pontos tesztelése érdekében egyenként is ellenőriztem a változók hatását,
melyből egyértelművé vált, hogy a kutatási orientáció, az egyetemi környezet és a
társadalmi

tőke

a

legerősebb

becslői

a

techtranszfer-aktivitásnak,

illetve

az

intézményesítéshez való attitűd a leggyengébb, sőt ez utóbbi nem is szignifikáns. Bár ezt a
táblázat nem tartalmazza, az intézményesítéshez való attitűd változói egyenként sem
szignifikáns becslői az aktivitásnak, ellenben a harmadik küldetés iránti attitűd mindkét
váltózója az. A kutatási orientáción belül, az alkalmazott kutatással és fejlesztéssel töltött relatív
idő (KUTOR_IDO) jobb becslő, mint a kutatási irányt mérő skála (KUTOR_SKALA), a társadalmi
tőke változói közül pedig vállalati tapasztalat (VALL_TAP) az erősebb. Az egyetemi környezet
(KORNY) önmagában is jobb becslő, mint a társadalmi tőke változói együttvéve, illetve az összes
változó közül ő bír a legjelentősebb magyarázóerővel.44
Az érdekesség kedvéért megpróbáltam felírni a legerősebb regressziós modellt, a lehető
legkevesebb magyarázó változó bevonásával. Ehhez a kutatási orientáció jobb becslőképességgel
rendelkező változóját az egyetemi környezettel kombináltam:
Yi=ß0+ß1(KORNY)1i+ ß2(KUTOR_IDO)2i
A két változó a techtranszfer-aktivitás varianciájának 31,6%-át magyarázza, amely
meglehetősen jó eredmény ahhoz képest, hogy a tizenhárom változó együttesen is csupán 45%ban magyarázta azt. Ahhoz viszont kevés, hogy ennek alapján megjósoljuk a kutatók
techtranszfer-aktivitásának mértékét. A regressziós egyenlet felírásának tehát az érdekességen
túl nincs sok jelentősége (22. táblázat):
vállalkozói attitűd a harmadik küldetés iránti elkötelezettséggel (r=,408), valamint az egyetemmel való
együttműködés iránti attitűddel (r=,372) korrelál még említésre méltó módon.
42 Megjegyezendő, hogy a regresszió-elemzés elvileg számos előfeltétel teljesülését kívánja meg. Míg egyes feltételek
(pl. hibatagok normáleloszlása) megszegésével szemben a módszer elég robosztus, addig mások iránt kevésbé. Ez
utóbbiak közé tartozik a változók normáleloszlása, a függő és független változók lineáris kapcsolata és a
homoszkedaszticitás (Osborne & Waters, 2002). Mivel a célom a változók techtranszfer-aktivitással való
kapcsolatának összehasonlítása volt, s nem az aktivitást megbecslő általános modell felírása, illetve miután az
összefüggéseket más módszerekkel is teszteltem, a fenti feltételeket nem ellenőriztem. Az eredmények így feltehetően
némileg torzultak, de a korábbi vizsgálatok alapján valószínűsíthető, hogy az előfeltételek nem teljesülése nem
befolyásolta jelentős mértékben a regresszióelemzés eredményeit.

Az R2 megmutatja, hogy a regressziós egyenes milyen pontosan illeszkedik az adathalmazra (1,0 tökéletes
illeszkedést jelent), illetve hogy a jósló változók a függő változó varianciájának hány százalékát magyarázzák.
43

A jósló és a jósolt változók közötti lineáris kapcsolatot a kétoldali t-próba teszteli. A t-próbánál számolt
standardizált koefficiensek (β-súlyok) nemcsak a lineáris egyenes meredekségét, hanem azt is megmutatják, hogy
mekkora a változók relatív súlya a modellben: a magasabb bétával rendelkező változók többet magyaráznak a függő
változó ingadozásából. A nem szignifikáns t-statisztikával rendelkező változók pedig egyáltalán nem segítik a függő
változó értékének becslését.
44
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TTAKT_TRANS = ,780 + ,130*KORNY + ,014*KUTOR_IDO
22. táblázat. Az egyetemi környezet (KORNY) és az alkalmazott kutatással és fejlesztéssel töltött idő
(KUTOR_IDO) techtranszfer-aktivitásra gyakorolt hatása (koefficiens táblázat)
Koefficienseka
Model
Nem standardizált
Standardizált
koefficiensek
koefficiensek
B
Std. hiba
Béta
1
(Konstans)
,780
,063
KORNY
,130
,008
,363
KUTOR_IDO
,014
,001
,334
a. Függő változó: TTAKT_TRANS

t

Szig.

12,405
16,516
15,197

,000
,000
,000

Az ANOVA, a korrelációszámítás és a lineáris regresszió módszerei által lehetővé vált a
techtranszfer-aktivitás folytonos változóként való vizsgálata. A techtranszfer-aktivitás többi
változóval való kapcsolatát a 23. táblázatban foglaltam össze. Az eredmények az ötödik (H5)
kivételével minden hipotézist alátámasztanak.
23. táblázat. Összefoglalás: a techtranszfer-aktivitás (TTAKT_TRANS) vizsgált változókkal fennálló
kapcsolatának szignifikanciája (vastaggal jelöltem a legerősebb kapcsolatokat)

H(1a)
H(1b)
H(2a)
H(2b)
H(3a)
H(3b)
H(3c)
H(3d)
H(4)
H(5a)

H(5b)

3. küldetéshez való
viszony
problémák
megítélése
társadalmi nem
életkor
klasszikus
vállalkozóiság
kutatási orientáció
tudományos
kvalitás
társadalmi tőke
egyetemi
környezet
egyetemmel való
együttműködés
iránti attitűd
szellemitulajdon- és
profitmegosztás
iránti attitűd

ANOVA
F-teszt szign.

K-W
khi-négyzet szign.

korreláció
szign. (Pearson)

lin. regresszió
F-teszt szign.

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000 (2.)

p=,000 (1.)

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000

p=,000 (3.)

p=,000 (3.)

p=,000

p=,000

p=,000 (1. )

p=,000 (2.)

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

p=,018

p=,028

n.s.

n.s.

Az intézményesítés iránti viszony egyik dimenziójának (INT_MEGOSZT) techtranszferaktivitással való kapcsolatát ugyan az ANOVA és a K-W teszt is szignifikánsnak véli, az
összefüggés nem lineáris és nehezen értelmezhető: a techtranszferben legaktívabb kutatók
attitűdje az egyetemmel való osztozással szemben vagy nagyon pozitív vagy nagyon negatív.
Mivel a techtranszfer-aktivitást kategorikus változóként (KLASZ1_BIN) vizsgáló módszerek
egyike sem igazolta a kapcsolatot az intézményesítéshez való attitűd dimenzióival, így inkább a
kapcsolat hiánya semmint megléte fogadható el az ötödik hipotézis esetén (H5). A
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vállalkozásban való aktivitásnál szintén két kapcsolatot cáfolt meg az alkalmazott módszerek
többsége: a tudományos kvalitás (H3c) és az egyetemmel való együttműködés iránti
attitűd (H5a) nem mutat szignifikáns összefüggést a vállalkozásban való aktivitással. Azonban a
techtranszfer-aktivitással szemben, a vállalkozásban való aktivitás szignifikánsan összefügg
a szellemitermék- és profitmegosztással szembeni attitűddel (a kapcsolatot a 22. ábrán
próbáltam szemléletessé tenni), de nem mutat (szignifikáns) kapcsolatot a tudományos
kvalitással (23. ábra). Megjegyzendő, hogy némi linearitás észrevehető a kvalitás és a
vállalkozásban való aktivitás kapcsolatában is.
45%
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22. ábra. A vállalkozó kutatók aránya az egyetemmel való szellemitermék- és profitmegosztással
szembeni attitűd kategóriáiban (1=legnegatívabb attitűd; 16=legpozitívabb attitűd).
A kapcsolat több módszer (khi-négyzet, log. regresszió, t-teszt) szerint is szignifikáns.
80%
67,3%

70%
60%

52,6%

50,7%

50%
40%

33,6%
27,1%

30%
20%

21,7%

21,0%
14,7%

10%
0%

1. negyed

2. negyed

Vállalkozó kutatók aránya (VALLALK_BIN)

3. negyed

4. negyed

Techtranszferben aktív kutatók aránya (KLASZ1_BIN)

23. ábra. A techtranszferben és a vállalkozásban aktív kutatók aránya a kvalitás negyedeiben (az
első negyed a legkisebb, a negyedik a legnagyobb kvalitású kutatókat tartalmazza).
A vállalkozásban való aktivitás esetén több módszer (log. regresszió, t-teszt) sem igazolta az
összefüggést.
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4.2. A szöveges válaszok elemzése
A kérdőívben feltett zártvégű kérdések többségéhez (pontosan 11-hez) a kutatók szöveges
megjegyzéseket fűzhettek, melyeket tartalomelemzés által értelmeztem és összegeztem. A
kommentárok hossza meglehetősen változatos volt, legtöbbjük néhány szavas, de a több
bekezdéses magyarázat sem ritka. Ami a tartalmukat illeti, a válaszok egy része nem ölelt fel a
kérdés szempontjából értékelhető, kategorizálható információt, azonban néhány kutató igen
mélyenszántó véleményt írt. Ha minden szöveges választ figyelembe veszünk, tehát azokét is,
akik csak részben töltötték ki a kérdőívet, közel 1400 megjegyzést számlálhatunk az alábbi
megoszlásban:
1.

kutatási irányultság (9. kérdés): összesen 227 megjegyzés

2.

vállalati és külföldi tapasztalat (10.): 316 megjegyzés

3.

techtranszfer-aktivitás (12.): 103 megjegyzés

4.

kutatói (spin-off) vállalkozások (13.): 117 megjegyzés

5.

egyetemi techtranszferiroda (15.): 93 megjegyzés

6.

egyetemi techtranszfer-szolgáltatások (16.): 111 megjegyzés

7.

techtranszferattitűd és -problémák (17-19.): 292 megjegyzés

8.

techtranszfercsatornák (20.): 55 megjegyzés

9.

a kutató, a tanszék és az egyetem vállalkozóisága (21.): 84 megjegyzés

A következőkben csak azon kutatók szöveges megjegyzéseit vizsgálom, akik teljes
egészében kitöltötték a kérdőívet és MOTA területen kutatnak, tehát a minta nagysága 1562 fő
mint a kvantitatív vizsgálatok esetén. A válaszadókról csak annyi információt adtam meg, hogy –
a klaszteranalízis alapján – az adott kutató techtranszferben aktív-e (KLASZ1_BIN), valamint
vállalkozásban dolgozik-e (VALLALK_BIN).

4.5.1. Kutatási irányultság
A kutatási irányt mérő skálákkal (KUTOR_SKALA) azt vizsgáltam, hogy a válaszadók
hogyan látják magukat ma és hova helyezték volna magukat 6-8 évvel ezelőtt kutatási
irányultságukat illetően. E szerint a kutatók ma szignifikánsan közelebb állnak az
alkalmazott témák kutatásához, mint régebben (24. ábra): t(984)= -11,794; p=,000.45 Itt
azzal a kérdéssel kapcsolatban vártam megjegyzéseket, hogy mi lehet az oka a kutatási
irányultság változásának (a válaszadók 12,5%-a írt kommentárt).

Ez egybecseng a KSH eredményeivel, amely szerint a 2000-es évek elejétől az alkalmazott kutatás és főként a
kísérleti fejlesztés térnyerése tapasztalható a magyar felsőoktatásban (az alapkutatásra fordított kiadások aránya
2007-ben: 40%) (Polónyi, 2009).
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kutatási irányom 6-8 éve

kutatási irányom most

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

24. ábra. A válaszadók (N=1562) kutatási irányában az elmúlt években bekövetkezett változás
(1=100%-ban alap; 7=100%-ban alkalmazott)

A válaszadók túlnyomó többsége (60 fő) az anyagi tényezőkre hivatkozott, ami miatt
(ma) inkább alkalmazott kutatási irányt folytat, mint régebben. Ezek közül legtöbben (39) a
pályázati kiírások alkalmazottkutatás-centrikusságát nevezték meg (miközben számos
vélemény szerint az alapkutatás feltételi nem adottak) és az általános pénzhiányt (21), ami
rákényszeríti a kutatókat az alkalmazott irányokra, illetve annak bevételéből az egyéb egyetemi
feladatok és működési költségek (rezsi, oktatás, alapkutatás) finanszírozására.
Relatíve sokan (20) hivatkoztak a piaci igényekre, a piac felől jövő (gyakorlatorientált)
megrendelések növekedésére, bár ketten éppen annak csökkenésére, ami miatt ma ők
kevésbé alkalmazott irányokat kutatnak. Gyakori indok volt az aktuális kutatási irányra az
érdeklődési kör, 13 válaszadó azért kutatja azt a témát, amit (legyen az alap vagy alkalmazott),
mert az érdeklődési körének az felel meg leginkább. Ehhez kapcsolódik a kutatási irány
változásának a szakmai fejlődéssel (6) való összekötése, valamint az innovációs folyamat
következő szakaszába lépés (9). Egy válaszadó arra hívta fel a figyelmet, hogy valójában nem
változtak a kutatási irányok, inkább arról van szó, hogy a külső (pályázati) kényszer hatására
sok kutató megtanulta témáját alkalmazott kutatásként kezelni, „csomagolni”.
„Az irányultság változása nélkül, a körülmények kényszere alatt »végzünk« egyre több
alkalmazott kutatást – inkább, a kutatótársadalom megtanulta »eladni« saját kutatásait, mint
alkalmazott kutatási célokat. A tényleges alkalmazott kutatások aránya ettől nem feltétlenül
változott!”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató

Többen is (10) utaltak rá, hogy nehéz élesen elkülöníteni egymástól a két irányt,
ugyanis a kutatók gyakran egyszerre végzik mindkettőt, azok kiegészítik egymást, illetve
nehéz olyan kutatási témát találni melyeknek nincs semmiféle gyakorlati vonatkozása.
Néhányan (5) az oktatási tevékenységük (BSc képzés) gyakorlatiasabb jellegével
magyarázták inkább alkalmazott irányultságukat, míg mások munkahelyváltást (11) és a
kutatási terület megváltozását (16) említettek új orientációjuk okaként.
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A válaszok között gyakran ellentétes vélemények is akadtak: egyesek szerint
például indokolatlanul, sőt felelőtlenül megy végbe jelenleg egy eltolódás az egyetemi és
állami kutatáspolitikában az alapkutatás felől az alkalmazott felé; ezzel szemben mások
azt tapasztalják, hogy közel sincs olyan presztízse az alkalmazott kutatásnak az
egyetemeken, mint az elméletinek, ami jelentősen hátráltatja a vállalkozói szellemiség
terjedését.
„Alkalmazott kutatási kényszer van. Ez egyfelől érthető (gyorsabb megtérülés), másrészt
azt a látszatot kelti, hogy nincs szükség alapkutatásra. Pedig van!”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó
„Hat-nyolc évvel ezelőtt még valamennyire támogatták az alapkutatásokat, valamint az
egyetemi karrier építés előfeltétele volt az alapkutatások végzése. Mára megértük, hogy nem
hogy anyagi, de erkölcsi megbecsülése sincs az alapkutatásoknak, sőt inkább »üldözik«.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató
„A gazdasági szférával való együttműködés az egyetemi megítélés miatt kifejezetten
hátrányos. A pályázatokat egyáltalán nem hozó, műszerezettséget nem fejlesztő, de
tudományos lapokban eredményesen publikáló kollégákat becsülik meg.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató

4.5.2. Vállalati és külföldi tapasztalat
A kutatók vállalati és a külföldi tapasztalat szerinti megoszlását a 25. ábra szemlélteti. A
nyitott kérdésben ezen tapasztalatok előnyeiről, a külföldi kutatómunka sajátosságairól
kérdeztem a válaszadókat, akiknek 18,2%-a fűzött megjegyzést a témához.

25. ábra. A válaszadók (N=1562) megoszlása a vállalati és a külföldi tapasztalat alapján

Külföldi tapasztalataikról, feltehetően mert azzal több válaszadó rendelkezik, jelentősen
többet írtak a kutatók. A megjegyzések három probléma köré csoportosulnak: (1) tárgyi
feltételek, (2) pénzügyi feltételek és (3) munkaidő. A válaszadók néhány kivételtől eltekintve
egyöntetűen hangsúlyozták, hogy külföldön (a válaszok 90%-ában nyugat-európai vagy amerikai
egyetemekről van szó) jóval hatékonyabban tudtak kutatni, mert ott
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1.

a kutatás tárgyi feltételei adottak, a kutatási infrastruktúra szélesebb körű és
modernebb (34)

2.

a kutatás pénzügyi feltételei biztosítva vannak, a kutatókat anyagilag és erkölcsileg is
megbecsülik, nincsenek megélhetési gondok (34)

3.

a kutatók munkaideje és energiája nincs szétforgácsolva, mert kevesebbet vagy
egyáltalán nem kell adminisztrációval, a kutatás pénzügyi feltételeinek
előteremtésével (pályázatírással) és oktatással foglalkozniuk (32)

A többi megjegyzés is részben a fenti három tényezőből adódik vagy éppen annak
előfeltétele. Többen említik például a jobb kutatási feltételeket általában (8), a szakmai
fejlődés lehetőségét (8) és az itthoninál nyugalmasabb munkavégzést (7). Közel 40
megjegyzés utal a külföldi egyetemeken folyó kutatási tevékenység nagyobb hatékonyságára,
szervezettségére, „profizmusára”, ami szintén összefügg a fenti három tényezővel, s
különösen a harmadikkal. A válaszok szerint a hatékonyságot külföldön növeli a tanszékek
között lévő jobb munkakapcsolat, a szakirodalomhoz való könnyebb és szélesebb körű
hozzáférés, a nagyobb és képzettebb kiszolgáló személyzet, a kutatásokhoz való
rugalmasabb (nem bürokratikus) de eredménycentrikus hozzáállás, valamint az egyetemipari kapcsolatok természetessége.
„Az infrastrukturális/technikai eszközök összemérhetetlenül jobb feltételrendszere,
továbbá az oktatók-kutatók jóval ésszerűbb és kisebb mértékű leterheltsége, aminek
eredményeként mind az oktató-, mind a kutatómunka hatékonysága nagyságrenddel
nagyobb lehet.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„Technikailag sokkal fejlettebbek, minden zökkenő-mentesebb, olajozottabb, nem kell 3-4
hét annak engedélyezéséhez, hogy a saját kutatási pénzemből valamit megrendeljek! […]
Itthon rengeteg olyan plusz munkám van, ami asszisztensi/titkárnői feladatkör lenne […] a
főnökök titkárnői feladatokkal látnak el, kihasználva alárendelt helyzetemet. Mindemellett a
kutatói létszám alacsony. Ha összehasonlítom a két országot, akkor, ami itthon egy kutató
dolga, az ott két vagy három ember munkája. Meglátásom szerint ezért a fiatal kutatók itthon
nagy stressznek vannak kitéve és kiábrándultak.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„Általában a cégek és az egyetemi szféra között sokkal jobb [külföldön] a kapcsolat. Ennek
fő okát én abban látom, hogy az emberekkel elsősorban a médián keresztül megértették,
hogy itt egy munkamegosztásról van szó, nem pedig arról, hogy az egyetemeket a
versenyszféra tartja el. Egyetemek nélkül nincs extraprofit a gazdaságban és egy-egy
vállalatnak nem gazdaságos nagy kutatóintézetet fenntartani, viszont állami koordinációval
nagyon is megéri.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató

Ami a vállalati szférában szerzett tapasztalatokat illeti, a kutatók leggyakrabban a
gyakorlatias tudást, a valós ipari problémák és piaci igények megismerését nevezték meg
annak fő előnyeként (21). Többen (12) a gyakorlatias ismeretek oktatási tevékenységben való
kamatoztatását is kihangsúlyozták, de csak kevesen (3) emelték ki a vállalati munkaviszonyból
származó szakmai kapcsolatokat, mint fontos hozadékot. Néhányan utaltak a vállalati
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tapasztalat beruházás-jellegére, azaz arra, hogy bár maga a vállalati munka nem viszi előre a
kutatói karriert, az abból származó tapasztalatok később többszörösen megtérülnek.
„A kutatásban hátrány (az elvesztegetett idő), illetve előny (józan kritika az
eredményekkel szemben), az oktatásban feltétlenül előny a gyakorlatban eltöltött idő.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„A gyakorlati életben szerzett tapasztalatok és tudás alapját képezi minden kutatási
tevékenységemnek. Sokkal jobban fel tudom mérni a szükséges kutatási irányokat, az
eredmények gyakorlati alkalmazhatóságát. Szélesebb látókört ad a szakma tágabb ismerete.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató
„Nagyon nagy haszna volt, hogy iparban kezdtem. Azt érzem ezután, hogy az elméleti
emberek egyre távolabb kerülnek a valós élettől és a gyakorlati életben hasznosítható
kutatásoktól, pedig a kutatások nagy részének arra kellene koncentrálni, hogy utána
lehessen korszerű termékeket szolgáltatásokat előállítani. Aki az egyetem után vagy közben
nem kerül ki az iparba, honnan lenne tapasztalata?”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató

4.5.3. Techtranszfer-aktivitás
A techtranszfer-tevékenységekben való aktivitáshoz (26. ábra) a válaszadók 6,4%-a fűzött
megjegyzést. A megjegyzések többsége a gyakorisági skálákon megjelölt tevékenységek rövid
kifejtése, pontosítása vagy kiegészítése volt, és csak kevés kommentár vonatkozott mélyebb és
általánosíthatóbb összefüggésekre. Néhány kutató a kérdés kapcsán megjegyezte, hogy ugyan az
üzleti szférának nem, de nonprofit szervezeteknek és költségvetési intézményeknek
(önkormányzatok, civil szervezetek, nemzeti parkok, könyvtárak, kutatóintézetek stb.) gyakran
végez kutatást megrendelésre.

vállalat felkereste
vállalatot felkeresett
szabadalmaztatás
szakmai tanácsadás
K+F vállalatnak (vállalati forrásból)
K+F vállalatnak (pályázati forrásból)
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

26. ábra. A kutatók átlagos aktivitása a techtranszfer-tevékenységekben (N=1562)
(0=soha; 1= elvétve; 2=alkalmanként; 3=gyakran; 4=szinte folyamatosan)
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1,2

A következtetések levonására alkalmas megjegyzések főként az egyetem-ipari kapcsolatok
nehézségeire, akadályaira világítottak rá, melyek részben összecsengenek az előző nyitott
kérdés megjegyzéseivel. A kommentárokból kidomborodó fő probléma egyrészt (1) a kutatók
korlátozott erőforrásai (idő, energia, pénz, kapcsolatok), másrészt (2) a hiányos
kompetenciáik (vállalkozói, üzleti, menedzsment), valamint mindebből következően (3) az
oktatói, kutatói és vállalkozói feladatok együttes folytatásának nehézsége, olykor
lehetetlensége.
„Az innováció (K+F) nem olyan tevékenység, amit egyetemi oktató harmad-állásban kell,
hogy végezzen.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„Más kutatni és más menedzselni, a marketinghez még egy ember kell, de ez már
profilváltással jár […] ezért nincsenek jól felépített hazai találmányok csak abban az esetben,
ha valaki az egész egzisztenciáját felteszi kockára.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„Az egyetemi oktatási teher és a publikációt is eredményező kutatások mellett nem
nagyon lenne elég időnk és energiánk pluszmunkát végezni egy cégnek, hacsak nem tudnánk
a céges pénzből új munkahelyet is létesíteni.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató

A válaszadók szerint az is komoly probléma, hogy a vállalatok nem elég nyitottak az
egyetemek felé, az egyetemi kutatókat csak végszükség esetén keresik meg, akkor, ha
máshonnan (pl. vállalaton belülről vagy más külső szervezettől) nem tudnak szakmai segítséget
igénybe venni.
„Minden egyes technológia-hasznosító cég/vállalkozás a minimális befektetéssel járó
maximális és azonnali hasznot keresi. Valódi kutatást, K+F-et finanszírozni, kutatásba
befektetési kockázatot vállalni jelenleg a kutatási területemen semmilyen szervezet nem
akar.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„A vállalatok vezetői egyszerűen nem tudják, hogy mi az, amit hasznosíthatnak az
alapkutatásokból. Sokszoros áron vásárolnak magyar cégek olyan technológiákat, illetve
szoftvereket, amelyeket akár ingyen is megkaphatnának, ha támogatnák a magyar
kutatásokat.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató
„A magyar technológiát alkalmazó vállalatok döntési centruma nincs nálunk, ha
elakadnak, nem a helyi egyetemekhez fordulnak, hanem a központjukhoz. Ha minket
keresnek meg, akkor általában olyan problémákat szeretnének kis kockázattal
megvalósítani, ami igen nehézkes.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
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4.5.4. Kutatói (spin-off) vállalkozások
Klasszikus értelemben egy kutatót csak akkor tekinthetünk vállalkozónak, ha szakmai
ötletei vagy kutatási eredményei alapján új szervezetet (vállalkozást) hoz létre, a piaci
lehetőségek profitorientált kiaknázása céljából. A 27. ábrából jól látszik, hogy a magyar MOTAkutatók körülbelül egyötöde kötődik ilyen spin-off vállalkozáshoz, azonban a kutatók
csupán 1,7%-a (a vállalkozásban dolgozók 8%-a) tevékenykedik olyan cégben, amelyben az
egyetemnek is van tulajdonrészesedése.

egyetem
kihagyásával
vállalkozik
19,7%

egyetemmel
közösen vállalkozik
1,7%

nem dolgozik
vállalkozásban
78,6%

27. ábra. Vállalkozásban dolgozó kutatók aránya (N=1562)

A zárt kérdés kapcsán arról kérdeztem a kutatókat, hogy ha nem vállalkoznak, miért nem,
ha pedig vállalkoznak, mi motiválja őket és milyen nehézségekkel kell szembenéznie egy
vállalkozó kutatónak (7,3% kommentálta a kérdést). A megjegyzések körülbelül fele-fele
arányban oszlottak meg a vállalkozó és a nem vállalkozó kutatók között, tehát némi önszelekció
történt.

A

válaszok

rámutattak,

hogy

a

vállalkozásalapítás

fő

oka

a

pótlólagos

jövedelemszerzés, a méltánytalanul alacsonynak tartott kutatói fizetés kiegészítése.
„A vállalkozásindításának és jelenleg is tartó működtetésének az oka, hogy egy egyetemi
tanársegédi fizetésből nehéz megélni, így a plusz kereset mindenképpen szükséges.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató

A válaszadók szerint a vállalati szférával való együttműködés, a szerződéskötés is
egyszerűbb és olcsóbb saját vállalkozásban, mert általa el lehet kerülni az egyetemi
bürokráciát és a túl magasnak ítélt egyetemi elvonásokat. Éppen ezért nem érdemes
közösködni az egyetemmel, amely alapjaiban alkalmatlan a piacszerű működésre és a
magánszférával való együttműködésre, nehézkes, bürokratikus és tekintélyelvű döntéshozatalai
mechanizmusai miatt.
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„Egy sor tevékenységet nem lehet egyetemi kereteken belül végezi, például a bonyolult
adminisztráció, illetve a sok költségelvonás miatt. A vállalkozás sokkal több szabadságot
enged meg.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató
„A vállalkozás adja a megélhetésem biztos alapját. A nehézségek nagyobbak, mint egy
»külső« vállalkozásnak. Az egyetem az együttműködés helyett ellenségnek tekinti a
vállalkozásokat, különösen, ha »belső« egyetemi ember végzi.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató
„Az egyetemi gazdasági adminisztráció olyan átfutási nehézségekkel és olyan nagy
tehetetlenséggel dolgozik, hogy az együttműködés biztos kudarc. Gyakorlati tapasztalatom az
adminisztrációs és pluszköltségek miatti piacvesztés.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató
„Az egyetemi részesedés terv maradt, mert az államival párosuló egyetemi bürokrácia
terhét véleményem szerint nem bírná el egy hazai vállalkozás, nem versenyképes.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató

A nem vállalkozó kutatók leggyakrabban az időhiányra (17) hivatkoztak, mondván, hogy
az egyetemi alapfeladatok így is túlságosan leterhelik őket. Hasonlóan sokan említették, hogy az
oktatói-kutatatói feladatok ellátása és a vállalkozói tevékenység különböző embertípusokat
kíván, illetve a kutatótól, a kutatói személyiségtípustól alapvetően idegen a vállalkozóiság,
így az nem fér össze az egyetemi alapfeladatokkal (16).
„Mikor csináljam? Így is bőven több mint napi 8 óra a munkaidőm, és akkor még csak az
egyetemi feladatokat láttam el. Nagyon kevés az álláshely az egyetemen a feladatokhoz
képest. A vállalkozáshoz ráadásul elég törzstőke is kell.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„Nincs személyiségi adottságom a vállalkozáshoz, így magamtól eszembe sem jut
vállalkozni. A klasszikus értelemben vett tudósnak tartom magam, illetve az szeretnék lenni.
A vállalkozást az erre képzett szakemberek feladatának tartom, és ha egy mód van rá, nem
folyok bele.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„(…) mert a kapacitásomat 200%-os hatásfokkal működtetve sem tudok megfelelni a saját
elvárásom szerinti színvonalas oktatói-kutatói munkámnak. (…) Aki az egyetemi oktatói
állása mellett ilyen munkát felvállal, az nem veszi komolyan a hivatását, amiért a fizetését
kapja, továbbá sem a tanszéki-nemzetközi kutatói együttműködésekben, sem a szakmai
utánpótlás nevelés feladataiban nem vesz részt, de még a normál oktatói munkájának
ellátását is csak egy minimális szinten tudja teljesíteni.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató

Egyesek úgy vélik, hogy egyetemi státuszuk, pozíciójuk miatt nem lenne etikus, ha
vállalkoznának, míg néhány válaszadó szerint a vállalkozó kutatóknak annyi nehézséggel kell
szembenézniük, hogy azok leküzdéséhez gyakran nem etikus magatartásformákat is el kell
sajátítani, amiben ők nem hajlandóak részt venni. Többen ismerőseik és kollegáik tapasztalatai
alapján jutnak arra a következtetésre, hogy egy kutatói vállalkozás – a nem vállalkozásbarát
egyetemi és piaci környezet valamint állami szabályozások miatt – csak nagy nehézségek árán
lehet profitképes, ezért szerintük nem is érdemes abba belevágni.
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„Egyéni vállalkozó kutató voltam, de már nem vagyok az, és nem is leszek többé. A
körbetartozás és a morálisan/erkölcsileg megbízhatatlan piaci környezet miatt anyagi bukás.
A vállalati/vállalkozói szféra sem a kutatás anyagi bekerülési költségét, sem pedig a
hozzáadott szellemi értéket nem tudja/akarja elismerni. A minimálbért sem lehet vele
kitermelni az ÁFA, a becsületesen megfizetett adók és a járulékok elképesztően magas
összege miatt.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„Nem látom, hogy bármilyen szempontból előnyösebb lenne számomra, ha vállalkozás
tagja/tulajdonosa lennék. Beszélgettem már néhány vállalkozás tagjával, hogy nekik ebben
mi a jó. Egyetlen választ kaptam: a bevételeket le lehet »költségelni« (…) Ez számomra nem
megfelelő motiváció.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató

A válaszok az egyetem és a kutató között fennálló tisztázatlan viszonyra is felhívták a
figyelmet: a megjegyzések olyan – korábban is feltett – alapvető kérdésekre világítottak rá, hogy
kinek a jogos tulajdona az egyetemi kutató tudása és munkájának gyümölcse, illetve,
egyensúlyban van-e az egyetem által nyújtott támogatás a cserében a kutatótól elvárt
felajánlással, azaz a találmány tulajdonjogának átadásával és a hasznosításból származó
jövedelmek megosztásával.
„Tetszik a kifejezés, vállalkozó kutató. Úgy érzem a vállalkozás indítása egyfajta kényszer
a jelenlegi akadémiai szférában. Az egyetem abszolút nem érdekelt abban, hogy a
megoldásokat hasznosítsa, ha meg mégis érdekelt, akkor meg nem támogatja a terméket,
szolgáltatást létrehozó kutatót. Az egyetem nem alkalmas jelenleg arra, hogy egyfajta
befektetőként működjön: ha ő adná a pénzt arra, hogy kidolgozzunk valami piacon
értékesíthetőt, akkor az ebből származó bevételek 100%-ban őt illetik, hiszen ő kockáztatta a
pénzét a dologban. Viszont a jelen rendszerben a kutató finanszírozza saját fejlesztéseit, a
kockázatot ő vállalja, nem is nagyon szeretne részt adni ebből az egyetemnek.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató
„Érkeznek az egyetemtől független megkeresések. Az egyetem csak bonyolítaná az
adminisztrációt és csökkentené a pénzt. A megbízókat se az egyetem érdekli, hanem az én
személyes szaktudásom.”
― Techtranszferben nem aktív, vállalkozó kutató

4.5.5. Techtranszferiroda és -szolgáltatások
Mint arról korábban már írtam, az egyetemi techtranszfer- vagy innovációs irodák főként
az amerikai Bayh-Dole-típusú innovációs törvény eredményeként alakultak meg, illetve
kezdenek megalakulni a magyar egyetemeken. Az intézmények többségében azonban a
klasszikus értelemben vett, azaz a kutatói találmányok értékesítését és hasznosítását végző
irodák még nem működnek, melyet a kutatók szöveges megjegyzései is alátámasztanak. A
megjegyzések előtt érdemes a zárt kérdésre adott válaszok megoszlását is megfigyelni. E szerint,
a válaszadók többsége (több mint fele), valamint a vállalkozói kutatók több mint 40%-a
(28. ábra),

még

nem

találkozott/kommunikált

alkalmazottaival.
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28. ábra. A techtranszferben és a vállalkozásban aktív kutatók aránya a techtranszferirodával való
kommunikáció módja szerint

A válaszadók csupán 5,7%-a kommentálta a kérdést és csak három kutató írt pozitív
véleményt. A közel kéttucat negatív kicsengésű kommentár többsége szerint ugyan létezik
techtranszferiroda vagy hasonló névvel és céllal rendelkező szervezet esetleg ilyen pozíciót
betöltő személy az egyetemen, az valójában csak névleges, igazi kutatáshasznosítási munkát
nem végez, legfeljebb alapfokú információszolgáltatást nyújt, például az esedékes
pályázatokról. Ezt erősíti az a kilenc semlegesnek mondható válasz is, amely szerint az
egyetemen nem kifejezetten techtranszfer, hanem inkább pályázatfigyelő iroda működik.
„Sajnos
személyesen
negatív
tapasztalataim
vannak.
Az
alapfokú
információszolgáltatáson kívül nem tudtak mást nyújtani. A pályázati híreket pedig egyéb
forrásokból is ingyen be lehet szerezni. A jelenlegi innovációs irodai tevékenység kimerül a
hírlevelek kiküldésében és esetenként egy-egy pályázati iroda előadásának
megszervezésében.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató

További 8-10 kutató negatív tapasztalatokról számolt be röviden, amely szerint a
techtranszferiroda nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Hárman az iroda rossz (gyenge)
kommunikációs tevékenyégére panaszkodtak, miszerint hallottak arról, hogy létezik ilyen
iroda, de semmi közelebbit nem tudnak róla. Egyes vélemények szerint nincs szükség az
egyetemen közvetítő szervezetre, mivel az úgysem tudja hatékonyan ellátni a feladatát.
Mások szerint az ilyen irodák főként a kutatók ellenőrzését, a kutatótól való jövedelemelvonást szolgálják.
„Ha az egyetem valaha létrehozna ilyet, akkor valószínűleg azzal a feudális szándékkal,
hogy elvegye a »renitens«, »egyéni« szabadúszóktól azt, amijük van és fel sem merülne az,
hogy esetleg segítsen minket bármiben...”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató
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„koromból adódóan tudom, hogy sajnos hazánkban amúgy sem az ilyen irodákon
keresztül sikerül eredményesnek lenni valamilyen innovációs törekvésünkkel (és nem
gondolom, hogy ez az Ő hibájuk), hanem sokkal inkább személyes jókapcsolatok, netán
megvásárolt együttműködés az, ami a leghatékonyabb útja a transzfer továbbvitelének!”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„Saját szakterületemen nincs szükségem még egy - véleményem szerint fölösleges közvetítőre!”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató

A pozitív megjegyzések szerint az iroda legfőbb haszna a jelenlegi helyzetben, hogy
felhívja a figyelmet a kutatáshasznosítás fontosságára, míg mások szerint az egyetemi
bürokrácia megtörését is elősegíti. Klasszikus esetben, a techtranszfer folyamata a
találmányok

techtranszferirodán

történő

bejelentésével

kezdődik

és

a

techtranszfermunkatársak kutatóval való együttműködésével folytatódik. A techtranszferiroda
kutatók által való elfogadása tehát kulcsfontosságú az új techtranszfer modell sikere
szempontjából. A megjegyzések alapján ennek komoly akadálya lehet, ha kutatók (közvetlen
vagy közvetett tapasztalataik alapján) nem bíznak az iroda szakértelmében, nem hisznek
annak hasznosságában, illetve ha úgy vélik, hogy az elsősorban a találmányokból
származó jövedelmek kutatótól való elvételét szolgálja. Az előbbi főként pénzkérdés
(megfelelő szaktudással rendelkező alkalmazottak megfizetése), míg az utóbbi az egyetemi
techtranszferpolitika és az techtranszferiroda kommunikációs tevékenységének függvényében
változhat.
Az intézménnyel és a techtranszferirodával való együttműködés iránti attitűdjük mellett,
arról is kérdeztem a kutatókat, hogy az egyetemtől milyen techtranszferhez kapcsolódó
szolgáltatásokat várnának el. A kvantitatív eredmények szerint (29. ábra), a válaszadók főként a
kutatáshasznosítási folyamat formális tevékenységeiben, mint a pályázati adminisztráció és a
jogi ügyek intézése vennék szívesen az egyetem segítségét: ezek a tevékenységek hivatali szinten
könnyebben illetve hatékonyabban elláthatók, mint egyénileg.
kutatási forrás pályázása
jogi segítségnyújtás (pl. szerződéskötés)
kutatási eredmény jogi oltalmazása
érdekvédelem (pl. szerzői jogi vitában)
vállalati igények felmérése
kutatási eredmények értékesítése
kutatási eredmény piaci értékének felmérése
techtranszfer-képzések nyújtása
vállalkozásindítás segítése
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29. ábra. Az egyes techtranszfer-szolgáltatásokat „nagyon fontosnak” tartó kutatók aránya
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A szöveges megjegyzések alátámasztják a kvantitatív eredményeket. A válaszadók
(felesleges) tehernek érzik a kutatással ma már szorosan összefüggő forrásszerző és
adminisztrációs,

valamint

a

hasznosításhoz

elengedhetetlen

üzleti

és

jogi

tevékenységeket.
„Nincs időnk pályázati kiírások böngészésére, pályázatok előkészítésére, pénzügyi tervek
megírására. (…) Egy szerződés megírásához roppantmód szükség van a jogi segítségre.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„A kutató képzését haszontalannak tartom, mert kutatásra képezzük és ezt csinálja egész
nap. Ha még a hasznosításra is képezni kell, akkor már az egész a feje tetején áll. Az a baj,
hogy senki sem azt csinálja, ami a dolga. A mérnök hasznosítsa a tudást, a kutató termelje az
ismeretet, az oktató meg tanítson.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„Jó lenne, ha egy iroda foglalkozna azokkal a kérdésekkel a pályázatfigyeléstől a
szerződéskötésen át a végtermék átadásával kapcsolatos tevékenységekig (szellemitulajdonvédelem, érdekvédelem), amelyek kutatótól függetlenül szinte ugyanúgy lépnek fel
mindenkinél. Sajnos nagyon sok időt elvesz minden kutatótól, ha ezeket nem intézi egy
központi, tájékozottabb iroda és mindenkinek magának kell rájönnie.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató

A „kiegészítő” szolgáltatások nyújtásán kívül, a kutatók nem tartják az egyetemet és az
egyetemi hivatalnokokat kompetensnek a techtranszfer feladatokban, hiszen azok széles körű
szakmai és piaci ismereteket egyaránt megkívánnak. Több válaszadó szerint a „divatból”
létrehozott techtranszferirodák alkalmazottai ugyan „lelkesek” és segítőkészek, de nincsenek
szakirányú ismereteik, nem ismerik a hasznosítani kívánt tudományterületeket, ezért aztán nem
meglepő, hogy nem tudnak komoly segítséget nyújtani. Ebből kiindulva a kutatók, s különösen a
vállalkozói kutatók úgy vélik, hogy a – jelenlegi helyzetben – az egyetem nélkül
hatékonyabban tudják lebonyolítani piaci tranzakcióikat.
„Ahhoz hogy (…) egy ilyen iroda munkatársai valóban érdemi segítséget tudjanak adni,
olyan szinten kellene érteniük az egyetemen folyó összes kutatással kapcsolatos szakmai
kérdésekhez, amelyekkel véleményem szerint nem rendelkeznek. Ehhez igen komoly széles
látókörű nagy tapasztalatú szakemberekre és nem ügyintézőkre volna szükség. Szakmai
alkalmasság hiányában (…) az ilyen irodák véleményem szerint érdemi segítséget nem
tudnak adni.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„Ezeket a kutatók megoldják maguknak. Pl. a vállalati kutatási igények esetén még
hatékonyabban is, mint közvetítőn keresztül.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„Alapvetően nem az a kérdés, hogy ezen szolgáltatások közül mi a legfontosabb, hanem
az, hogy egyáltalán valamiben is tud-e érdemben segíteni az iroda. Van-e felkészült
szakember, anyagi forrás a feladatok elvégzésére?”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
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Ismét felmerült a kutatók túlterheltségének problémája, valamint az oktatói, kutatói és
vállalkozói szerepköröknek való együttes megfelelés nehézsége, amely miatt különösen
fontos lenne az egyetem segítsége.
„Ha valaki kutatni akar, és mellette még oktat is, a nap 24 órája nem elég, hogy még
pályázzon is, kolduljon támogatásokért és képezze magát, valamint felkészüljön az
előadásaira a dolgozatjavítások közben. Az egyetem ezekre nem szokott segítséget nyújtani,
sőt tőlünk várja el e pontok megvalósítását.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„Mert kutatók vagyunk és nem menedzserek, általában a pénzügyi szféra útvesztői távol
állnak tőlünk. Ezért mindenképpen szükségünk van segítségre.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató

A válaszadók úgy érzik, hogy az egyetem nemhogy nem segíti, de egyenesen hátráltatja
boldogulásukat a harmadik, de még az első két funkciónak való megfelelésben is, például
rossz munkaszervezéssel, nehézkes ügyvitellel és alkalmazhatatlan szabályzatokkal. Számos
kutató megjegyezte, hogy a felsorolt szolgáltatások legtöbbje rendkívül hasznos lenne, mert
tehermentesítené a kutatókat, de azok nem, vagy csak nagyon korlátozottan érhetőek el az
egyetemén.
„A jelen rendszerben az egyetem megkerülhetetlen adminisztratíve (…) Sok esetben nem
segítséget, hanem komoly megkötöttséget és terhet jelent – ezen változtatni kellene, mert a
segítség tényleg »nagyon fontos« lenne.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„Sajnos ezek mind hiányoznak, vagy csak nagyon alapszinten érhetőek el.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató
„Sajnos a rendszer nem működik hatékonyan. Az állítások végéről hiányzik a »lenne«. Pl.:
A kutatási pályáztatásban nyújtott segítség nagyon fontos ... lenne.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató

De ha az egyetem biztosítaná is a techtranszfer-szolgáltatásokat – véli néhány kutató –, azt
olyan magas áron tenné vagy teszi (legalábbis az egyetemi szellemitulajdon-kezelési
szabályzatokból kiindulva), amely jelentősen rontaná a projekt rentabilitását.
„A kérdés az, hogy mit nyújt egy ilyen iroda és mit kér érte cserébe. Ha például jelentős
tulajdoni/részesedési hányadot a kutató találmányából, akkor felesleges az iroda, mert a
kutatónak nem fogja megérni hozzá fordulni.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató

A válaszadók többsége tehát nem bízik vagy nem elégedett az egyetemtől a harmadik
küldetés terén kapott támogatással. Úgy látszik, hogy a magyar egyetemek ugyan hamarjában
átvették a techtranszfer intézményesített modelljének szabályait és elveit, a megvalósításban
komoly lemaradások tapasztalhatók. Ezt jelzi a kutatóknak a techtranszfer területén nyújtott
szolgáltatások alacsony fokú fejlettsége is. Az utoljára idézett megjegyzés az ötödik hipotézisben
feltett kérdés fontosságára világít rá, illetve arra, hogy ha a kutatók együtt is működnének az
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egyetemmel, azt nem feltétlenül az egyetem által (önkényesen) megszabott feltételek
mellett tennék. Az egyetemmel való együttműködés és profitmegosztás kérdéseit a következő
fejezetben tovább elemzem.

4.5.6. Techtranszferattitűd és -problémák
A techtranszferattitűdöt (a harmadik küldetéshez, annak intézményesítéshez és
problémáihoz való attitűd) valamint a környezet vállalkozóiságának megítélését vizsgáló 32
Likert-skálát, a könnyebb áttekinthetőség kedvéért a kérőívben három csoportra osztottam. A
csoportok ugyan logikusan lettek elrendezve (az elsőben főként az egyetemre, a másodikban a
techtranszferproblémákra, a harmadikban pedig a kutatóra vonatkozó állítások szerepelnek),
azok a techtranszferproblémáktól eltekintve nem sugalmazták az előre felvázolt látens
struktúrát. A 32 skálaelemhez összesen közel 300 megjegyzés érkezett, melyek többsége két fő
témakört érint: (1) az oktatás, a kutatás és a techtranszfer viszonya, valamint az ezzel
kapcsolatos egyetemi és állami politika, valamint (2) a techtranszfer intézményesítésének
kérdései: a vállalkozóisággal kapcsolatos szellemitulajdon- és jövedelem-megosztás a
kutató és az egyetem között. A két kérdéskör együtt több mint 80 megjegyzést kapott.
A válaszok szerint a kutatók már az egyetemi alapfunkciók, tehát az oktatás és a kutatás
között is nehezen találják meg az egyensúlyt, hiszen bár az egyetem elsődleges funkciója az
oktatás, az oktatók kinevezése, előmenetele mégis alapvetően kutató tevékenységüktől
függ. Az egyetemi alkalmazottak így méltán bizonytalanok abban, hogy oktatóként vagy inkább
kutatóként tekintsenek magukra, mert mindkettőt igen nehéz egyszerre színvonalasan végezni.
Ráadásul kevesen tehetségesek az oktatásban és a kutatásban egyformán, ezért a válaszadók
szerint a hatékonyság és a minőség érdekében szét kellene választani az oktatói és kutatói
szerepeket és pozíciókat.
„A nagy dilemma most az, hogy hogyan lehet kutató egyetemmé válni úgy, hogy közben a
tömegképzés igényeit kell kielégíteni. Szerintem ez egy nagy blődség. Nem minden oktató
alkalmas kutatásra és nem minden kutató oktatásra. Nem biztos, hogy minden minősített
oktatót rá lehet venni az innovációs kutatások végzésére.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató
„Az egyetemi oktatók már így is publikálási kényszer alatt vannak, ez pedig a hallgatókon
úgy csapódik le, hogy ők a szükséges rossz az egyetemen. Kellenek, mert utánuk kap az
egyetem pénzt az államtól, de igazából csak elveszik az oktatók drága idejét a
kutatómunkától. Annak az oktatónak, aki komolyan veszi az oktatási tevékenységét, alig
marad ideje kutatómunkára. Ezért az oktatók többsége (tisztelet a kivételnek) hanyagolja a
diákokat, amit ők egyre gyakrabban észre is vesznek, szóvá is teszik.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„Az oktatás minőségét már önmagában az károsítja, hogy egy egyetemi oktatónak egyben
kutatónak is kell lennie, és egy egyetemi kutatónak egyben oktatónak is kell lennie (hiába
van kétféle státusz, mindenkinek mindent kell csinálnia, mert annyi az oktatási munka, és
olyan kevés álláshely van). Álszent dolog, hogy valaki mindkét területen egyszerre (oktatás
és kutatás) jó tud lenni. Szét kellene választani a követelményrendszert az oktatóknak (aki az
oktatásban legyenek jók) és a kutatóknak (akik a kutatásban legyenek jók). Amerikai
egyetemeken van olyan, hogy valaki egyetemi ember, mégsem kell egy órát sem oktatni, ő
viszi a kutatást.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
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A kutatók időbeosztását tovább nehezíti a harmadik küldetés megjelenése, amely a
kutatók szerint ugyan pozitív hatással van az oktatásra, hiszen gyakorlat közelivé teszi azt, de
egyúttal csökkenti az oktatásra, az órákra való felkészülésre fordítható időt. A publikációs
kényszer („publish or perish”) és a harmadik küldetés tükrében a kutatók akár „nyűgként”,
„szükséges rosszként” is tekinthetnek a diákokra, mindazonáltal az iparral, a kurrens kutatási
problémákkal folyamatosan kapcsolatban lévő oktatók hitelesebbek is a katedrán. A fordított
eset is gyakori, amikor egy kutató azért nem aktív a techtranszferben mert úgy érzi, hogy az
oktatási feladatok teljesen lekötik energiáit.
„[A techtranszfer által] az oktatás minősége bizonyos értelemben javul, mert az
eszközállomány sokkal gyorsabban fejlődik. Az oktatók azonban egyre kevesebb időt
töltenek el az oktatással, és csak nyűgnek érzik, mivel az nem termel akkora hasznot, így nem
is fektetnek bele energiát.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„A technológiatranszfer pozitívan befolyásolja az oktatás minőségét, hiszen a hallgatók
első kézből értesülhetnek új tudományos, technológiai eredményekről.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató
„Hármas elvárásnak (kutatás, oktatás, pályázati tevékenység) egyszerre megfelelni
középszerűen lehet, mindhárom tevékenység egyszerre folytatásával. A másik lehetőség,
hogy felváltva lehet az egyikre nagyobb hangsúly helyezni, így lehet jó minőséget elérni.
Ekkor a másik két oldal háttérbe helyezése miatti elmarasztalás az eredmény, függetlenül
attól, hogy az egyetemnek mindhárom az érdeke.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató

A kutatók nemcsak a három funkció közötti választást élik meg konfliktusként,
hanem az alkalmazott kutatás centrikusság kényszerét is. Amint arról korábban szóltam, az
európai kutatáspolitikában a figyelem és a források is az alkalmazott kutatás és a fejlesztés
irányába tolódtak el. Az egyetemi kutatók ezt a hangsúlyeltolódást erőltetettnek és
átgondolatlannak érzik.
„Az egyetem az egyetlen hely, ahol még folyik alapkutatás. Szerintem fontos neki teret
hagyni. A kutató választhasson, hogy alap- vagy alkalmazott kutatást akar folytatni.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„Az egyetemeken szerintem elsősorban alapkutatással kellene foglalkozni, legalábbis az
elméleti intézetekben. Mivel erre a személyi, anyagi feltételek sokszor nem adottak, sokszor
nyúlnak »eladhatóbb« egyszerűbben kivitelezhető témákhoz, és természetesen mindig
akadnak olyan gyakorlati határterületek, amely fele el kell es lehet mozdulni.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„A szomorú az a dologban, hogy az egyetemek »kénytelenek« alkalmazott kutatásokat
végezni akkor is, ha ez nem igazán illik bele a profiljukba, mert másként nem tudják
finanszírozni tevékenységüket, még az oktatást sem igazán, nemhogy a kutatást.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató

S bár az állami kutatáspolitikában jelenleg előnyt élvez az alkalmazott kutatás és a
kutatáshasznosítás, az egyetemi ösztönzőrendszer nincs ezzel a nézettel összehangolva.
Annak ellenére, hogy az egyetem és a kutatók gyakran csak állami pályázatokból és piaci
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bevételekből tudják finanszírozni alaptevékenységüket (sőt gyakran a saját megélhetésüket és
az

intézmény fenntartását is), az oktató-kutatói előremenetel egyértelműen

az

alapkutatáson és a publikáláson alapszik, ami a kutatókat választásra kényszeríti a
tudományos és a vállalkozói karrier között.
„Sajnos egyetemünkön e tevékenységek egyenrangúsága nincs meg, ami háttérbe szorítja
a piacorientált kutatást és oktatást egyaránt. Jómagam eredményesen dolgoztam a
kutatásszervezésben, pályázatírásban és a lebonyolításban, amit szerettem is csinálni. Az
ebből »összeszedett« hátrányok miatt, lényegében büntetésben részesültem, ezért ezt a
tevékenységet fel kellett függesztenem, hogy a tudományos vonalon »pótolhassam« az
elmaradásokat. Persze a kutatási vonalak újraindítása is nyilván több év munkájának volt az
eredménye. Többször gondoltam már végig, hogy érdemes volt-e egyáltalán a vállaltokkal
való együttműködésben aktívan részt vennem.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató

A kutatói megjegyzések másik nagy csoportja a vállalkozói funkció egyetemi integrálására,
pontosabban a közös vállalkozói tevékenységből eredő együttműködésre, azaz az egyetem és a
kutató közötti munka-, szellemitulajdon- és jövedelem-megosztásra vonatkozik. A kutatók
szerint az egyetemnek csak kielégítő ellenszolgáltatás fejében (megfelelő pénzügyi
támogatás, kutatási infrastruktúra, techtranszfer-szolgáltatások és javadalmazás) lenne
joga

részesülni a

kutatók

szellemi

termékeinek

tulajdonjogából,

illetve

azok

hasznosításának bevételeiből. Az egyetemi részesedés mértékét pedig az egyetemtől
kapott támogatások mértékéhez kellene igazítani. Az egyébként is korszerűtlen egyetemi
infrastruktúra biztosítása a válaszadók szerint nem elégséges feltétele osztozkodásnak, s főleg
nem a jelenlegi szabályzatok szerint megszabott mértékben. Bár elviekben a kutatók többsége
ésszerűnek és szükségszerűnek tartja az egyetemmel való együttműködést, az egyetemek által
alkalmazott „testvéries” vagy ahhoz közeli nyereségfelosztást „irreálisnak” tekintik, hiszen az
elveszi a motivációt az amúgy is „túladóztatott” hasznosítástól.
„Ha IGAZSÁGOS elosztás lenne a szabadalmi/hasznosítási jogok terén, akkor sokkal
jobban működne ez a dolog. Hogy mi az igazságos elosztás, azt pedig nem a
techtranszferiroda jogászainak kéne egyoldalúan eldönteni, hanem megkérdezni a
KUTATÓKAT, hogy számukra mi az elfogadható és egy kölcsönösen elfogadott és mindenki
számára a hasznos munkára ÖSZTÖNZŐ megállapodást kidolgozni.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„Itt számomra egy jelképes 1-2% lenne jogos az egyetem részéről, hiszen a szellemi
hozzáadott értékhez ő legtöbbször a rezsivel, de sokszor még azzal sem járul hozzá, esetleg a
kutatói/oktatói fizetéssel. Ez utóbbiak is legtöbbször azonban pályázati (a kutató által
pályázott) pénzből kerülnek finanszírozásra.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„A kutatóval tisztázni kellene ELŐRE, (még a kutatások elindulása előtt), hogy mire
számíthat az egyetemtől. Miben, hogyan és mennyit tud neki segíteni és ezért mit vár el
cserébe. Az egyetemi kutatók zöme szereti az egyetemi légkört (kutatás, oktatás, szélesebb
rálátás dolgokra ...), ezért ha KORREKT támogatást kapna az ötleteihez (nem konkrét
pénzbeli segítségre gondolok), akkor szívesebben valósítaná meg az egyetemen a dolgokat és
nem vinné el mondjuk egy ipari partnerhez.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
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Miután a tudományos vállalkozói tevékenység fő motivációja a (társadalmilag
méltatlannak tartott) jövedelem kiegészítése, illetve mivel a kutatók nem érzik azt, hogy az
egyetem megbecsüli őket, ezért még inkább zokon veszik, ha extra erőfeszítéseik árán szerzett
jövedelmeiket az egyetem indokolatlanul nagy mértékben adóztatja meg, ha beleszól a kutatási
eredmények hasznosításába.
„Elviekben jogos, ha az egyetem anyagilag profitál dolgozói K+F bevételeiből. Ugyanakkor
az egyetem »munkáltatóként« nem képes megteremteni a nyugodt és hatékony munka
hátterét. Sem anyagiakban (fizetés, juttatások), sem a dolgozók munkájának támogatásában
(gondolok itt arra, hogy minden évben gyomorgörccsel várjuk az egyetemi költségvetés
elfogadását és annak hatását Tanszékünkre). A K+F munkák fő hajtóereje egyszerűen az,
hogy a kollégáknak kirívóan alacsony a fizetése, a Tanszéknek pedig (mivel a központi pénz
nem elegendő még ezekre az alacsony bérekre sem) évről évre még ennek az összegnek egy
részét is K+F pénzből kell kitermelnie. Ezt figyelembe véve elgondolkodtató az egyetem
részesedésének etikus volta.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„Ameddig nem fizetik meg a munkánkat, addig ne tartsanak igényt a szellemi termékekre.
Sokkal jobb lenne viszont, ha megfizetnék a munkát, gondoznák a szellemi termékeinket, és
prémiummal motiválnának.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„Az egyetem csak magát a labor helyiséget és a rezsi költséget állja nálunk, egyéb
pénzügyi támogatás nem igazán érkezik tőlük, azt sem lehet mondani, hogy rendesen
megfizetnék, illetve anyagilag ösztönöznék a kutatóikat, így nem tartom túl jogosnak az ő
részesedésüket az ipari kapcsolati bevételből...”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató

Persze

vannak

olyan

kutatók

is,

akik

egyetértenek

a

Bayh-Dole-típusú

szabályozással, azaz a szellemi termékek és a belőlük származó profit egyetemmel való
megosztásával. Sőt, egyesek kifejezetten károsnak vélik a vállalkozó kutatók egyetemi
erőforrásokat kisajátító tevékenységét.
„A szellemei termékeket mindenképpen egyetemi tulajdonba kell venni, hiszen itt
dolgozva, az egyetemi infrastruktúrát használva jönnek létre. Ezt sajnos sokat elfelejtik, és
saját bizniszt csinálnak az egyetemi infrastruktúra felhasználásával. Ezért megy tönkre a
felsőoktatás.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„Ez úgy működik, mint a vállalatoknál a »szolgálati szabadalom«. Egy nagyobb szervezet
könnyebben tudja (tudná) érvényesíteni a találmánnyal kapcsolatos jogokat. Kérdés, hogy jól
végzi-e ezt a tevékenységet.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató

A karok, tanszékek és kutatók közötti együttműködés, szintén számos válaszadót
késztetett megjegyzés írására. A kérdést kommentálók széthúzásról, személyeskedésről,
ellenséges hangulatról számoltak be, amely egyetemek között még érthető is lenne (tekintettel
a piaci szempontok felerősödésére), de az egyetemen belül jelentősen hátráltatja a nagyobb
horderejű, számos tanszék és kutató együttműködését megkívánó projektek hatékony
teljesítését, valamint azok egyetemen belüli spillover hatásainak kibontakozását.
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„Az egyetemen a karok vezetői annyira utálják egymást, hogy pusztán a személyes
gyűlölet miatt több együttműködés hiúsult meg, mint amennyi összejött.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„A karok és kutatócsoportok, gyakran az eszközeiket sem osztják, meg. Kihasználatlanul
állnak az eszközök. Ennek nem a közös cél hiánya, vagy a kutatási program különbözősége az
oka, vagy akár a verseny, hanem személyeskedés, kicsinyesség. Mi fiatalok sokszor nem is
értjük mi a problémája két professzornak egymással, ami miatt nem lehet együttműködni!”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató

A kommentek szerint a tanszékvezetők és az egyetemi menedzsment kulcsfontosságú
szerepet tölt be a harmadik küldetés meghonosításában. A techtranszfer tevékenységektől
idegenkedő

egységvezetők

hátráltathatják

a

vállalkozói

szellemiségű

kutatók

kibontakozását, ellenben a vállalkozói egyetemi menedzsment nagyban elősegítik a
harmadik küldetés terjedését. Néhány válaszadó már azzal is elégedett lenne, ha a
menedzsment legalább az oktatást hatékonyan szervezné, ezzel is elősegítve a kutatómunkát és
az időbeosztást.
„Az egyetemi struktúra hagyományosan a tudományos minőséghez köti a vezetői
posztokat. Ez azonban csak ritkán párosul üzleti érzékkel, (sőt, gyakran vezetői képességgel)
ami konfliktusokhoz vezet, ha vállalati érdekekkel kell egyeztetni. Egyes vezetők kerülik is az
ilyen irányú tevékenységet, nehogy kiderüljön, hogy az általuk végzett kutatás és erőltetett
oktatási hányad, már idejétmúlt.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató
„Vezetem a tanszéket, így a saját »ízlésemre« igyekszem formálni!”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató

A szakirodalom szerint az egyetemeknek juttatott állami támogatások csökkenése a
tudományos vállalkozóiság alapvető motivációja. A külföldi szerzőkhöz hasonlóan, a magyar
egyetemi kutatók is aggodalmukat fejezik ki ezzel kapcsolatban, attól tartva, hogy a pénz eltéríti
a kutatókat eredeti céljaik felől a finanszírozó céljai felé.
„Az állam hozzáállása az elsődleges probléma. Nem ismerik el, hogy a hallgatóval törődés
is termelő munka, így nem is fizetik meg, amiből azután jönnek az ötleteléseken alapuló
kísérletezések emberekkel, eszközökkel. Az ún. tudományos tevékenység is egy speciális
prostituálódási folyamat áldozata, szintén a pénz miatt.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„Szándékosan alulfinanszírozzák az egyetemeket es ezzel rászorítják arra, hogy az ipar
igényei szerint ugráljanak a tudományos haladás igényei helyett.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„A közpénzekből is finanszírozott egyetemek és kutatóintézetek fölött nagyobb
társadalmi ellenőrzés kell, mert már most fennáll a veszélye, hogy bizonyos területeken a
kutatások nem a társadalmilag hasznos és kívánatos irányba haladnak, hanem a
profitérdekek határozzák meg.”
― Techtranszferben nem aktív, vállalkozó kutató
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4.5.7. Techtranszfercsatornák
Cohen, Nelson és Walsh (2002) korábban bemutatott felmérése szerint, az amerikai
termelővállalatok távolról sem a Bayh-Dole törvény és az EU által is propagált formális
csatornákat (szabadalmak, licencia-szerződések, spin-off vállalkozások, konzorciumok) tartják
fontosnak az egyetem-ipari tudásáramlás szempontjából, hanem sokkal inkább a hagyományos
mechanizmusokat mint a tudományos publikációk, az informális interakciók, vagy a
konferenciák és a személyes találkozók.
A magyar egyetemi kutatók válaszai alapján ennél összetettebb a kép (30. ábra). Lényeges
eredmény, hogy míg a legtöbb kutató a konferenciákat és találkozókat véli „nagyon
fontosnak”, addig a legkevesebben a spin-off vállalkozásokat. A Stanfordi Szilícium-völgy
sikerei óta elhíresült technológiaparkok szintén relatíve kevés válaszadó szerint nagyon fontos
eszközei a tudományos eredmények piaci hasznosításának. A szabadalmak ugyan az
élmezőnyben, de a konferenciák és a publikációk mögött végeztek a fontossági sorrendben. A
formális mechanizmusok közül az egyetem-ipari konzorciumokat és a szerződéses kutatást
tartja a legtöbb kutatók nagyon fontosnak.
konferenciák, találkozók
K+F együttműködés, konzorcium
szerződéses kutatás
publikálás, jelentések
szabadalmak
informális interakciók
honlapok, online adatbázisok
vállalati tanácsadás
licenciaszerződések
diákok ipari alkalmazása
kutatócsere
technológiapark, inkubátor
kutatói (spin-off) vállalkozások
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30. ábra. Az egyes techtranszfercsatornákat „nagyon fontosnak” tartó kutató aránya

A techtranszfercsatornák értékelése kapcsán érdemes a vállalkozói és a nem vállalkozói
kutatók álláspontját összevetni. Kérdéses ugyanis, hogy a formális csatornákban aktív
kutatók vajon fontosabbnak tartják-e azokat a hagyományos csatornáknál, illetve, hogy a
nem vállalkozói kutatók elfogultak-e a hagyományos csatornákkal szemben?
A kétmintás K-S teszt szerint, a techtranszferben aktív és nem aktív kutatók véleménye öt
transzfer-mechanizmus fontossága megítélésében tér el egymástól (szignifikánsan): a
szabadalmak (p=,006), a szerződéses kutatás (p=,000), a tanácsadás (p=,000), a K+F
együttműködések és konzorciumok (p=,006), valamint a diákok ipari alkalmazásának (p=,048)
vonatkozásában. A t-tesztből az is kiderül, hogy milyen irányban: a szabadalmakat a nem
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aktívak, ellenben a szerződéses kutatást, a tanácsadást, a konzorciumokat és a diákok
ipari alkalmazását a techtranszferben aktív kutatók vélik szignifikánsan fontosabbnak.
Ha a vállalkozó és a nem vállalkozó kutatók véleményét vetjük össze, négy csatornát
illetően találunk szignifikáns különbséget: a publikálás (p=,040), a tanácsadás (p=,043), a K+F
együttműködések és konzorciumok (p=,023), valamint a spin-off vállalkozások (p=,006)
tekintetében. A publikációkat a nem vállalkozók, a tanácsadást, a K+F együttműködést és a
spin-off vállalkozásokat pedig a vállalkozó kutatók tartják (szignifikánsan) fontosabbnak.
Tehát a szabadalmakat kivéve, a formális techtranszfercsatornákat az azokban aktív
kutatók fontosabbnak is vélik, míg a hagyományos csatornák fontosságának megítélését
illetően nincs különbség a két csoport között. Ez utóbbinak az lehet az oka, hogy a vállalkozói
kutatók a hagyományos csatornákban is aktívabbak, többet publikálnak vagy legalábbis nem
kevesebbet, mint a nem vállalkozói társaik.
A techtranszfercsatornák szerepét és fontosságát csupán a kutatók 3,6%-a kommentálta. A
kevés megjegyzés ráadásul elég nehezen kategorizálható, gyakori a kérdéshez nem szorosan
kapcsolódó vagy egymással teljesen ellentétes vélemény. Több válaszadó is megjegyezte, hogy
nem igazán tud állás foglalni a kérdés kapcsán, mert nem ismeri, sőt nem is hallott néhány
felsorolt fogalomról. Csupán két mechanizmus kapott kizárólag pozitív megjegyzéseket: a
szerződéses kutatás és a diákok ipari alkalmazása. A szerződéses kutatást mint az egyetem,
a tanszék számára kritikus bevételi forrást említették a kutatók, míg a diákok iparban történő
elhelyezkedése mellett, a tanárok vállalati gyakorlatának fontosságát is többen hangsúlyozták.
Negatív megjegyzést főként a technológiaparkok kaptak, amelyek a kutatók szerint nem
töltik be a nekik szánt szerepet.
„A személyes találkozók és főleg a szakmai gyakorlatok keretében a diákok kihelyezése
vállalatokhoz mindenképpen nagyon fontosak. Azt is fontosnak tartanám, hogy mielőtt valaki
az egyetemen oktatni kezd, legalább fél-egy évet töltsön el a piaci szférában, hogy tisztában
legyen vele, mik az igények.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„Az egyetemi oktatókat kötelezni kellene, hogy bizonyos időt 4-5 évet dolgozzanak
valamilyen vállalatnál is, lehetőleg még fiatal korukban.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„A technológia parkokat csak abban az esetben tekintem nagyon fontos feltételnek,
amennyiben azok nem egy kis érdekcsoport egyéni érdekeit szolgálják ki, hanem az egyetem
összes kutatója által használt és hasznosított technikai/infrastrukturális feltételrendszert
képviselnek.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„Az inkubátorházak, spin-off cégek szerepe lehetne, hogy az alapkutató intézményekből
továbbvigyék azt, ami iparilag hasznosítható, és ezzel alapkutatási feladatokra szabadítsák
fel az arra alkalmas kutatóhelyeket és tudósokat. Ma ez nem feltétlenül így működik.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
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Az egyetemek túlzott publikáció-központúsága is kapott néhány kritikát, bár volt olyan
válaszadó is, aki szerint a releváns publikációkat az innovatív vállalatok igenis figyelik.
„Publikálás: a cégek általában nem működnek annyira tudományosan, hogy publikációkat
olvasgassanak.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„A gazdasági célú kutatásoknál nem a publikálást tartom elsősorban fontosnak. (Szemben
a jelenleg érvényesülő irányzattal. Ezt még a bölcsészettudományi területen is nagy
önmérséklettel kellene kezelni, mert mindent elönt a papír.) Eközben a szabadalmi denzitás,
amely elsőrendűen szemléltetni tudja a gazdasági célú kutatások eredményességét, soha
olyan rossz nem volt, mint ma.”
― Techtranszferben nem aktív, vállalkozó kutató
„A publikáció egyben értékmérő is, és ahol igény van fejlesztésre, figyelik.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató

Mások nem annyira az egyik vagy a másik transzfercsatornát emelték ki, hanem a
személyes kapcsolatok fontosságára hívták fel a figyelmet, amely azonban nem mindig a
kutatói kvalitás függvényében alakul.
„Azt vettem észre, hogy pl. az innovációs munkákkal azok a cégek bíztak meg bennünket,
ahol valamelyik vezetővel jó személyes kapcsolata volt/van valamelyik kollégámnak.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„A személyes kapcsolatok nagyobb bizalmat adnak bármely együttműködéshez.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„Forrás, kapcsolat, megbízás... Ebben a sorrendben. Tudás? Nem számít. Szerencsés
esetben találkozik...”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató

Egy kutató felvetésében rávilágított, hogy a felsorolt transzfercsatornák nem egymástól
függetlenül, hanem inkább egymást kiegészítve, illetve – a lineáris innovációs folyamat
tükrében – csak egymást követően értelmezhetők:
„Ezek a csatornák az ötlet-hasznosulás útvonal más-más fázisaiban fontosak, vagy adott
esetben, egymagukban értéktelenek, de a lánc kihagyhatatlan részei.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató

4.5.8. A kutató, a tanszék és az egyetem vállalkozóisága
Az utolsó kérdés mintegy összefoglaló jelleggel arra kérte a kutatókat, hogy becsüljék meg
és véleményezzék saját, tanszékük és egyetemük techtranszfer-központúságának / tudományos
vállalkozóiságának relatív mértékét. Az eredmények szerint a kutatók általában szignifikánsan
(p=,000) vállalkozóibbnak látják magukat tanszéküknél és egyetemüknél is. A vállalkozóibb
kutatók mikro-környezetüket (tanszéküket) inkább techtranszferközpontúnak látják, mint a
nem vállalkozói társaik (p=,000), amely szintén a környezet hatásának fontosságát bizonyítja.

126

A kérdést közel 90 kutató véleményezte, illetve írta le végső álláspontját, gondolatait a
felmérés kapcsán. A kutató-tanszék-egyetem kapcsolatrendszerében a válaszadók az
egyetem harmadik küldetéshez való hozzáállásával elégedetlenek leginkább. A
megjegyzések szerint a kutatók nem érzik az egyetem valódi elkötelezettségét, a menedzsment
őszinte segítőszándékát. Olyan szervezetnek látják intézményüket, amely ugyan elvárja a
kutatóktól a techtranszfer-aktivitást, számít az abból származó bevételekre, illetve – a
gazdaságpolitikai igényekhez alkalmazkodva – hangsúlyozza annak fontosságát, de a
valóságban illetve tettekben kevés jelét adja a valódi elkötelezettségnek, nem törekszik a
kutatók megértésére és támogatására. Sőt, gyakran még hátrányt, elmarasztalást is szenved
az a kutató, aki energiáit a hivatalos erőviszonyokat megalapozó tudományos publikálás helyett
a kutatáshasznosításra fordítja.
„Szóban ezt mindenki fontosnak tartja, de CSAK annyiban, hogy ha az egyetem értékesít
valamit, akkor abból az egyetem pénzhez jut. Viszont a konkrét intézkedések terén
EGYÁLTALÁN NEM TESZ SEMMIT AZ EGYETEM/TANSZÉK. Pl. egyszer sem hallottam arról,
hogy kutatókat összehívtak volna megbeszélni a korábban írt jogi hátteret, azaz, hogy az
egyetem mit tud segíteni a kutatóknak és ezért cserébe mit vár el. A másik, hogy SOHA nem
hallottam olyanról, hogy valaki akár csak egy dicséretben is részesült volna azért, mert
kiemelkedő alkalmazott kutatási tevékenységet végzett. Ha se erkölcsi, se anyagi jutalom
nem jár ilyesmiért, viszont lenyúlni a kész eredményeket az egyetem SZABADON elveheti,
akkor ez a kutatóknak NEM ÉRDEKE. Ilyen viszonyok mellett HAZUGSÁG azt állítani, hogy az
intézmény ezt előtérbe helyezi... (…) Meg fog ez a helyzet változni, de csak akkor, ha majd az
egyetemek erre rákényszerülnek és sajnos csak az ipar kívülről és az egyetemi kutatók (ha
majd nem lesznek annyira gyávák) belülről együttesen fogják tudni rábírni az egyetemeket,
hogy feladják a kiváltságaikat és rendezzék a helyzetet a saját kutatóikkal. (Mindenki jobban
fog járni...)”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„Az egyetem egyrészt passzív haszonélvezője az így létrejövő eredményeknek (érdemi
szolgáltatások nélküli adminisztratív elvonások), másrészt egyetemi vezetők véleménye
alapján úgy tűnik, hogy a gazdasági hasznosulást célzó tevékenységeket az oktatás és kutatás
szempontjából negatív (megtűrt) jelenségnek ítélik. Ez a szemlélet éles ellentmondásban van
azzal a ténnyel, hogy az egyetem működési költségeinek mekkora hányada származik érdemi
szolgáltatásoktól független adminisztratív elvonásokból.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató
„Az egyetemen nagyon erősen hat egy – szerintem – rossz értelemben vett »akadémiai«
szemlélet, amely az »impakt faktorok« és »idézettségi mutatók« bűvkörében él, és nagyon
messze áll a valódi társadalmi igénytől, amit a kutatással-oktatással szemben állíthatunk.
Öncélúnak látom ezt a fajta tudományos »játékot«. Sokkal kisebb hangsúlyt kap, sőt néha
leértékelődik az előbbivel szemben a társadalmi hatás, hasznosulás. Nagyon ráférne a
szellemi változás a teljes hazai »akadémiai« szférára, s ez elsősorban nem a piaci-gazdasági
hasznosulást-hasznosítást kell, hogy jelentse, hanem a társadalmit.”
― Techtranszferben nem aktív, vállalkozó kutató

A tanszékek között viszont számos vállalkozói szigetet, munkacsoportot találni. A
megjegyzések rámutattak, hogy az adott tudományterületen elfogadott normák mellett, a
tanszékek hozzáállását a vezetők attitűdje is nagymértékben befolyásolja. Azonban a
jövedelemtermelő-képességekben

lévő

éles

különbségek

egyenlőtlenséget

és

féltékenységet szülhetnek a kutatók, tanszékek és karok között. A vállalkozói
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tevékenységet – valamilyen okból kifolyólag – nem végző kutatók könnyen megneheztelhetnek
vállalkozói, s ezáltal az alaptevékenységekre (látszólag vagy ténylegesen) kevesebb időt fordító
társaikra.
„Azt gondolom, hogy az egész egyetemet nem lehet egyben megítélni, mert még egy
tanszékcsoporton belül is vannak az »új világhoz« (pályázatok, vállalati együttműködés stb.)
jól alkalmazkodott tanszékek, és vannak, akik tengődnek. És akkor még nem beszéltünk a
karok (pl. Bölcsészkar és TTIK) közötti különbségekről.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„A kar egyik legjobban teljesítő tanszéke vagyunk (80-150 M Ft/év bevétel, 90-120 fő
diplomatervező). A nagyfokú leterheltség mellett jut energiánk az ipari kapcsolatok
ápolására. Sajnos az innovációra már kevésbé jut elegendő energiánk. Az ipari munkák
eredményeinek hasznosulása pedig a megbízók kezében van. Azt lehet mondani, hogy az
eredmények a személyes kapcsolatok hatékonyságának is a függvényei.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„Mivel az innovációs dolgokban az egyes kutatóknak, tanszékeknek időről-időre mások a
lehetőségei, nehezen viselik el, ha "Valakinek" kifejezetten sok lehetőség jut. Persze ezek nem
objektív mérce alapján osztódnak így, hanem a humán tényezők is befolyásolják az
esélyeket... persze, aki kimaradt a lehetőségekből, az ritkán veszi észre, hogy arról Ő maga is
tehet!”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató

Végezetül, a kutatók saját vállalkozóiságukat alapvetően a tudományterületükre vezetik
vissza, azonban szerepet kap az egyetemi környezet, azaz a tanszék és az egyetem orientációja,
valamint a megélhetési kényszer is, mely tényezők fontosságára a kvantitatív vizsgálatok is
rávilágítottak.
„Nagyban függ attól a kutatási eredmények hasznosulása az egyes fenti szinteken
[tanszék – kar – egyetem], hogy milyen tudományterülettel, milyen mértékben foglalkoznak
alapkutatással vagy gyakorlatorientált kutatással.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„Én alapvetően alapkutatással szeretnék foglalkozni, de mind a Tanszék, mind az
egyetem kénytelen az anyagi források szűkössége miatt alkalmazott irányba elmozdulni, és
ez persze valamennyire engem is orientál ebbe az irányba.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„Egyértelmű: nekem ez megélhetési kényszer. A többi szereplőnek [tanszék és
egyetem] nem.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató
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5. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE
Jelen fejezetben az empirikus felmérés eredményeit összegzem a korábban feltett
hipotézisek alapján. Az adatok elemzése, melyet az előző fejezetben végeztem el, két részből állt:
a számszerű adatok statisztikai és a nyílt kérdések tartalomelemzéssel történő
vizsgálatából. A kvantitatív módszerek által feltártam a kutatók techtranszferben és
vállalkozásban való aktivitásának a hipotézisekben azonosított (magyarázó) változókkal való
kapcsolatát, azaz a vállalkozói és nem vállalkozói kutatók jellemzőit. A kapcsolatok
szignifikanciáján kívül, azok erősségét és irányát is vizsgáltam. A vizsgálatokat alapvetően
két módon folytattam le: a techtranszfer-aktivitást először – klaszteranalízis által – kategorikus
(bináris) adattá alakítottam (megkülönböztettem „techtranszferben aktív” és „nem aktív”
kutatókat), majd kereszttáblák, logisztikus regresszió, valamint t- és z-próbák segítségével
teszteltem az aktív és nem aktív klaszterek többi változóval való kapcsolatát. A vállalkozásban
való aktivitást eredetileg is kétértékű változóban regisztráltam: ennek alapján különbséget
tettem „vállalkozó” és „nem vállalkozó” kutatók között, akik jellemzőit szintén a felsorolt
módszerekkel vizsgáltam. A kvantitatív módszerek második csoportja (varianciaanalízis,
korrelációszámítás és lineáris regresszió) lehetővé tette a techtranszfer-aktivitás folytonos
változóként történő vizsgálatát, amely a klaszterezésen alapuló módszereknél ugyan kevesebb
információvesztéssel járt, azonban a vállalkozásban való aktivitást ily módon nem tudtam
vizsgálni. A feltett hipotézisekre vonatkozó eredményeket az alábbiak szerint értelmezhetjük:

5.1. Első hipotézis: harmadik küldetés iránti attitűd
Első kutatási kérdésem által a harmadik küldetés fogadtatásának, valamint a vállalkozói
kutatók profiljának vizsgálatát tűztem ki célul. A tudományos vállalkozóiság iránti attitűd
mellett külön vizsgáltam a szakirodalom által a harmadik küldetés kapcsán felhozott problémák
jelentőségét. Első hipotézisem szerint, a harmadik küldetés mint új egyetemi norma iránti
attitűd szoros és pozitív kapcsolatot mutat a tudományos vállalkozóiság mértékével (H1a) és
negatívan függ össze az annak veszélyeitől való aggodalommal (H1b)46.
A harmadik küldetéshez való attitűdöt a faktoranalízis alapján két dimenzióra osztottam.
Az egyiket „a harmadik küldetés elfogadásának”, a másikat „a harmadik küldetés iránti
elkötelezettségnek” neveztem el. Az elkötelezettség elvileg szorosabb kötődést jelent a
tudományos vállalkozóisághoz, amit a korrelációszámítás és a lineáris regresszió eredményei
igazoltak is. A tudományos vállalkozóiság ugyan összefügg a harmadik küldetés iránti
A szakirodalom a harmadik küldetés potenciális veszélyei között említi (1) az alapkutatásra és az oktatásra fordított
erőforrások (pénz, munka) csökkenését, illetve az ebből következő minőségromlást; (2) a publikálás és ezáltal a
tudományos információk szabad terjedésének háttérbeszorulását; (3) a vállalati érdekeknek való alárendeltséget;
valamint (4) az eltérő techtranszfer-képességekből eredő konfliktusokat az egyetemen belül. Mindezen veszélyek
annál fokozottabban jelentkeznek, minél inkább (5) a pénz válik a techtranszfer elsődleges motivációjává, szemben
annak az oktatást, a kutatást és a kutatók szakmai fejlődését támogató szerepével.
46
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attitűddel

(a

pozitívabb

attitűddel

rendelkezők

vállalkozóibbak),

a

kapcsolat

meglehetősen gyenge. A hipotézis tehát csak részben igazolódott be. A gyenge összefüggés azt
sejteti, hogy a magatartást alapvetően nem az attitűd, hanem más tényezők befolyásolják (ezek
vizsgálatára a későbbi hipotézisekben térek ki). S míg a techtranszferproblémákat
csekélyebbnek vélő kutatók valóban vállalkozóibbak, ez a kapcsolat is gyenge, tehát a
problémák megítélése sem túl jó prediktora a vállalkozóiságnak. A problémák megítélése a
– magyarázó változók közül – a harmadik küldetéshez való attitűddel van a legszorosabb
kapcsolatban, amely könnyen magyarázható: a tudományos vállalkozóiságot mint új egyetemi
értéket elfogadó kutatók kevésbé tartják azt veszélyesnek a hagyományos egyetemi normákra
nézve.
A veszélyek egyenként történő vizsgálata során kiderült, hogy a kutatók leginkább azzal
értenek egyet, hogy a techtranszfer fő motivációja a pénz. Ez azonban csak akkor jelent valódi
veszélyt, ha a másik két funkció eközben feledésbe merül. Valódi veszélyként merült fel
ellenben az alapkutatásra való negatív hatás. A kutatók veszélyesnek és indokolatlannak
érzik az alkalmazott kutatás irányába való jelentős elmozdulást a nemzeti kutatáspolitikában.
Sok válaszadó úgy véli, hogy az alapkutatás nélkülözhetetlen az alkalmazott kutatás
szempontjából is, illetve mindenkinek joga van azt a témát kutatnia, amihez affinitást és
tehetséget érez, hiszen ez viszi leginkább előre a tudományt és később a társadalmat, a
gazdaságot is.
A kutatók összességében inkább nem értenek egyet azzal, hogy a harmadik küldetés
nyomán romlik az oktatás minősége. Ezzel egybehangzóan, több szöveges válasz is a
techtranszfer pozitív hatásairól számolt be az oktatásra nézve. Mindamellett, számos megjegyzés
ennek az ellenkezőjét sugallta: a kutatók gyakran panaszkodtak a túlterheltségre és az
időhiányra, mondván, hogy szinte lehetetlen egyszerre oktatóként és kutatóként is magas
színvonalon helytállni, mely helyzeten a vállalkozói funkció integrálása csak tovább nehezít. A
kutatók tehát érzik, hogy az alkalmazott kutatás, a piaccal való folyamatos kapcsolattartás
alapvető fontosságú az oktatás szempontjából, azonban a három, de még a két alapfunkció
együttes koordinációja sem megoldott jelenleg a magyar egyetemeken. Ezért esetenként akár
több kára, mint haszna származhat a diákoknak oktatóik vállalkozóiságából vagy intenzív
kutatótevékenységéből.

5.2. Második hipotézis: demográfiai jellemzők
A második hipotézisben a demográfiai adatok (nem, életkor) és a tudományos
vállalkozóiság kapcsolatát vizsgáltam. Bár összefüggésük tesztelése viszonylag egyszerű, az
eredményeket óvatosan kell kezelni, mert túlzott általánosításra adhatnak okot. Első feltevésem
szerint, a férfiak aktívabbak a techtranszferben, mint a nők (H2a). A társadalmi nem
(tudományos) vállalkozóiságra való hatásának számos magyarázata lehet, melyeket korábban
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részletesen is kifejtettem. Talán a legfontosabb, hogy a nők társadalmi-kulturális szerepe
kevésbé kompatibilis a vállalkozóisággal, mint a férfiaké. Az eredmények ezt alátámasztják: a
társadalmi nem és a techtranszferben valamint a vállalkozásban való aktivitás összefügg
egymással, a férfiak szignifikánsan vállalkozóibbak a nőknél. Míg a férfiak 24,4%-a, addig a
nők csupán 13,3%-a vállalkozó; illetve a férfiak 57,4%-a aktív a techtranszferben nők 36,7%ával szemben. A kereszttáblák asszociációs indikátorai szerint a kapcsolat nem túl erős.
A témát érintő kevés szöveges megjegyzésből arra lehet következtetni, hogy az egyetemi
funkciók, az oktatói-kutatói feladatok bővüléséből eredő túlterheltség a nőket még inkább
elrettenti a vállalkozóiságtól, mint a férfiakat. Mivel a nők társadalmi szerepe szélesebb körű a
férfiakénál, így a férfiaknak több idejük és energiájuk marad a munkahelyi teljesítményre. A nők
ezáltal kevésbé hajlamosak a munkahelyi alapfeladatokon túl egyéb funkciókat és kihívásokat is
felvállalni, mint a férfiak, ráadásul a társadalmi sztereotípiák miatt hátrányos helyzetben is érzik
magukat vállalkozói szerepkörben. Ezt támasztja alá az alábbi két megjegyzés is:
„Az egyetemi munka kielégít, és nő/anya lévén nem akarok túl sokat magamra vállalni. A
vállalkozás indításához tőke kell, és egy jól hangzó (szakmailag elismert) név, ami miatt
megtalálnak.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„Senki nem tekinti fő feladatának, hogy valakinek legyen pályázata. Még nehezebb a
helyzet, ha valaki egy vidéki Karon dolgozik és még nő is!”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató

A társadalmi nem mellett egy másik demográfiai változó, az életkor tudományos
vállalkozóisággal való kapcsolatát is vizsgáltam (H2b). Az életkor vizsgálta azért érdekes, mert
egyes vélemények szerint az emberek életük derekán (Greene, Carter, & Reynolds, 2003;
Llisterri, Mantis, Angelelli, & Tejerina, 2006), mások szerint az életkor előrehaladtával egyre
inkább (Brock & Evans, 1986; Borjas & Bronars, 1989; Rees & Shah, 1986), míg a közvélekedés
szerint fiatalkorukban (a felnőttkor elején) a leginkább vállalkozóiak. A hazánkban készített
GEM felmérés szerint, a magyar vállalkozói kör egyre fiatalabb és továbbra is férfiak által
dominált: „ma tipikus a 25–34 éves vállalkozó és a vállalkozók körülbelül 60%-át a férfiak teszik
ki. A legdinamikusabban növekvő cégek esetében még nagyobb a különbség a férfiak javára”
(Szerb, Acs, Varga, Ulbert, & Bodor, 2004, old.: 696).47
Az életciklus-modell szerint (Stephan & Levin, 1992) a kutatók pályájuk elején elsősorban
humántőke-beruházásokat folytatnak, hírnevet és státuszt szereznek maguknak, míg később
igyekeznek ezen befektetések hozamát maximalizálni, a felhalmozott szellemi, hatalmi és
társadalmi tőkét kamatoztatni. Mivel a vállalkozói, s főként a vállalkozó kutatónak nagy szüksége
van a társadalmi tőkére, az (el)ismertségre és a szakmai kapcsolatokra, ezért nem valószínű,
hogy egy kutató a pályája elején vállalkozóivá váljon. Továbbá mivel a tudományos
A mintába került vállalkozó kutatók 83,2%-ka férfi, de a férfiak a mintában (és az alapsokaságban) is
felülreprezentáltak (73%), ha nem is ilyen mértékben.
47
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vállalkozóiság eredendően nem kompatibilis a tudomány hagyományos értékeivel, a státusz
nagy jelentőséggel bírhat annak a környezettel való elfogadtatásában (Phillips & Zuckerman,
2001). Mindezek miatt feltételeztem, hogy az idősebb kutatók vállalkozóibbak fiatalabb
társaiknál.
Az életkor összefüggését a tudományos vállalkozóisággal a kvantitatív módszerek rendre
bebizonyították, azonban viszonya a techtranszfer-aktivitással erősebb és más alakú, mint a
vállalkozásban való aktivitással. Míg a techtranszfer-aktivitás az életkor növekedésével
párhuzamosan nő, egészen a legidősebb korcsoportig (70 év=<), ahol erős visszaesés
tapasztalható a techtranszfer-aktivitásban, addig a vállalkozásban való aktivitás esetén Greeneék és Llisterri-ék eredményei igazolódtak be: a középső korosztályban (40–49 évesek)
találhatók a legnagyobb arányban vállalkozó kutatók, a legkisebben pedig a legfiatalabb
(<30 év) és a legidősebb (70 év=<) korcsoportokban. Az általam feltett hipotézis tehát a
techtranszfer-aktivitás esetén beigazolódott, a vállalkozásban való aktivitás esetén azonban
nem.

5.3. Harmadik hipotézis: egyéb személyes tényezők
Vállalkozói attitűd
A harmadik hipotézis a vállalkozóiságot befolyásoló egyéb személyes tényezők hatását
vizsgálta. Az első alhipotézis (H3a) a vállalkozói lét hagyományos megközelítésére épül:
feltevése szerint, a vállalkozásalapításhoz, a vállalkozói életmódhoz pozitívabban viszonyuló
kutatók aktívabbak a techtranszferben társaiknál. A hipotézis alapja, hogy a klasszikus vagy a
szó hétköznapi értelmében vett vállalkozóiság (profitorientált szervezet létrehozása és
működtetése) sok közös vonást hordoz a tudományos vállalkozóisággal, s különösen a spin-off
cégek esetén. A kvantitatív eredmények alapján, a klasszikus vállalkozóiság valóban
szignifikáns és pozitív kapcsolatban van a techtranszferben és a vállalkozásban való
aktivitással. Bár az összefüggés nem túl szoros, a korábban vizsgált változókénál szorosabb,
illetve a vállalkozásban való aktivitással valamivel erősebb, mint a tectranszfer-aktivitás esetén.

Kutatási terület és orientáció
A kutatási orientáció (H3b) minden bizonnyal fontos determinánsa a tudományos
vállalkozóiságnak. A kutatási orientációt nagyban befolyásolhatja az adott tudományterület
jellege, hiszen amint azt korábban kifejtettem, egyes tudományok képviselőinek több lehetősége
van a piaccal való érintkezésre, mint másoknak. A tudományterület és a kutatási orientáció
összefüggése azért is szoros, mert a normák és az attitűdök sokszor nem az egyetemen, hanem a
tudományterületen belül alakulnak ki, illetve terjednek el annak képviselői körében a szakmai
rendezvények, folyóiratok és konferenciák által (Alpert, 1985). Ennek alapján azt feltételeztem,
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hogy a vizsgált területek közül a mérnökök a legaktívabbak a techtranszferben, hiszen a mérnöki
tudományok természetüknél fogva közelebb állnak az alkalmazáshoz, mint az orvosi-, a
természet- vagy az agrártudományok. A nemzetközi szakirodalom a biotechnológiát és a
biomedikai tudományt emeli ki mint a (formális) techtranszfer legkurrensebb és legaktívabb
terepét, ezért ezeket a határterületeket külön vizsgáltam.
Az kereszttáblás vizsgálat szerint, techtranszferben-aktív kutatók legnagyobb
arányban a mérnöki, ezen belül is a villamos- (74,4%) és az egyéb (72,6%) mérnöki
tudományok területein vannak, míg az orvostudományok közül a biotechnológia (64,8%)
emelkedik ki. Relatíve magas az agrártudományok techtranszfer-aktivitása is (65,2%). Ha
a klasszikus vállalkozóiságot, azaz a vállalkozásban dolgozó kutatók arányát vesszük alapul,
az általános mérnöki tudományok (36,9%) mellett a biotechnológia (31%) vezeti a listát.
A tudományterület orientáló jellegét jól mutatja, hogy a mérnöki tudományokban, ezen belül is a
villamosmérnökök között (76,7%), valamint az agrártudományokban (68,9%) találhatók a
legnagyobb arányban alkalmazott kutatással foglalkozók. A legkisebb arányban a biológia
(42,4%), a fizika (40,6%) és a kémia (39,9%) területein.
A kutatási orientációt egyrészt hétfokozatú skála, másrészt a kutatók munkaidejének
alkalmazott kutatásra és fejlesztésre fordított részének nagyságával mértem. A kvantitatív
módszerek tanúsága szerint, az összes vizsgált változó közül a kutatási orientáció mutatja a
legszorosabb összefüggést a techtranszfer-aktivitással. A kutatási orientáció kapcsolata a
vállalkozásban való aktivitással szintén szignifikáns, de gyengébb, mint a techtranszferaktivitás esetén. A kutatási orientáció a magyarázó változók közül a tanszéki környezettel és a
harmadik küldetés iránti elkötelezettséggel van a többinél szorosabb kapcsolatban, ami szintén
a tudományterület techtranszfer-aktivitást és -attitűdöt meghatározó szerepét emeli ki. A
kutatási terület kétségtelenül meghatározó, mégsem perdöntő, hiszen a kevésbé
vállalkozóinak tartott területeken is találhatunk gyakorlatorientáltan gondolkodó
kutatókat. Sok múlik tehát a kutató attitűdjén és világlátásán, amint azt az alábbi – egymásnak
némileg ellentmondó – megjegyzések is alátámasztják a matematikatudomány területéről:
„Mivel a matematikai kutatások jellege leginkább alapkutatásnak tekinthető, ezért ennek
a felmérésnek a szempontjából nem tekinthető döntőnek. Számos kérdés megítélésében nem
is tartom magamat kompetensnek.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„Nincs tapasztalatom, a matematikai szakterületre ez a téma nem aktuális.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató
„En nagyon határozottan jótékonynak tartom az iparral való szoros kapcsolat kialakítását,
hiszen az ott megfogalmazott feladatok valós megoldandó problémákat takarnak. Ezek a
problémák a környezetünk, világegyetemünk szüleményei es ezáltal kifogyhatatlan
ötletforrást jelentenek a kutatók számára. Jómagam nagyon sok ihletet kaptam megoldandó
problémákból, amelyek megoldásával a matematika alapja is világosabbá vált számomra (…)
A matematika tanszék kutatásának témájából kifolyólag véleményem szerint az egyetemi
kutatóközpontok támogatását kell, hogy elássa, azaz, hogy segítsen az ott felmerülő
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matematikai problémák megoldásában. (…) Sajnos ez a csatorna nehézkes, így nem igazan
működik, ezért aztán a matematikusok kevéssé tudnak érdemben részt venni hasznosítható
kutatásban, pedig véleményem (tapasztalatom) szerint lenne rá igény. Jómagam sok olyan
egyértelmű problémát megvilágítottam már, mely egyszerűsített es megbízhatóan megoldott
egy-egy mérnöki problémát, pusztán azért, mert én »kiszámoltam«.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató

Kutatói kvalitás
A tudományos vállalkozóiság egyik fő kritikája, hogy háttérbe szorítja a tudomány
hagyományos értékeit (pl. kutatási eredmények szabad publikálását) és az egyetemek
hagyományos funkcióit, s főként az alapkutatást. Az empirikus kutatások nem igazolják
egyértelműen a fenti megállapítást: bár a techtranszferben aktív kutatók zárkózottabbak
kutatási eredményeiket illetően (Blumenthal, Campbell, Anderson, Causino, & Louis, 1996;
Louis, Jones, Anderson, Blumenthal, & Campbell, 2001), többet publikálnak, mint a nem
vállalkozói társaik (Thursby & Thursby, 2005; Louis, Jones, Anderson, Blumenthal, & Campbell,
2001). Ennek az lehet az oka, hogy a vállalkozóiság terjedésének ellenére, az alapvető egyetemi
norma, a kutatók teljesítményértékelésének alapja, továbbra is a tudományos publikálás
(Bercovitz & Feldman, 2006). S noha a vállalkozói kutatóknak elvileg kevesebb idejük és terük
marad a publikálásra, mivel a nagyobb státuszú, ismertebb kutatók könnyebben jutnak állami és
piaci megrendelésekhez társaiknál, ezért a publikációs tevékenységet ők sem szoríthatják
háttérbe. Nekik tehát tudományos karrierjüket is aktívan „menedzselniük” kell, melyből
kiindulva feltehető, hogy magasabb kutatói kvalitással (tudományos termelékenységgel)
rendelkeznek, mint a nem vállalkozói társaik (H3c).
A tudományos kvalitást a kutatók előző öt évben kiadott tudományos publikációi és
külföldi konferenciaelőadásai számának összegzésével mértem. Ezt a mérőszámot jobb és
könnyebben elemezhető proxynak tartom a beosztásnál és tudományos fokozatnál. Az ily módon
mért kvalitás az eredmények szerint szignifikáns pozitív, de nem túl erős kapcsolatot mutat a
techtranszfer-aktivitással. S bár a vállalkozó kutatók kvalitása is nagyobb, mint a vállalkozásban
nem dolgozó társaiké, ez a különbség több módszer (t-teszt, logisztikus regresszió) szerint nem
szignifikáns. A hipotézis tehát csak félig igazolódott be: míg a kvalitás techtranszferaktivitással való kapcsolata szignifikáns és lineáris, addig a vállalkozásban való
aktivitással nem (vagy csak nagyon gyengén) függ össze. A szöveges válaszokból az is
kiderül, hogy a kutatók fontos problémának látják az egyetemi szféra publikációközpontúságát, ami egyre inkább háttérbe szorítja az oktatást és a harmadik küldetés
térnyerését is gátolja:
„A pályázat lejárta után számon kérték az ez idő alatt nyilván háttérbe szorult
alapkutatási eredményeket, beosztásomban visszaestem a pályázat előtti szintre,
megbecsülésben pedig ez alá, oktatási terheim pedig sokszorosára nőttek. (…) Most, hogy
vállalati kapcsolataim elhalványultak, nem hozok pénzt, csak tudományos eredményeket,
lassan kezd a megbecsülés is visszaszivárogni.”
― Techtranszferben aktív, vállalkozó kutató
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„A helyzet javulóban van, de a publikációk egyedülállósága az egyetemi előmenetel
befolyásolásában sok kárt okoz. Az egyetemi ember okos a tekintetben is, hogy az
elvárásoknak meg akar és tud is felelni, még akkor is, ha ez eltávolodott a társadalmi
igényektől.”
― Techtranszferben aktív, nem vállalkozó kutató
„Mivel jelenleg az előléptetéseknél a publikációs faktor és az impakt faktor számít, egy
oktatónak-kutatónak nem érdeke, hogy nem publikálható eredményeket állítson elő. Csak a
publikáció számít, az a legfontosabb.”
― Techtranszferben nem aktív, nem vállalkozó kutató

Társadalmi tőke
A társadalmi tőke (H3d) több korábban vizsgált hipotézissel is kapcsolatban hozható,
ugyanis az életkor, de a kvalitás tudományos vállalkozóiságra gyakorolt hatása is részben a
társadalmi tőkére vezethető vissza. A társadalmi tőkét leegyszerűsítve, a vállalati társszerzős
publikációk száma, valamint a vállalati tapasztalat években mért hossza által vizsgáltam,
amely változók az eredmények szerint valóban pozitív lineáris kapcsolatot mutatnak a
tudományos vállalkozóisággal. A társadalmi tőke kapcsolata a techtranszfer-aktivitással
relatíve erős, többnyire a kutatási orientáció és a környezet után a legerősebb, sőt a logisztikus
regresszió szerint a legerősebb. A társadalmi tőke a vállalkozásban való aktivitással is
szignifikánsan összefügg, de a kapcsolat valamivel gyengébb, illetve közepesen erősnek
mondható.

5.4. Negyedik hipotézis: egyetemi mikrokörnyezet
A szakirodalom szerint (Stuart & Ding, 2006; Bercovitz & Feldman, 2006; Owen-Smith &
Powell, 2001) a kutatók techtranszfer-aktivitását jelentős mértékben befolyásolja (valószínűsíti)
munkatársaik, főnökük és a kutatóközösség megbecsült tagjainak a harmadik küldetéshez való
attitűdje és techtranszfer-aktivitása. Az egyetemi mikro- vagy tanszéki környezet
tudományos vállalkozóisággal való relatíve erős és pozitív kapcsolatát a statisztikai
vizsgálat igazolta (H4). A vizsgált változók közül csak a kutatási orientáció mutat a
mikrokörnyezetnél szorosabb

kapcsolatot a techtranszfer-aktivitással. Összefüggése a

vállalkozásban való aktivitással közel sem ilyen erős, bár szignifikáns. A techtranszferben és a
vállalkozásban aktív kutatók (szignifikánsan) vállalkozóibbnak is látják tanszéküket, mint a nem
vállalkozói

társaik,

míg

az

utóbbiak

az

egyetemet

nagyobb

mértékben

tartják

techtranszferközpontúnak, mint tanszéküket. Mindez jól mutatja a tanszéki környezet
meghatározó jellegét, szemben az egyetemi környezettel vagy az egyetem egészével.
A hipotézishez kapcsolódó szöveges megjegyzések alátámasztják a munkakörnyezet, s
főként a tanszék- és intézetvezetők szerepét a kutatók vállalkozóiságának mértékében. A
vezetők rendszerint saját képükre formálják tanszéküket, s különösen, ha vállalkozóiak.
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A széttagolt struktúra, a tanszékek és karok közötti rivalizálás mindamellett jelentősen
visszafoghatja

az

egyetem

egészének

vállalkozói

képességét,

miközben

növeli

az

egyenlőtlenséget és a konfliktusokat. A bürokratikus egyetemet a vállalkozói kutatók
akadálynak látják, míg a nem vállalkozóiak az ellenkezőjét érzik: őket az egyetemi és az
állami kutatáspolitika valós vagy vélt techtranszfer-központúsága, céljaik ellenére is a
vállalkozóiság felé sodorhatja.

5.5. Ötödik hipotézis: intézményesítés iránti attitűd
A második kutatási kérdésem arra kereste a választ, hogyan viszonyulnak a kutatók az
egyetemi techtranszfer amerikai modelljéhez, valamint hogyan látják és értékelik az egyetem
szerepét a kutatási eredmények piaci hasznosításában. A kérdésből következő hipotézis (H5)
szerint, a vállalkozóibb kutatók kevésbé szimpatizálnak a techtranszfer egyetemi szintű
központosítására való törekvésekkel, mint a nem vállalkozói társaik. Az előbbiek ugyanis az
egyetemmel való együttműködés költségeit (belső tranzakciós költségek) jelentősebbnek ítélik,
mint az egyéni technológiahasznosítás piaci tranzakciós költségeit. Megfordítva, azok a kutatók,
akik a belső (egyetemi) tranzakciós költségeket nagyobbnak érzékelik, mint a külső (piaci)
tranzakciós költségeket, egyénileg próbálják majd találmányaikat és szaktudásukat a piacon
értékesíteni (pl. egyéni vállalkozást hoznak létre, találmányaikat egyénileg menedzselik).
A kvantitatív vizsgálatok nem mutattak ki kapcsolatot az intézményesítéshez való viszony
és a techtranszfer-aktivitás között: a techtranszferben aktív és nem aktív kutatók attitűdje a
központosítás tekintetben nem tér el egymástól szignifikánsan. A vállalkozásban dolgozó és
a nem vállalkozó kutatók esetén a kép összetettebb. Míg az egyetemmel való együttműködésről –
az alkalmazott módszerek többsége szerint – nem vélekednek eltérően a vállalkozó és a nem
vállalkozó kutatók, addig a szellemitulajdon- és a profitmegosztás tekintetében – a
kereszttáblák, a t-teszt és a z-próba alapján – igen: a vállalkozó kutatók kevésbé szívesen
osztanák meg kutatási eredményeiket és az abból származó jövedelmet az egyetemmel,
mint a nem vállalkozó társaik. Tehát a hipotézis beigazolódott, de csak az intézményesítés
egyik dimenziója és csak a klasszikus értelemben vett vállalkozóiság tekintetében (24. táblázat).
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24. táblázat. A tudományos vállalkozói aktivitás és az intézményesítése iránti attitűd összefüggése:
a statisztikai tesztek eredményei
tudományos vállalkozóiság
típusa

kapcsolata a harmadik küldetés intézményesítéséhez
való attitűddel

techtranszfer-aktivitás

n.s.

vállalkozásban való aktivitás

INT_EGYUTT_SOR: n.s.; INT_MEGOSZT_SOR: p=,042

techtranszfer-aktivitás

n.s.

vállalkozásban való aktivitás
techtranszfer-aktivitás

p=,000 (közös modell Omnibus tesztje)
n.s.

vállalkozásban való aktivitás
techtranszfer-aktivitás

INT_EGYUTT: n.s.; INT_MEGOSZT: p=,001
n.s.

vállalkozásban való aktivitás
techtranszfer-aktivitás

n.s.
INT_EGYUTT_SOR: n.s.; INT_MEGOSZT_SOR: p=,018 *

Kruskal-Wallis

techtranszfer-aktivitás

INT_EGYUTT_SOR: n.s.; INT_MEGOSZT_SOR: p=,028 *

korreláció

techtranszfer-aktivitás

n.s.

lineáris regresszió

techtranszfer-aktivitás

n.s.

módszer
kereszttábla
logisztikus
regresszió
t-teszt
KolmogorovSmirnov z-teszt
ANOVA

* nem lineáris

A kérdéshez kapcsolódó kommentárok többek között arra is rámutattak, hogy a spin-off
vállalkozások alapításának fő oka, a pótlólagos jövedelemszerzés mellett illetve azzal szoros
összefüggésben, az egyetemi bürokrácia és a magasnak ítélt egyetemi elvonások
elkerülése. Ennek tükrében nem meglepő, hogy a vállalkozó kutatók osztozással szembeni
attitűdje kevésbé pozitív, mint társaiké, hiszen ők többek között azért alapítottak vállalkozást,
mert magasabbnak ítélték a szervezeten belüli tranzakciós költségeket (anyagi és adminisztratív
terheket) a piaciaknál. A techtranszferben aktív kutatók többsége (68,2%) nem dolgozik
vállalkozásban, tehát ők a belső tranzakciós költségeket feltehetően nem tartják olyan
magasnak, hogy megérje nekik saját vállalkozásban folytatni a technológiatranszfert, s ezért az
intézményesítéshez való attitűdjük sem tér el szignifikánsan társaikétól.
A kutatók általában véve pozitívabban (kevésbé negatívan) viszonyulnak az
egyetemmel való együttműködéshez, mint az egyetemmel való szellemitulajdon- és
profitmegosztáshoz. A szöveges megjegyzések rámutattak, hogy a kutatók igényt tartanának
az egyetem támogatására, de egyrészt nem olyan feltételek mellett, amit az egyetem
önkényesen megszab, másrészt sokan nem is tartják az egyetemet és az egyetemi
techtranszfer irodát alkalmasnak a techtranszferben való segítségnyújtásra. Mivel a
tudományosan vállalkozóibb kutatók az egyetemet önmaguknál kevésbé tartják vállalkozóinak,
így nyilván nehezen tudják elképzelni, hogy az egyetem szakszerű segítséget tud számukra
nyújtani a kutatási eredmények piaci értékesítésében. Ezen véleményüket – néhány kivételtől
eltekintve – az egyetemmel való együttműködés negatív tapasztalatai ráadásul alátámasztják.
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Az empirikus felmérés tehát az öt hipotézisben leírt tíz kapcsolatból nyolcat teljes
mértékben, azaz a tudományos vállalkozóiság mindkét értelmezése, a techtranszfertevékenységekben és a vállalkozásban való aktivitás esetén is igazolt (31. ábra). A techtranszfer
intézményesítéséhez való attitűd azonban csak az egyik dimenzió, az egyetemmel való
szellemitulajdon- és jövedelem-megosztást illetően mutat kapcsolatot a vállalkozóisággal, s azon
belül is csak a vállalkozásban való aktivitással, a techtranszfer-aktivitással nem. A vállalkozó
kutatók tehát kevésbé értenek egyet az egyetemmel való osztozással, mint a nem vállalkozó
társaik, melynek magyarázata a korábban bemutatott tranzakciós költségelméletben keresendő.
A H(3c) hipotézis szintén csak részben igazolódott be: a kvalitás pozitív összefüggést mutat a
techtranszfer-aktivitással, de a vállalkozásban való aktivitással nincs kapcsolatban. Az életkor
mind a techtranszfer-, mind a vállalkozásban való aktivitással összefügg, azonban az utóbbival
nem lineáris módon.

egyetemi
környezet
(H4)

intézményesítés iránti
attitűd (H5)

3.
küldetéssel
szembeni
attitűd (H1a)

problémák
érzékelése
(H1b)

társadalmi
tőke (H3d)
techtranszferaktivitás ;
vállalkozásban való
aktivitás
(H1-H5)
kutatói
kvalitás
(H3c)

társadalmi
nem (H2a)

kutatási
orientáció
(H3b)

életkor
(H2b)
klasszikus
vállalkozóiság (H3a)

31. ábra. A hipotézisvizsgálatok eredményei
Szaggatott vonallal jelöltem a csak részben vagy nem teljesen az elvárások szerint beigazolódott
kapcsolatokat.
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6. ÖSSZEGZÉS ÉS KONKLÚZIÓ
A dolgozat eredményeit négy átfogó megállapításban vagy tézisben foglaltam össze.
A tézisek az empirikus kutatás hipotéziseire és a szakirodalmi áttekintés során feltárt
eredményekre egyaránt építenek. A második tézis főként a szakirodalmi elemzésre, a többi
elsősorban a primer kutatásra támaszkodik. (1) Az első tézis a magyar egyetemi MOTA-kutatók
techtranszfer-aktivitására és a harmadik küldetésről mint új egyetemi normáról kialakított
általános véleményére, attitűdjére vonatkozik, illetve a kettő közti kapcsolatot értékeli. Az
attitűd és az aktivitás gyenge kapcsolatából kiindulva, (2) a második tézis rendszerezi mindazon
tényezőket, amelyek fékező hatással lehetnek a harmadik küldetés terjedésére, illetve ennek
alapján értékeli a honi felsőoktatási rendszer tudományos vállalkozói képességét (a tényezők
részletes kifejtését lásd: 2.4. fejezet). (3) A harmadik tézis egyéni (kutatói) szinten elemzi a
tudományos vállalkozói aktivitást befolyásoló tényezőket, míg (4) a negyedik a tranzakciós
költségelmélettel magyarázza a spin-off vállalkozásban is dolgozó kutatók többiektől eltérő
véleményét a harmadik küldetés intézményesítésével kapcsolatban.
A tézisek bemutatása előtt fontosnak tartom megjegyezni, hogy noha az elmúlt évtizedek
empirikus vizsgálatai elősegítették a tudományos vállalkozói tevékenység jelenségének és a
vállalkozó egyetem jellemzőinek megértését, a terület kutatása jelenleg is embrionális
állapotban van. Bár a harmadik küldetés az amerikai egyetemeken jelent meg először, az
amerikai kutatók is csak a techtranszfer-tevékenységek intézményesítését előidéző Bayh-Dole
törvény (1980) óta kezdtek a témával foglalkozni, illetve aktívabban a 90-es évek vége felé
(Rothaermel, Agung, & Jiang, 2007). Európában ennél is később, az ezredfordulón, a kontinens
versenyképességbeli lemaradásának beismerésével egy időben került az egyetemek gazdasági
szerepe a politikaalkotók és néhány kutató figyelmének középpontjába. A téma kutatásának
fejletlenségét nemcsak a legnagyobb presztízsű menedzsment-folyóiratokból való hiánya,
hanem az is jól jelzi, hogy nincs olyan domináns elmélet, modell vagy keretrendszer, amely
alapján az empirikus vizsgálatok eredményei értelmezhetők és összevethetők lennének. A
szerzők

ráadásul

a

kiforrottabb

tudományterületek

(pl.

közgazdaságtan,

menedzsmenttudományok) elméleteit is igen ritkán veszik kölcsön, illetve azokat – s főként a
vállalkozáskutatás (entrepreneurship) fogalmait – a kritikák szerint túl nagy szabadsággal és
általánosításokkal használják. Továbbá miután a korábbi tanulmányok elsősorban a nyugatieurópai és az angolszász felsőoktatási intézményekre koncentrálnak, még azoknál is kevesebbet
tudunk a „nyugatitól” eltérő gazdasági-társadalmi környezetben (pl. posztszocialista) működő
egyetemek vállalkozói transzformációjának sajátosságairól.
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6.1. Első tézis: a kutatók techtranszfer-aktivitásáról és -attitűdjéről
Annak ellenére, hogy a magyar egyetemi MOTA-kutatók48 többségére nem jellemző
a tudományos vállalkozói tevékenységekben való aktivitás, a harmadik küldetést mint új
egyetemi normát a kutatóközösség általában véve elfogadja, sőt támogatja. S bár a
harmadik küldetéshez pozitívabban viszonyuló kutatók aktívabbak a techtranszferben,
az attitűd és az aktivitás kapcsolata gyenge.49
A mintába került kutatók fele egyáltalán nem kutat vállalatok számára és nem nyújt nekik
szakmai tanácsadást, míg tízből csupán egy fő szabadalmaztatott találmányt az elmúlt öt év
folyamán legalább egyszer. A techtranszfer-tevékenységet gyakran vagy folyamatosan végzők
aránya 13%, tízből két kutató spin-off vállalkozásban is dolgozik. Az alacsony techtranszferaktivitás ellenére, a kutatók többsége elfogadja, sőt elkötelezett az egyetemek harmadik
küldetésével szemben; illetve az alapkutatásra való negatív hatást, valamint a pénz központi
szerepét kivéve, nem ért egyet a techtranszfer hangsúlyozásának a szakirodalom által felsorolt
veszélyeivel. S bár a harmadik küldetéshez pozitívabban viszonyuló és annak a potenciális
veszélyeit csekélyebben látó kutatók szignifikánsan vállalkozóibbak, az attitűd nem mutat erős
kapcsolatot az aktivitással. Ez annak fényében nem meglepő, hogy a harmadik küldetés
elfogadása jóval szélesebb körű a magyar egyetemeken, mint az abban való részvétel (32.
ábra). Mindebből arra lehet következtetni, hogy a tudományos vállalkozói aktivitás
elsősorban nem a kutatók attitűdjén múlik, hanem más személyes és intézményi
tényezőkön, melyekre a következő tézisekben világítok rá.

helyesli a harmadik küldetést
felnéz techtranszferben aktív kollegáira
nagyobb hangsúlyt fektetne az alk. kutatásra
figyelembe venné az előléptetéseknél
spin-off vállalkozásban is dolgozik
gyakran/folyamatosan kutat vállalatnak
gyakran/folyamatosan kutat vállalatnak (pályázati forrásból)
gyakran/folyamatosan ad szakmai tanácsot vállalatnak
gyakran/folyamatosan kéri fel vállalat K+F-re
gyakran/folyamatosan keres meg vállalatot ötletével
gyakran/folyamatosan szabadalmaztatja találmányát
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

32. ábra. A válaszadók megoszlása a harmadik küldetés iránti attitűd néhány Likert-eleme és a
techtranszfer-tevékenységekben való aktivitás alapján (N=1562).
A mérnöki, az orvos-, a természet- és az agrártudományok.
KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK: Novotny Á. (2010). Egyetemi kutatók tudományos vállalkozói attitűdje – egy
empirikus kutatás háttere, kérdései, módszertana és néhány eredménye, Marketing & Menedzsment, közlésre
elfogadva. Novotny, A. (2008). Academic Entrepreneurship and Faculty Attitude to Technology Transfer in
Hungarian Universities - PhD Research Project Design and Preliminary Results, "Austauschprozesse: Extracting
the Value out of University-Industry Interaction." Conference Proceedings, Muenster University of Applied Sciences,
Germany, ISBN 978-3-938137-15-4
48
49

140

Mindamellett,

az

eredmények

nem

mondanak

teljesen

ellent

a

nemzetközi

tapasztalatoknak. Még az USA legvállalkozóibb egyetemein is, a kutatók átlagosan kétharmada
egyáltalán nem aktív a techtranszferben (sosem jelentett be találmányt az egyetemen), és
csupán 2%-uk jelent be találmányt rendszeresen a techtranszferirodán (Thursby & Thursby,
2005). S bár a szerzők által vizsgált egyetemeken a techtranszfer-aktivitás évről évre nőtt, az
csak a kutatók egy szűk körére koncentrálódott (és főként az orvosi, a mérnöki és a
természettudományokra).

Megjegyzendő,

hogy

az

amerikai

egyetemi

techtranszfer-

alkalmazottak szerint, a kutatók átlagosan találmányaik kevesebb mint felét jelentik be az
irodának (Thursby, Jensen, & Thursby, 2001).

6.2. Második tézis: a harmadik küldetés integrálásának akadályairól
Bár a tudományos vállalkozói tevékenység ösztönzése elviekben egyéni, egyetemi
és kormányzati szinten is támogatásra talált hazánkban, annak a hagyományos egyetemi
funkciók közé történő integrálása valójában minden felsorolt szinten akadályba
ütközik.50
A tudományos vállalkozói tevékenység integrálását és központosítását befolyásoló erőket
és azok egymáshoz fűződő viszonyát egy hagymamodellben ábrázoltam (lásd 3. ábra, 2.4.
fejezet), amely egyben kutatásom elméleti keretrendszerének is tekinthető. A modell alapján
elmondható, hogy a magyar egyetemek, kevés kivételtől eltekintve, a kinyilvánított
elkötelezettség ellenére – jelenleg – több szempontból sem alkalmasak a harmadik
küldetés integrálására és intézményesítésére, a techtanszfer-aktivitás számottevő
növelésére: sem a kutatók korlátozott erőforrási és kompetenciái; sem a hagyományos mertoni
értékekre épülő, publikáció-központú, tekintélyelvű, humboldti szervezeti kultúra; sem a
fragmentált-bürokratikus-oligarchikus

szervezeti

struktúra;

sem

a

valódi

teljesítményelvárásokkal szembesülni nem kényszerülő egyetemi menedzsment; sem az
egyetemek

felett

atyáskodni

kívánó

állam

nem

segíti

az

intézmények

vállalkozói

transzformációját.
A modell (és az egyetemi techtranszfer) középpontjában áll az egyetemi kutató, aki ha nem
vállalkozói nem érti, hogy az oktatás és a kutatás mellett most miért várják el tőle a kutatások és
a kutatási eredmények pénzügyi, jogi és piaci menedzselését, s főleg ha sem kedvet sem
képességet nem érez a piacorientált tevékenységek folytatására. Ha pedig vállalkozói akkor azt
nem érti, hogy az egyetem most miért tart számot arra a találmányra és jövedelemre, amit
KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK: Novotny Á. (2009): Az elefántcsonttoronytól a tudományos kapitalizmusig a
felsőoktatási intézmények új küldetése, Periodica Oeconomica, 2009(1), 76-89.o. HU ISSN 2060-9078; Novotny, A.
(2008): Academic Entrepreneurship in Hungary: Can the Bayh-Dole Model of University Technology Transfer
Work in an Eastern European Context?, Periodica Polytechnica, Ser. Soc. Man. Sci., 16(2), 1-10. o.; Novotny, A.
(2008). Teething Troubles: The Emergence of New Models of University Technology Transfer in Hungary.
IAMOT 2008 - 17th International Conference on Management of Technology - The British University in Dubai.
Conference Proceedings. Dubai, U.A.E., ISBN 0-9815817-0-6
50
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munkaköri kötelezettségein felüli erőfeszítésekkel fejleszt ki illetve szerez, és amire
tulajdonképpen az egyetem (és az állam) kényszeríti őt rá, munkájának társadalmi szerepéhez
mérten alacsony szintű javadalmazásával és oktatói-kutatói tevékenységének nem kielégítő
támogatásával.
Noha a harmadik küldetés egyetemi szintű integrálása (központi koordinálása) nehezen
képzelhető el a jelenlegi helyzetben, a kisebb, egységesebb, alkalmazottkutatás-orientált és
vállalkozói menedzsmenttel bíró egyetemi részlegek (karok, intézetek és tanszékek) már ma is
komoly vállalati kapcsoltatokkal rendelkeznek, bevételeik többsége gyakran piaci forrásból
származik. Az egyetemeken jelenleg uralkodó decentralizáció ráadásul az ő javukat szolgálja,
míg az egyetem egészének működését és a vállalkozói funkció intézményesítését jelentősen
megnehezíti.

6.3. Harmadik tézis: a kutatók tudományos vállalkozói aktivitását
meghatározó tényezőkről
A kutatók formális techtranszfer-tevékenységekben (egyetemi-ipari konzorciumok,
szerződéses

kutatás,

szakmai

tanácsadás,

szabadalmaztatás,

vállalatokkal

való

interakciók) való aktivitását – a vizsgált változók közül – leginkább a kutatási orientáció
(alap/alkalmazott) és az egyetemi mikro-/tanszéki környezet vállalkozóiságának foka
befolyásolja. Ez az eredmény a tudományterület meghatározó jellegére világít rá, illetve
arra, hogy az egyetem átfogó vállalkozói transzformációjára főként csak akkor van esély,
ha az túlnyomó részben arra alkalmas, azaz alkalmazott kutatás és fejlesztés orientált
tudományterületeket (pl. mérnöki vagy agrártudományok) ölel fel. A spin-off vállalkozás
alapítását ezzel szemben a kutató klasszikus értelemben vett vállalkozóisága és múltbéli
vállalati munkatapasztalatának mértéke valószínűsíti leginkább.51
Felmérésem alapján inkább alkalmazott orientációjú kutatók főként a mérnöki és az
agrártudományokban találhatók (átlagosan kb. 70%), így nem meglepő, hogy ezeken a
területeken vannak a legnagyobb arányban techtranszferben-aktív kutatók is. Ha a klasszikus
vállalkozóiságot, azaz a vállalkozást alapító, illetve az abban dolgozó kutatók arányát vesszük
alapul, az általános mérnöki tudományok (37%) mellett a biotechnológia (31%) vezeti a listát. A
kutatási orientáció – a magyarázó változók közül – a tanszéki környezettel és a harmadik
küldetés iránti elkötelezettséggel van a többinél szorosabb kapcsolatban, ami szintén a
tudományterület techtranszfer-aktivitást és -attitűdöt meghatározó szerepét emeli ki. A
tudományterület, a kutatási orientáció és a tudományos vállalkozóiság összefüggése azt a
KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK: Novotny Á. (2010). Egyetemi kutatók tudományos vállalkozói attitűdje – egy
empirikus kutatás háttere, kérdései, módszertana és néhány eredménye, Marketing & Menedzsment, közlésre
elfogadva; Novotny Á. (2008): Academic Entrepreneurship and Faculty Attitude to Technology Transfer in
Hungarian Universities - PhD Research Project Design and Preliminary Results, "Austauschprozesse: Extracting
the Value out of University-Industry Interaction" Conference Proceedings, Muenster University of Applied Sciences,
Germany, 1-2 October, ISBN 978-3-938137-15-4
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142

nézetet igazolja, miszerint a normák és az attitűdök a tudományterületen belül alakulnak
ki (és nem az egyetemen belül), illetve szakmai rendezvényeken, folyóiratokban és
konferenciákon terjednek el azok képviselői körében (Alpert, 1985).
A techtranszferben és a vállalkozásban való aktivitás – néhány kivételtől eltekintve –
hasonló irányú összefüggést mutat a magyarázó változókkal, amely elsősorban azzal
magyarázható, hogy a techtranszfer-tevékenységekben aktív kutatók közel egyharmada
spin-off vállalkozásban is dolgozik (lásd 18. ábra). Három jellemző kapcsán azonban
érdemes különbséget tenni a tudományos vállalkozóiság tág és szűk értelmezése között
(lásd 31. ábra): (1) Bár a kutatói kvalitás (tudományos termelékenység) a techtranszfer-aktivitás
pozitív lineáris függvénye, a vállalkozó kutatók kvalitása nem tér el szignifikánsan a többi
kutatóétól. A tudományos termelékenység és a vállalkozásban való aktivitás kapcsolatának
hiánya több okra is visszavezethető: egyrészt a saját vállalkozást is működtető kutatóknak
valószínűleg kevesebb idejük marad a publikációs tevékenységre, másrészt mivel a többi
formális techtranszfercsatorna gyakran egyetemen belül/keresztül, tanszéki teamekben valósul
meg és pályázatokból finanszírozzák, így azok során természetes igényként jelenik meg az
eredmények publikálása is. De a legvalószínűbb ok (és ezt a kvantitatív elemzés is igazolja), hogy
a vállalkozó kutatók szignifikánsan kevésbé tartják fontosnak a tudományos elismerést (az
anyagi sikerekhez képest), mint társaik (beleértve a techtranszferben aktív, de nem vállalkozó
kutatókat is). (2) Másodszor: míg a techtranszfer-aktivitás kapcsolata az életkorral lineáris és
pozitív (az idősebbek aktívabbak a techtranszferben), addig vállalkozó kutatók a
középkorúak (40–49 évesek között) között találhatók a legnagyobb arányban. (3)
Harmadszor: noha a techtranszfer-aktivitás nem függ össze a tudományos vállalkozóiság
intézményesítése iránti attitűddel, a vállalkozásban való aktivitás igen: a vállalkozó kutatók
kevésbé szívesen osztanák meg techtranszfer-jövedelmeiket az egyetemmel, mint társaik.
Ez utóbbi összefüggés a következő tézisem tárgya.

6.4. Negyedik tézis: a tudományos vállalkozóiság intézményesítése
iránti attitűdről
A vállalkozásban is dolgozó egyetemi kutatók kevésbé szívesen osztanák meg
szellemi termékeiket és az abból származó bevételeket az egyetemmel, mint a nem
vállalkozó társaik. Ennek elsősorban az a magyarázata, hogy ők (részben) azért
alapítottak vállalkozást, mert magasabbnak ítélték az egyetemen belüli tranzakciós
költségeket (pl. a bürokrácia, az adminisztráció és a techtranszferirodával való
együttműködés költségeit, az egyetemi adót) a piaci tranzakciós költségeknél (pl. az
információszerzés és az alkufolyamat költségeinél vagy a megállapodás betartását
biztosító költségeknél).52
KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK: Novotny, A. (2008): Academic Entrepreneurship in Hungary: Can the Bayh-Dole
Model of University Technology Transfer Work in an Eastern European Context?, Periodica Polytechnica, Ser.
Soc. Man. Sci., 16(2), 1-10. o.; Novotny, A. (2008): Obstacles to the Institutionalized Model of University
Technology Transfer in Hungary, "Austauschprozesse: Extracting the Value out of University-Industry Interaction"
Conference Proceedings, Muenster University of Applied Sciences, Germany, 1-2 October, 2008, ISBN 978-3-93813715-4; Novotny, A.: Awakening the Entrepreneurial Spirit of Higher Education Institutions in Hungary Implications for the Role of Internal Communications, E. Invernizzi, T. Muzi Falconi, S. Romenti, (eds),
Institutionalising PR and Corporate Communication, Pearson, 2009. ISBN 978-88-7192-603-2
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Záró tézisem alapja az

intézményi

közgazdaságtanból kölcsönzött

tranzakciós

költségteória (Coase, 1988; Williamson O. E., 1981), amely központi szerepet tölthet be a
vállalkozóiság vizsgálatában (Thornton, 1999).53 A tranzakciós költségelmélet kiválóan
alkalmas a nagy szervezeteken belüli vállalkozói tevékenység megtérülésének
vizsgálatára,

hiszen

a

szervezeten

belüli

vállalkozóiságot

jelentős

mértékben

visszafoghatja az igazságtalan teljesítményértékelés (Chen & Xiong, 2005) vagy a
megmaradó jövedelmek felett erős rendelkezési jogot formáló tulajdonos (Thornton,
1999).
A negyedik tézis teljes egészében az ötödik hipotézisre épül, melyet „Az eredmények
értelmezése” című rész 5.5. fejezetében már értékeltem. Az első tézis kapcsán azt is említettem,
hogy a kutatók többsége még az USA vállalkozói egyetemein sem aktív a techtraszferben, illetve
hogy az amerikai kutatók találmányaik kevesebb mint felét fedik fel az egyetem előtt. Ennek
fényében túlzó elvárás a magyar kutatókkal szemben, hogy az új techtranszferrendszer első
éveiben komoly érdeklődést mutassanak az egyetemmel való együttműködés iránt, s különösen
ha figyelembe vesszük a második tézis kapcsán leírtakat. Owen-Smith és Powell (2001) az
amerikai kutatók egyetemmel való együttműködésre való hajlandóságát a hasznosítás várható
(anyagi is szakmai) előnyei mellett, a techtranszferiroda szakértelméről, az együttműködés
költségeiről, valamint az egyetemi környezetről alkotott képre vezeti vissza. A válaszadó
magyar kutatók az együttműködés pénzügyi és egyéb (pl. adminisztráció) költségeit
azonban magasnak, a techtranszferiroda szakértelmét korlátozottnak, az egyetemi
környezetet pedig inkább vállalkozásellenesnek mint vállalkozásbarátnak tartják, amely
tényezők vagy percepciók könnyen eltántoríthatják a vállalkozói tulajdonságokkal bíró
kutatókat az intézményesített modell támogatásától.
Az eredmények általánosíthatóságának korlátai elsősorban a vizsgált változók
mérési módjában keresendők. A minta nagysága, illetve az alapsokaság jellemzőinek
megfelelő összetétele, valamint az önszelekció kizárása miatt az eredmények teljes
populációra (magyar egyetemi MOTA-kutatók és oktatók) való alkalmazhatósága ugyanis
nem kérdőjelezhető meg. Néhány változó mérési módja azonban aggályos, s különösen igaz ez
a Likert-skálákkal mért konstruktumokra, melyeket bár faktor- és főkomponens-analízis által
pontosítottam, validitásukat nem tudom minden kétséget kizáróan bizonyítani. A techtranszferaktivitás mérésére használt gyakorisági skálák kategóriáinak elnevezése is meglehetősen
szubjektív („nem”, „elvétve”, „alkalmanként”, „gyakran”, „szinte folyamatosan”). Tekintettel
azonban az ötfokozatú értékeléshez hozzászokott egyetemi oktatókhoz, felteszem, hogy
viszonylag pontosan mérték fel az egyes kategóriák közötti különbségeket. Hasonló probléma

Az egyetemi kutatók által kifejlesztett technológia értékesítésének tranzakciós költségei közé tartozik a piaci
információk megszerzésének költsége (pl. a potenciális vevőkről és az árról), a tárgyalás és az alkufolyamat költsége
(pl. kommunikáció és a szerződéskötés), valamint a megállapodás betartását biztosító költségek (pl. a találmány jogi
oltalma és az esetleges pereskedés).
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adódhat a Likert-skálák kategóriáinak elnevezéseiből, illetve hogy azoknál nem adtam meg „nem
tudom” válaszlehetőséget. Néhány válaszadó fel is hívta erre a figyelmem, de mint korábban
leírtam, a „nem tudom” opció sok bizonytalan kutatót eltérített volna a kérdés átgondolásától,
illetve csak így tudtam összevetni a tudományos vállalkozóiságban aktív kutatók tapasztalat
alapján kialakult véleményét a nem vállalkozói kutatók megérzéseivel és elképzeléseivel. A
megjegyzésekből az is kiderült, hogy a kutatók egyes techtranszfercsatornákról és szolgáltatásokról még nem is hallottak, ezért az ezekre a kérdésekre adott válaszokat a velük
teljes mértékben egyetértők aránya alapján értékeltem (a „teljesen egyetértők” ugyanis nagy
valószínűséggel ismerik is az adott tevékenységet vagy fogalmat).
Hipotéziseim három ponton dőltek meg, illetve három ponton nem teljesen az
elvárásoknak megfelelően alakultak. Mindhárom eset a tudományos vállalkozóiság precíz
értelmezésének fontosságára hívja fel a figyelmet. A techtranszferben aktív kutatók ugyanis
nem feltétlenül dolgoznak vállalkozásban is, de más személyes tényezőket illetően is eltér
egymástól a két csoport. Sőt, a magyarázó változók rendszerint gyengébb kapcsolatot mutattak a
vállalkozásban való aktivitással, mint a techtranszfer-aktivitással, tehát a vállalkozó kutatók
profilját – a felmérés alapján – nehezebb körülhatárolni, mint a techtranszferben
aktívakét. Ebből kiindulva a továbbiakban hasznos lenne a vállalkozói kutatók szűk vagy
klasszikus értelemben vett csoportjának, azaz a vállalkozó kutatók motivációinak és
jellemzőinek részletesebb vizsgálata. Fontos lenne pontosabban feltárni, hogy milyen
konfliktusokkal és nehézségekkel kell szembenéznie egy spin-off céget alapító kutatónak, illetve,
hogy milyen jellemzőkkel bírnak a sikeres vállalkozó kutatók a kevésbé sikeres társaikkal
szemben. A kutatást a techtranszfer mikrokörnyezetének irányába is érdemes folytatni, hiszen a
kvantitatív elemzés eredményei szerint a kutatási orientáció mellett a tanszéki/intézeti
környezet befolyásolja leginkább a kutatók techtranszfer-aktivitását (de nem a vállalkozásban
való aktivitást). A tanszék- és intézetvezetők körében folytatott interjúsorozat tanulságos
összefüggésekre világíthatna rá, annál is inkább, mert a tanszéki, az intézeti és az egyetemi
menedzsment perdöntő hatással bír a kutatók techtranszfer-aktivitására, az egyetem szervezeti
kultúrájára.
Egyre erősödő elvárás a felsőoktatási intézményekkel szemben a regionális- és a
nemzetgazdasági fejlődéshez való hozzájárulás, azonban ezen szerepkörüknek csak a 3. ábrában
felvázolt tényezők függvényében képesek eleget tenni. Noha egyes karok (mérnöki, agrár)
kiemelkednek a tudományos vállalkozóiság tekintetében, az egyetemek egészét tekintve,
a techtranszfer-aktivitás kevésbé általános és erőteljes. Felmérésem eredményei a kutatási
orientáció és az egyetemi mikrokörnyezet hatására hívják fel a figyelmet, ami szintén azt
igazolja, hogy a vállalkozói transzformáció nem egyetemi, hanem kari, tanszéki, illetve
tudományterületi szinten szerveződik. De a legvállalkozóibb tudományterületeken is, a
kutatók kevesebb mint 4%-a szabadalmaztatja találmányát, és kevesebb mint 20% kutat
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vállalatnak gyakran, amely jól jelzi a „techtranszferben aktív” és a „vállalkozói” elnevezések
relatív jelentéstartományát.
A pozitív attitűd ellenére megvalósuló alacsony fokú vállalkozóiság egyik fő oka az lehet,
hogy a tudományos kapitalizmus kutatáspolitikai prioritásként való megjelenése
egyáltalán nem tükröződik az egyetemek ösztönzési gyakorlatában. Az előléptetések és
kinevezések a „publikálj vagy pusztulj” 54 elvnek megfelelően, a tudományos cikkek és
tanulmányok számán (s kevésbé azok hasznosíthatóságán), valamint a kapcsolati tőkén
alapszanak. Ez egyrészt érték- és érdekkonfliktust okozhat a kutatókban, ugyanis a pénzügyi
siker a vállalkozói, a szakmai karrier pedig a tudományos tevékenységen múlik, miközben a
rendelkezésre álló erőforrások (idő, energia, eszközök, pénz) erősen korlátozottak. Másrészt
ezáltal pusztán a véletlen műve az is, hogy az adott karon vagy tanszéken vállalkozói vagy nem
vállalkozói kutatók kerülnek-e menedzseri pozícióba. A menedzsment szerepe pedig
meghatározó, hiszen ők olyan alapvető szervezeti jellemzőkre is képesek befolyást gyakorolni
mint a szervezeti kultúra és struktúra, a belső menedzsmentgyakorlat és az ügyviteli folyamatok,
melyek ha nem vállalkozóiak jelentősen lefékezhetik a szervezet egészének átalakulását és a
harmadik küldetés intézményesítését.
A harmadik küldetés integrálásának további fontos problémája a korlátozott
erőforrások miatt fellépő választási kényszer. A létszámleépítések és a diákok számának
ugrásszerű növekedésének tükrében a kutatók nehézségként élik meg idejük és energiáik
megfelelő beosztását. A trade-off már az alapfunkciók, az oktatás és a kutatás között is
megjelenik. Bár az oktató-kutatókkal szemben az oktatás az elsődleges elvárás (Polónyi, 2009), a
kutatási tevékenység jelenti teljesítményértékelésük és szakmai elismertségük alapját. Ennek
ellenére a kutatási tevékenység és a K+F bevételek a legtöbb hazai egyetemen elhanyagolhatóak
(a felsőoktatás K+F bevételei az összes kiadás kb. 5%-át teszi ki), ezért nemhogy a vállalkozói, de
még a kutatóegyetem megnevezés is túlzónak tűnhet esetükben. A kutatási tevékenység
(minőségi és mennyiségi) növelése érdekében érdemes lenne az oktatói és a kutatói
munkaköröket és feladatokat (ideiglenesen vagy permanensen) szétválasztani, valamint
azokhoz a megfelelő erőforrásokat hozzárendelni. Ez utóbbi kapcsán kiemelendő a
kutatókat kiszolgáló személyzet, valamint a kutatási infrastruktúra fejlesztése. Az előbbi a
kutatóktól életidegen adminisztrációs terhek csökkentése érdekében, az utóbbi pedig a minőségi
kutatások folytatása mellett azért is fontos, hogy a kutatók valóban partnerként tekinthessenek
az egyetemre.
Fontos tanulság lehet, hogy a techtranszfer sikere nem elsősorban a fejlettebb
gazdasággal és a piacorientáltabb felsőoktatási rendszerrel rendelkező országokból
átvett formális intézkedéseken (technológiapark, techtranszferiroda, szellemitulajdonkezelési szabályzat) múlik – a problémák ennél mélyebben gyökereznek. A politikai
döntéshozóknak és az egyetemi menedzsmentnek a külföldi oktatás- és kutatáspolitika szelektív
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másolása helyett inkább arra kellene törekedniük, hogy a két, illetve most már három hivatalos
egyetemi küldetést (oktatás – kutatás – vállalkozóiság) ne egymás rovására, hanem
egymást erősítve fejlesszék. Oly módon, hogy közben minden egyetemi oktató/kutató (akár
vállalkozói akár nem) megtalálja a számításait, a diákok is profitáljanak az egyetem
sokrétűségéből és a régió vállalatai is szívesen működjenek együtt a felsőoktatási
intézményekkel. Az Európában áhítattal figyelt amerikai innovációs rendszer sikere legfőképpen
az egyetemek és a vállalati szféra régóta fennálló szoros kapcsolatának köszönhető, s kevésbé a
techtranszfert formalizáló törvényeknek és szabályzatoknak. Míg az előbbi számos tényezőre
visszavezethető, melyek közül talán a legfontosabb az amerikai egyetemi rendszer
decentralizáltsága és autonómiája, addig a Bayh-Dole törvény és az intézményesítés inkább
következménye az egyetemek fokozott vállalkozói aktivitásának nem pedig oka.
Mindeközben az egyetemeknek figyelembe kell venniük azt is, hogy számos kutatónak
semmilyen ismerete sincs a harmadik küldetés gazdasági és társadalmi fejlődésre
gyakorolt

hatásairól,

a

techtranszfer

folyamatáról,

a

szellemi

termékek

kutatáshasznosításban betöltött szerepéről, ezért őket képezni, tájékoztatni kell a témában.
Mivel az egyetemi techtranszferirodák többsége jelenleg megalakulóban vagy nagyon
kezdetleges állapotban van, illetve csak egy-két magyar intézmény rendelkezik komolyabb
tapasztalatokkal az intézményesítés terén, ezért nemcsak a kutatók, hanem az egyetemi
techtranszfermunkatársak számára is fontos a tapasztalatok egymással való folyamatos
megosztása. Az egyetemnek azonban előbb el kell döntenie, hogy belső (egyetemi/kari)
techtranszferirodát hoz létre, vagy a piacon vásárol szolgáltatásokat. Köztes megoldás is
elképzelhető: ha egyetemi tulajdonú spin-off cégként működik a transzferiroda. A kutatók
válaszai tükrében, az egyetemeken jelenleg jellemző belső egységként való működést az
intézmények

csak

ritka

esetben

tudják

eredményesen

megvalósítani,

hiszen

a

techtranszfermunka tudományos és piaci jártasságot egyaránt megkíván, tehát azt
leginkább vállalkozói vagy vállalati tapasztalattal rendelkező kutatók tudnák ellátni. Az egyetemi
hivatalként működő irodák – a jelenlegi helyzetben – főként csak kiegészítő szolgáltatásokat
(pályázatfigyelés, szabadalmi ügyintézés, jogi tanácsadás, techtranszferképzések és -fórumok
szervezése) tudnak hatékonyan nyújtani, azonban ez is komoly terheket vehet le a kutatók
válláról.
A gyakran az egyetem erőforrásainak kisajátításával vádolt vállalkozó kutatók és a
techtranszfer-tevékenységek megadóztatására törekvő egyetem között jelenleg inkább
érdekkonfliktus tapasztalható, mintsem hatékony együttműködés. Alapvető probléma az
egyetemi infrastruktúra, szellemi háttér és imázs bérleti díjának meghatározása, melyet a
kutatók rendszerint alul, az egyetem pedig túlértékel. A techtranszferből származó jövedelmek
100%-ának a kutatónál hagyása konfliktusokat szülhet az intézményen belül, míg a túlzott
elvonás és a tanszékek közötti egyenlőségre való törekvés negatívan hathat a vállalkozói
szellemiségre. A tudományos vállalkozói tevékenységet motiváló jövedelem-megosztás
sarokköve, hogy pontosan tükrözze a kutató és az egyetem szerepvállalásának mértékét.
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Mivel ez kutatási projektenként jelentősen eltérhet, a fixkulcsú elvonások csak ritka esetben
igazságosak. A (hatékony) együttműködésre pedig nagy szükség lenne, hiszen a kutató és az
egyetem kölcsönösen függ egymástól: a vállalkozó kutató versenyelőnye az egyetemi státusz,
míg az egyetem elsősorban a vállalkozó kutatókon keresztül képes közvetlen módon is hatást
gyakorolni a régió gazdasági fejlődésére (nem beszélve az egyetem számára is fontos
techtranszferbevételekről). Érdemes tehát annak fényében újragondolni a releváns egyetemi
politikát, hogy az mennyire tükrözi a kutató és az intézmény együttes érdekeit. Különösen
kényes kérdés a szellemi termékek és a jövedelem megosztása, melyet közel ötször annyi
válaszadó

vélt

igazságtalannak,

mint

amennyi

méltányosnak.

A

vállalkozó

és

a

techtranszferben aktív kutatók bevonása az egyetemi kutatáshasznosítási rendszer
megtervezésébe alapvető fontosságú lenne, hiszen egyrészt róluk szól, másrészt rengeteg
hasznos tapasztalattal rendelkeznek az egyetem-ipari kapcsolatok terén.
Végezetül, a tudományos vállalkozóiság sikerének alapfeltétele, hogy a kutatók
megértsék annak fontosságát, értsenek egyet vele, álljanak rendelkezésükre a megfelelő
eszközök és csatornák az abban való részvételre, illetve végül, de nem utolsósorban,
legyenek motiváltak is benne. Mindeközben nem árt odafigyelni a tudományos értékekre és a
vállalkozóiság többi egyetemi küldetéssel való kapcsolatára sem. Ha az egyetemi menedzsment
valóban a harmadik küldetés integrálása mellett dönt, akkor nemcsak a feladatok, hanem a
teljesítményértékelés szempontjai közé is fel kell vennie a techtranszfer-aktivitást, különben a
kutatók folyamatos választásra lesznek kényszerítve a tudományos és a vállalkozói
tevékenységek, karrier között. Ha ez nem történik meg, a harmadik küldetés megreked az
egyetem perifériáján vagy azon kívül, s főként csak a kevés klasszikus értelemben is vállalkozói
kutató sajátja marad.
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8.1. A vállalkozó egyetemek vizsgálatának elméleti keretrendszerei
EGYETEMI KÖRNYEZET
Formális szabályok
Ösztönzők, jutalmak
Informális szabályok
Működési eljárások,
szokások és normák
Külső
befolyásoló
tényezők

A KUTATÓ

Stratégiai válasz
és tanulás
TRANZAKCIÓK
Szponzorált kutatás
Licencia
Spin-off vállalat
Diákok alkalmazása
Véletlen rátalálás

Viselkedési
sajátosságok

Politikai és
jogi
környezet

Stratégiai válasz és
tanulás
VÁLLALAT JELLEMZŐI
Iparági jellemzők
Vállalati célok
Vállalat mérete /
képességei
Földrajzi
elhelyezkedés
Véletlen rátalálás

Makroökönómia

Szervezeti és irányítási
struktúra
Új cégek létrehozását
támogató eszközök
Vállalkozástan
oktatása

Az egyetemi
közösség hozzáállása

Oktatás
Vállalkozó
egyetemek

Kutatás
Vállalkozói
tevékenység

Eredmények

Informális tényezők

Formális tényezők

Az egyetem-ipari kapcsolatok evolúciós sémája.
Forrás: Bercovitz és Feldman (2006, old.: 176)

Vállalkozói
oktatásmódszertan
Példaképek és jutalmazás
Mikroökonómia

A vállalkozó egyetemek létrejöttét és fejlődését befolyásoló tényezők és következmények. Forrás:
Guerrero-Cano, Kirby és Urbano (2006, old.: 10) néhány kiegészítéssel
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környezet beleértve az innovációs
hálózatokat
új cégek
létrehozása

techtranszferiroda
termelékenysége

A folyamat támogatása
Az egyetemi/tudományos vállalkozóság fogalmi keretrendszere.
Forrás: Rothaermel, Agung és Jiang (2007)
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8.2. A kérdőív

163

164

165

166

167

168

169

170

8.3. A faktoranalízis eredményei
Rotated Component Matrixa
Component
1
(8) A technológiatranszfer hangsúlyozása által csökken az
alapkutatásra fordított idő és pénz.
(2) A technológiatranszfer korlátozza a tudományos információ szabad
terjedését, publikálását.

,669

(6) A technológiatranszfer eredményeként a vállalatok átveszik az
irányítást az egyetemi kutatási irányok fölött.
(3) A technológiatranszfer konfliktust, féltékenységet szül a kutatók és
tanszékek között.
(9) A technológiatranszfer hangsúlyozása negatívan befolyásolja az
oktatás minőségét.
(10) A technológiatranszfer fő motivációja a pénz.

,605

(2) Főnököm / főnökeim bátorít(anak) a technológiatranszferre.
(1) Gyakorta beszélgetünk kollégáimmal a kutatási eredmények piaci
hasznosításának lehetőségeiről.
(12) Gyakran keresnek meg más tanszékek kutatói K+F
együttműködés ötletével.
(4) A kutatási eredmények hasznosítását figyelembe kellene venni az
előléptetéseknél.
(5) Az egyetemnek a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kellene fordítania
az alkalmazott kutatásra.
(6) Felnézek azon kollegáimra, akiknek kutatásaira komolyabb vállalati
igény mutatkozik.
(3) Jogos, hogy az egyetem tulajdonába kerülnek a kutatók szellemi
termékei.
(5) A kutatóknak meg kell osztaniuk a találmányaikból származó
profitot az egyetemmel.
(10) A kutatók szellemi termékeinek egyetemi tulajdonba vétele
elősegíti azok sikeres piaci hasznosítását.
(4) A kutatási eredmények hasznosítása során, az egyetem által
alkalmazott jövedelem-megosztási politika méltányos a kutatókkal
szemben. (ha nem ismeri, jelöljön "középre")
(10) A vállalkozó életforma nem áll távol tőlem.
(5) Szívesen alapítanék vállalkozást, ha azt a kutatási eredményeim
sikeres piaci hasznosítása megkívánná.
(8) Az egyetemi technológiatranszfer iroda hasznos a számomra. / Ha
nincs ilyen iroda egyetemén: Egy egyetemi, technológiatranszfer
szolgáltatásokat nyújtó iroda hasznos lenne a számomra.
(3) Szívesen dolgozom / dolgoznék együtt az egyetemmel (egyetemi
techtranszfer irodával) kutatási eredményeim hasznosítása érdekében.
(9) Az egyetemnek több technológiatranszfer tréninget kellene
szerveznie a kutatóknak.
(2) Ha az egyetemek hasznosítják is a kutatási eredményeket, nem
szabad abból pénzügyileg profitálniuk.
(1) Helyénvaló, hogy az egyetemek foglalkoznak
technológiatranszferrel, azaz a kutatási eredmények üzleti-célú
hasznosításával.
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.

171

2

3

4

5

6

7

,606

,605
,578
,508
,833
,767
,669
,744
,715
,533
,739
,669
,633
,595

,822
,818
,666

,640
,566
-,777
,624

8.4. A kutatók techtranszfer-aktivitása
Az elmúlt 5 évben, végzett (EU-s/állami) pályázat által finanszírozott kutatást, K+Fet vállalat számára?
gyakoriság százalék
valódi %
kumulált %
(fő)
(%)
Érvényes nem
859
55,0
55,0
55,0
elvétve
170
10,9
10,9
65,9
alkalmanként
273
17,5
17,5
83,4
gyakran
155
9,9
9,9
93,3
szinte folyamatosan
Összesen

105
1562

6,7
100,0

6,7
100,0

100,0

Az elmúlt 5 évben, végzett vállalat által finanszírozott kutatást, K+F-et?
gyakoriság százalék
valódi %
kumulált %
(fő)
(%)
Érvényes
nem
786
50,3
50,3
50,3
elvétve
206
13,2
13,2
63,5
alkalmanként
295
18,9
18,9
82,4
gyakran
163
10,4
10,4
92,8
szinte folyamatosan
112
7,2
7,2
100,0
Összesen

1562

100,0

100,0

Az elmúlt 5 évben, nyújtott szakmai tanácsadást vállalati ügyfélnek?
gyakoriság százalék
valódi %
kumulált %
(fő)
(%)
Érvényes
nem
723
46,3
46,3
46,3
elvétve
295
18,9
18,9
65,2
alkalmanként
gyakran
szinte folyamatosan
Összesen

310
160

19,8
10,2

19,8
10,2

85,0
95,3

74
1562

4,7
100,0

4,7
100,0

100,0
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Az elmúlt 5 évben, szabadalmaztatott találmányt / szerepelt a neve szabadalmi
bejelentőn?
gyakoriság százalék
valódi %
kumulált %
(fő)
(%)
Érvényes
nem
1371
87,8
87,8
87,8
elvétve
88
5,6
5,6
93,4
alkalmanként
74
4,7
4,7
98,1
gyakran
23
1,5
1,5
99,6
szinte folyamatosan
6
,4
,4
100,0
Összesen
1562
100,0
100,0

Az elmúlt 5 évben, keresett meg Ön vállalatot / vállalkozást K+F ötletével?
gyakoriság százalék
valódi %
kumulált %
(fő)
(%)
Érvényes
nem
1014
64,9
67,8
67,8
elvétve
205
13,1
13,7
81,5
alkalmanként
201
12,9
13,4
95,0
gyakran
62
4,0
4,1
99,1
folyamatosan
13
,8
,9
100,0
Összesen
1495
95,7
100,0
Hiányzik
67
4,3
Összesen
1562
100,0

Az elmúlt 5 évben, kérte fel Önt vállalat / vállalkozás K+F-re?
gyakoriság százalék
valódi %
kumulált %
(fő)
(%)
Érvényes

nem

Hiányzik

832
256
256
117
34
1495
67

53,3
16,4
16,4
7,5
2,2
95,7
4,3

Összesen

1562

100,0

elvétve
alkalmanként
gyakran
folyamatosan
Összesen
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55,7
17,1
17,1
7,8
2,3
100,0

55,7
72,8
89,9
97,7
100,0

8.5. A klaszteranalízis eredményei
A KLASZ14_BIN alapján képzett kutatói szegmensek jellemzői változónként:

1. klaszter
2. klaszter
Kombinált

TTAKT_TRANS
Átlag
Szórás
1,7268 0,71277
3,0221 0,77048
2,2011 0,96368

KUTOR_SKALA
Átlag
Szórás
3,78
1,761
5,5
1,181
4,41
1,778

KORNY
Átlag
Szórás
6,86
2,314
9,6
2,394
7,87
2,688

1. klaszter
2. klaszter
Kombinált

KUTOR_IDO
Átlag
Szórás
19,85
19,704
41,43
20,242
27,75
22,449

VALL_TAP
Átlag
Szórás
1,47
0,89
2,78
1,409
1,95
1,276

VALLALK
Átlag
Szórás
5,36
2,239
7,22
2,101
6,04
2,365

1. klaszter
2. klaszter
Kombinált

3K_ELK
Átlag
Szórás
9,92
2,382
11,6
1,977
10,54
2,383

3K_ELF
Átlag
Szórás
8,08
1,483
8,8
1,318
8,34
1,467

PROB
Átlag
Szórás
18,3
3,43
16,45
3,572
17,63
3,594

1. klaszter
2. klaszter
Kombinált

KOR
Átlag
Szórás
40,16
13,828
46,6
14,499
42,52
14,411

VALL_TARS
Átlag
Szórás
0,46
1,304
3,52
7,947
1,58
5,134

KVALITAS
Átlag
Szórás
13,85
13,41
25,67
35,85
18,18
24,829

1. klaszter
2. klaszter
Kombinált

INT_EGYUTT
Átlag
Szórás
9,69
2,259
10,44
2,326
9,97
2,311
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INT_MEGOSZT
Átlag
Szórás
10,69
2,38
11,04
2,672
10,82
2,495

A KLASZ14_BIN alapján képzett szimultán konfidencia intervallumok:
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8.6. A hipotézisekben azonosított változók és kapcsolatok vizsgálati
módszerei
MÓDSZER →
FÜGGŐ VÁLTOZÓ →
↓FÜGGETLEN VÁLTOZÓK ↓
(zárójelben a hipotézis száma)
demográfiai
jellemzők
(H6, H7)
kutatási
orientáció
(H8)
kvalitás (H9)

NEM

T-TESZT,
Z-TESZT

ANOVA,
K-W TESZT

LOG. REGR.

LIN. REGR.

KLASZ1_BIN,
VALLALK_BIN

KLASZ1_BIN,
VALLALK_BIN

TTAKT_TRANS

KLASZ1_BIN,
VALLALK_BIN

TTAKT_TRANS

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

KOR
KOR_SOR
KUTOR_SKALA

x
x

x
x

KUTOR_IDO
KUTOR_IDO_SOR

x

KVALITAS_SOR

x
x
x

x

x

x
x

INT_MEGOSZT

techtranszfer
intézményesítése (H1)

INT_MEGOSZT_SOR

x

x
x

INT_EGYUTT
INT_EGYUTT_SOR

x

x
x

3K_ELF

harmadik
küldetés (H2)

3K_ELF_SOR

techtranszfer
-problémák
(H3)
klasszikus
vállalkozóiság (H4)
egyetemi
környezet
(H5)

x

x
x

3K_ELK
3K_ELK_SOR

x

x
x

PROB
PROB_SOR

x

x
x

VALLALK
VALLALK_SOR

x

x
x

KORNY
KORNY_SOR

x
x

x

VALL_TARS
VALL_TARS_BIN

x
x
x

KVALITAS

VALL_TAP

társadalmi
tőke (H10)

KERESZTTÁBLA

x

x
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8.7. A kereszttáblás vizsgálatok összefoglalása
A tudományos vállalkozóiság és a hipotézisekben azonosított (magyarázó)
változók kapcsolata:55
A magyarázó változók techtranszfer-aktivitással (KLASZ1_BIN) fennálló kapcsolata (a
kapcsolat erősségének csökkenő sorrendjében)
KLASZ1_BIN
(zárójelben a tábla
mérete)
KUTOR_IDO_SOR (2x5)

Khi-négyzet (χ2)

Cramer's V

Gamma

Kendall's tau-c

292,518 (df=4; p=,000)

0,433 (p=,000)

0,609 (p=,000)

0,463 (p=,000)

KUTOR_SKALA (2x7)

240,942 (df=6; p=,000)

0,394 (p=,000)

0,478 (p=,000)

0,409 (p=,000)

VALL_TAP (2x5)

206,872 (df=4; p=,000)

0,364 (p=,000)

0,577 (p=,000)

0,375 (p=,000)

VALL_TARS_KAT (2x2)

197,447 (df=1; p=,000)

0,356 (p=,000)

KORNY_SOR (2x4)

1 94,209 (df=3; p=,000)

0,353 (p=,000)

0,51 (p=,000)

0,391 (p=,000)

KVALITAS_SOR (2x4)

82,785 (df=3; p=,000)

0,23 (p=,000)

0,323 (p=,000)

0,245 (p=,000)

NEM (2x2)

52,543 (df=1; p=,000)

0,183 (p=,000)

VALLALK_SOR (2x4)

51,407 (df=3; p=,000)

0,181 (p=,000)

0,266 (p=,000)

0,199 (p=,000)

KOR_SOR (2x6)

47,135 (df=5; p=,000)

0,174 (p=,000)

0,228 (p=,000)

0,181 (p=,000)

3K_ELK_SOR (2x4)

29,696 (df=3; p=,000)

0,138 (p=,000)

0,178 (p=,000)

0,131 (p=,000)

PROB_SOR (2x4)

27,261 (df=3; p=,000)

0,132 (p=,000)

-0,187 (p=,000)

-0,138 (p=,000)

3K_ELF_SOR (2x4)

23,395 (df=3; p=,000)

0,122 (p=,000)

0,18 (p=,000)

0,136 (p=,000)

INT_MEGOSZT_SOR (2x4)

n.s.

INT_EGYUTT_SOR (2x4)

n.s.

A magyarázó változók vállalkozásban való aktivitással (VALLALK_BIN) fennálló
kapcsolata (a kapcsolat erősségének csökkenő sorrendjében)
VALLALK_BIN
(zárójelben a tábla
mérete)
VALLALK_SOR (2x4)

Khi-négyzet (χ2)

Cramer's V

Gamma

Kendall's tau-c

209,708 (df=3; p=,000)

0,366 (p=,000)

0,610 (p=,000)

0,323 (p=,000)

VALL_TAP (2x5)

137,917 (df=4; p=,000

0,297 (p=,000)

0,508 (p=,000)

0,244 (p=,000)

KUTOR_SKALA (2x7)

83,622 (df=6; p=,000)

0,232 (p=,000)

0,370 (p=,000)

0,207 (p=,000)

KUTOR_IDO_SOR (2x5)

63,396 (df=4; p=,000)

0,201 (p=,000)

0,363 (p=,000)

0,178 (p=,000)

KORNY_SOR (2x4)

53,398 (df=3; p=,000)

0,185 (p=,000)

0,281 (p=,000)

0,143 (p=,000)

3K_ELK_SOR (2x4)

44,146 (df=3; p=,000)

0,168 (p=,000)

0,301 (p=,000)

0,151 (p=,000)

KOR_SOR (2x6)

29,085 (df=5; p=,000)

0,136 (p=,000)

0,175 (p=,000)

0,094 (p=,000)

VALL_TARS_KAT (2x2)

26,407 (df=1; p=,000)

0,13 (p=,000)

NEM (2x2)

22,638 (df=1; p=,000)

0,12 (p=,000)

3K_ELF_SOR (2x4)

21,241 (df=3; p=,000)

0,117 (p=,000)

0,203 (p=,000)

0,103 (p=,000)

PROB_SOR (2x4)

19,894 (df=3; p=,000)

0,113 (p=,000)

-0,183 (p=,000)

-0,091 (p=,000)

KVALITAS_SOR (2x4)

16,708 (df=3; p=,001)

0,103 (p=,001)

0,180 (p=,001)

0,090 (p=,001)

INT_MEGOSZT_SOR (2x4)

8,191 (df=3; p=,042)

0,072 (p=,042)

-0,122 (p=,009)

-0,06 (p=,009)

INT_EGYUTT_SOR (2x4)

n.s.

A Likert-skálával mért összegzett változók vizsgálatához azokat – kvartiliseik alapján – sorrendi adattá alakítottam:
KORNY_SOR (kvartilisek: 6; 8; 10), 3K_ELF_SOR (7,75; 8; 10), 3K_ELK_SOR (9; 11; 12), VALLALK_SOR (4; 6; 8),
PROB_SOR (15; 18; 20), INT_MEGOSZT_SOR (9, 11, 12) és INT_EGYUTT_SOR (9, 10, 12).
55
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8.8. Logisztikus regresszió
A hipotézisekben azonosított változók tudományos vállalkozóiságra gyakorolt
hatása:
KLASZ1_BIN (techtranszferben-aktív / inaktív kutatók)
Modell változói

Modell szign.
szintje
/Omnibus
tests

Magyarázott
variancia
/Nagelkerke
R négyzet

A modell
illeszkedése
/Hosmer and
Lemeshow’s
test

Helyes
kategorizálás
arányának
növekedése
/Classif.

Modellhez
hozzájáruló
változók
/Wald-stat.
(szign.)

A becslést javító
változók /Exp(B)

NEM, KOR

,000

,065

,003

8,9%.

NEM, KOR

NEM (117%), KOR
(1,8%)

KVALITAS

,000

,051

,002

6,2%.

KVALITAS

KVALITAS (2,3%)

KUTOR_IDO,
KUTOR_SKALA

,000

,001

18,7%.

KUTOR_IDO,
KUTOR_SKALA

KUTOR_IDO (3,2%),
KUTOR_SKALA (30%)

VALL_TAP,
VALL_TARS

,000

,221

,000

17,5%.

VALL_TAP,
VALL_TARS

VALL_TAP (78%),
VALL_TARS (24%)

KORNY

,000

,186

,950

13,7%.

KORNY

KORNY (38%)

3K_ELF, 3K_ELK

,000

,035

,669

5,9%.

3K_ELF,
3K_ELK

3K_ELF (11%), 3K_ELK
(12%)

VALLALK

,000

0,45

,896

6,5%.

VALLALK

VALLALK (17%)

,022

,614

3,4%.

PROB

-

-

-

-

PROB
INT_MEGOSZT,
INT_EGYUTT

,000
n.s.

,252

-

VALLALK_BIN (vállalkozó /nem vállalkozó kutatók)
Modell változói

Modell szign.
szintje
/Omnibus
tests

Magyarázott
variancia
/Nagelkerke R
négyzet

A modell
illeszkedése
/Hosmer and
Lemeshow’s
test

Helyes
kategorizálás
arányának
növekedése
/Classif.

Modellhez
hozzájáruló
változók /Waldstat. (szign.)

A becslést javító
változók /Exp(B)

NEM, KOR

,000

,029

,007

0%.

NEM, KOR

-

-

-

-

-

-

,217

0%.

KUTOR_IDO,
KUTOR_SKALA

-

KVALITAS

n.s.

,088

KUTOR_IDO,
KUTOR_SKALA

,000

VALL_TAP,
VALL_TARS

,000

,126

,749

0%.

VALL_TAP,
VALL_TARS

-

KORNY

,000

,050

,290

0%.

KORNY

-

3K_ELF,
3K_ELK

,000

,050

,898

0%.

3K_ELF, 3K_ELK

-

VALLAK

,000

,200

1%.

VALLALK

-

PROB

,000

,013

,284

0%.

PROB

PROB (6,6%)

INT_MEGOSZT,
INT_EGYUTT

,000

,016

,692

0%.

INT_MEGOSZT,
INT_EGYUTT

INT_MEGOSZT
(9,6%)

,200
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8.9. T-próba és z-próba
A vállalkozó(i) és a nem vállalkozó(i) klaszterek jellemzői között lévő eltérések:
KLASZ1_BIN (techtranszferben-aktív / inaktív kutatók)
Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval
of the Difference

F
NEM

Equal variances
assumed

Sig.

213,894

,000

Equal variances
not assumed

KOR

Equal variances
assumed

4,700

Equal variances
assumed

2,840

,092

Equal variances
not assumed

KUTOR_SKALA Equal variances
assumed

118,147

,000

Equal variances
not assumed

VALL_TAP

Equal variances
assumed

187,656

,000

Equal variances
not assumed

VALL_TARS

Equal variances
assumed

99,723

Equal variances
assumed

31,227

PROB

Equal variances
assumed

2,969

,085

Equal variances
not assumed

KORNY

Equal variances
assumed

,070

Equal variances
not assumed

3K_ELF

Equal variances
assumed

1,033

Equal variances
not assumed

3K_ELK

Equal variances
assumed

10,357

Equal variances
not assumed

VALLALK

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

,062

,792

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

Lower

Upper

,000

,163

,022

,120

,206

7,318 1458,971

,000

,163

,022

,119

,207

1560

,000

-4,286

,723

-5,703

-2,868

-5,932 1554,143

,000

-4,286

,722

-5,703

-2,869

17,361

1560

,000

-18,060

1,040

-20,101

-16,020

- 1559,713
17,397

,000

-18,060

1,038

-20,096

-16,024

15,766

1552

,000

-1,322

,084

-1,486

-1,157

- 1406,678
15,628

,000

-1,322

,085

-1,488

-1,156

14,486

1560

,000

-,881

,061

-1,001

-,762

- 1464,578
14,655

,000

-,881

,060

-,999

-,763

1560

,000

-2,014

,254

-2,513

-1,515

-8,139 1030,528

,000

-2,014

,247

-2,499

-1,528

1560

,000

-8,222

1,238

-10,650

-5,794

-6,749 1361,365

,000

-8,222

1,218

-10,612

-5,832

1560

,000

,922

,180

,568

1,276

5,120 1558,857

,000

,922

,180

,569

1,275

1560

,000

-2,015

,126

-2,262

-1,768

- 1557,844
16,005

,000

-2,015

,126

-2,262

-1,768

1560

,000

-,290

,074

-,435

-,144

-3,914 1556,504

,000

-,290

,074

-,435

-,144

1560

,000

-,696

,119

-,930

-,462

-5,813 1510,673

,000

-,696

,120

-,931

-,461

1560

,000

-,868

,118

-1,099

-,637

-7,366 1552,689

,000

-,868

,118

-1,099

-,637

,000 -6,642

Equal variances
not assumed

df
1560

,000 -7,918

Equal variances
not assumed

KVALITAS

7,369

,030 -5,930

Equal variances
not assumed

KUTOR_IDO

t

5,111

15,985

,310 -3,910

,001 -5,836

,803 -7,366
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INT_EGYUTT

Equal variances
assumed

,850

,357

Equal variances
not assumed

INT_MEGOSZT Equal variances
assumed

10,178

,001

Equal variances
not assumed

-,635

1560

,526

-,074

,117

-,304

,155

-,636 1559,193

,525

-,074

,117

-,303

,155

1,095

1560

,274

,138

,126

-,109

,386

1,100 1556,232

,272

,138

,126

-,108

,385

VALLALK_BIN (vállalkozó /nem vállalkozó kutatók)
Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference

F
NEM

Equal variances
assumed

Sig.

127,207

Equal variances
not assumed

KOR

Equal variances
assumed

5,062

Equal variances
not assumed

KUTOR_IDO

Equal variances
assumed

1,947

Equal variances
not assumed

KUTOR_SKALA Equal variances
assumed

56,815

Equal variances
not assumed

VALL_TAP

Equal variances
assumed

47,739

Equal variances
not assumed

VALL_TARS

Equal variances
assumed

24,471

Equal variances
not assumed

KVALITAS

Equal variances
assumed

,372

Equal variances
not assumed

PROB

Equal variances
assumed

,837

Equal variances
not assumed

KORNY

Equal variances
assumed

1,953

Equal variances
not assumed

3K_ELF

Equal variances
assumed

,002

Equal variances
not assumed

3K_ELK

Equal variances
assumed

3,823

Equal variances
not assumed

VALLALK

Equal variances
assumed

11,479

t

,000 -4,790

df

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

Lower

Upper

1560

,000

-,130

,027

-,184

-,077

-5,370 630,760

,000

-,130

,024

-,178

-,083

1560

,003

2,654

,888

,912

4,396

3,122 562,145

,002

2,654

,850

,984

4,324

1560

,000

10,323

1,360

7,656

12,991

7,803 548,969

,000

10,323

1,323

7,725

12,922

1552

,000

,966

,107

,755

1,176

10,207 638,151

,000

,966

,095

,780

1,151

1560

,000

,926

,075

,778

1,074

10,781 453,627

,000

,926

,086

,757

1,095

1560

,000

1,250

,315

,633

1,867

2,893 389,254

,004

1,250

,432

,401

2,099

1560

,081

2,671

1,528

-,327

5,669

2,017 665,052

,044

2,671

1,324

,071

5,272

1560

,000

-,809

,221

-1,242

-,377

-3,609 516,958

,000

-,809

,224

-1,250

-,369

1560

,000

1,176

,163

,856

1,496

6,946 502,961

,000

1,176

,169

,843

1,508

1560

,000

,349

,090

,172

,526

3,892 533,071

,000

,349

,090

,173

,525

1560

,000

,943

,145

,659

1,228

6,821 564,826

,000

,943

,138

,672

1,215

,000

2,056

,136

1,788

2,324

,025 2,988

,163 7,591

,000 8,985

,000 12,278

,000 3,973

,542 1,748

,360 -3,668

,162 7,212

,960 3,866

,051 6,509

,001 15,062

1560
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Equal variances
not assumed

INT_EGYUTT

Equal variances
assumed

16,027 578,254
,204

assumed

3,165

2,056

,128

1,804

2,308

1560

,090

,242

,143

-,038

,522

1,678 519,912

,094

,242

,144

-,041

,525

1560

,001

-,498

,153

-,799

-,198

-3,148 506,568

,002

-,498

,158

-,809

-,187

,652 1,698

Equal variances
not assumed

INT_MEGOSZT Equal variances

,000

,075 -3,250

Equal variances
not assumed

A Kolmogorov-Smirnov z-teszt eredményei:
KLASZ1_BIN (techtranszferben-aktív / inaktív kutatók)
Test Statisticsa
NEM KOR KUTOR_IDO KUTOR_SKALA VALL_TAP VALL_TARS KVALITAS PROB KORNY 3K_ELF 3K_ELK VALLALK INT_EGYUTT INT_MEGOSZT
Most
Absolute ,163 ,150
Extreme
Positive ,163 ,003
Differences
Negative ,000 -,150
Kolmogorov-Smirnov 3,219 2,967
Z
Asymp. Sig. (2tailed)

,000 ,000

,368

,335

,352

,329

,178

,127

,306

,114

,122

,159

,018

,052

,000

,000

,000

,000

,000

,127

,000

,006

,000

,000

,009

,052

-,368

-,335

-,352

-,329

-,178 -,004

-,306

-,114

-,122

-,159

-,018

-,024

7,258

6,598

6,961

6,498

3,518 2,504

6,052

2,259

2,409

3,147

,351

1,025

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

1,000

,244

,000

,000

a. Grouping Variable: KLASZ_SQRT01

VALLALK_BIN (vállalkozó /nem vállalkozó kutatók)
Test Statisticsa
NEM KOR KUTOR_IDO KUTOR_SKALA VALL_TAP VALL_TARS KVALITAS PROB KORNY 3K_ELF 3K_ELK VALLALK INT_EGYUTT INT_MEGOSZT
Most
Absolute ,130 ,128
Extreme
Positive ,000 ,128
Differences
Negative -,130 -,010
Kolmogorov-Smirnov 2,113 2,068
Z
Asymp. Sig. (2tailed)

,000 ,000

,225

,269

,311

,147

,107

,123

,168

,131

,177

,404

,041

,082

,225

,269

,311

,147

,107

,003

,168

,131

,177

,404

,041

,001

-,002

,000

,000

,000

-,005 -,123

,000

,000

,000

,000

,000

-,082

3,646

4,339

5,044

2,376

1,733 1,991

2,719

2,116

2,867

6,547

,658

1,323

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,780

,060

a. Grouping Variable: VALLALK_BIN

182

,005

,001

8.10. Parametrikus és nem parametrikus varianciaelemzés
Az egyirányú ANOVA eredményei – a hipotézisekben azonosított változók
kapcsolata a techtranszfer-aktivitással (TTAKT_TRANS):
Levene
szign.

Brown-Forsythe
szign.

F szign.

F érték

df
(csoportok
között)

df
(csoportokon
belül)

NEM

,022

,000

,000

80,449

1

1560

KOR_SOR

,054

,000

,000

15,927

5

1556

KUTOR_IDO_SOR

,000

,000

,000

110,554

4

1557

KUTOR_SKALA

,000

,000

,000

59,982

6

1547

VALL_TAP

,248

,000

,000

71,008

4

1557

VALL_TARS

,562

,000

,000

357,739

1

1560

KVALITAS_SOR

,000

,000

,000

49,673

3

1558

PROB_SOR

,175

,000

,000

15,187

3

1558

KORNY_SOR

,000

,000

,000

125,516

3

1558

VALLALK_SOR

,001

,000

,000

35,081

3

1558

3K_ELF_SOR

,998

,000

3

1558

,017

,000

,000
,000

10,87

3K_ELK_SOR

18,222

3

1558

INT_EGYUTT_SOR

,001

,222

,215

1,49

3

1558

INT_MEGOSZT_SOR

,001

,018

,018

3,369

3

1558

A Kruskal-Wallis teszt eredményei – a hipotézisekben azonosított változók
kapcsolata a techtranszfer-aktivitással (TTAKT_TRANS):
Chi-square

df

Sig.

NEM
KOR_SOR
KUTOR_IDO_SOR
KUTOR_SKALA
VALL_TAP

79,294
72,245
112,904
303,012
246,991

1
5
3
6
4

,000
,000
,000
,000
,000

kapcsolat alakja a techtranszferaktivitással
(átlagrangok alapján)
ANOVA-val megegyező*
ANOVA-val megegyező*
ANOVA-val megegyező*
ANOVA-val megegyező*
ANOVA-val megegyező*

VALL_TARS_BIN
KVALITAS_SOR

278,95
128,319

1
3

,000
,000

ANOVA-val megegyező*
ANOVA-val megegyező*

VALLALK_SOR
KORNY_SOR
PROB_SOR
3K_ELF_SOR
3K_ELK_SOR
INT_EGYUTT_SOR
INT_MEGOSZT_SOR

93,692
296,150
42,914
33,451
51,181
3,406
9,129

3
3
3
3
3
3
3

,000
,000
,000
,000
,000
,333
,028

ANOVA-val megegyező*
ANOVA-val megegyező*
ANOVA-val megegyező*
ANOVA-val megegyező*
ANOVA-val megegyező*
ANOVA-val megegyező*
ANOVA-val megegyező*

* lásd ANOVA átlagtérképek
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A kapcsolatok alakja (ANOVA átlagtérképek):
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185

186

8.11. Korrelációszámítás
TTAKT_TRANS KOR KUTOR_IDO KUTOR_SKALA VALL_TAP VALL_TARS KVALITAS PROB KORNY VALLALK 3K_ELF 3K_ELK INT_EGYUTT INT_MEGOSZT
TTAKT_TRANS Pearson
Correlation

1 ,197**

,443**

,412**

,365**

,286**

,000

,000

,000

,000

,000

Sig. (2tailed)

KOR

,298

,951

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

,118**

,225** -,086**

,063*

-,211**

-,061*

-,068**

-,187**

,094**

,000

,820

,000

,000

,000

,000

,001

,012

,000

,016

,007

,000

,000

N

1562 1562

1562

1554

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

Pearson
Correlation

,443** -,006

1

,577**

,208**

,104**

,034 -,150**

,300**

,236**

,078**

,260**

,075**

-,058*

,000

,000

,000

,175

,000

,000

,000

,002

,000

,003

,022

,000

1

,820

1562 1562

1562

1554

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

,412** ,119**

,577**

1

,284**

,107**

,001 -,154**

,289**

,249**

,092**

,310**

,091**

-,053*

,000

,000

,980

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,037

,000

,000

,000

N

1554 1554

1554

1554

1554

1554

1554

1554

1554

1554

1554

1554

1554

1554

Pearson
Correlation

,365** ,276**

,208**

,284**

1

,127**

,018 -,080**

,157**

,216**

,069**

,146**

,016

-,028

,000

,000

,000

,000

,007

,000

,524

,273

,000

,000

,000

N

1562 1562

1562

1554

1562

1562

Pearson
Correlation

,286** ,118**

,104**

,107**

,127**

1

,000

,000

,000

,000

N

1562 1562

1562

1554

1562

Pearson
Correlation

,221** ,225**

,034

,001

,018

,175

,980

,485

,000

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)

,000

,000

,000

1562 1562
-,159**

-

,485

,002

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

,348** -,023

,163**

,062*

,042

,045

-,004

,030

,000

,014

,093

,073

,881

,231

,000

,365

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

,348**

1

,007

,115**

-,018

-,023

-,057*

-,063*

,079**

,774

,000

,489

,366

,024

,013

,002

1562

1554

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

-,150**

-,154**

-,080**

-,023

,007

1

-,119**

-,135**

-,248**

-,215**

-,123**

-,048

,000

,000

,002

,365

,774

,000

,000

,000

,000

,000

,060

,086**
,000

,001

N

1562 1562

1562

1554

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

Pearson
Correlation

,463** ,063*

,300**

,289**

,157**

,163**

,115** -,119**

1

,252**

,134**

,256**

,212**

,116**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Sig. (2tailed)

,000

,012

,000

,000

N

1562 1562

1562

1554

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

Pearson
Correlation

,249**

,236**

,249**

,216**

,062*

-,018 -,135**

,252**

1

,143**

,408**

,372**

-,066**

,000

,000

,000

,014

,489

,000

,000

,000

,000

,009

Sig. (2tailed)

,211**

,000

,000

,000

N

1562 1562

1562

1554

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

Pearson
Correlation

,115** -,061*

,078**

,092**

,069**

,042

-,023 -,248**

,134**

,143**

1

,198**

,238**

,115**

,002

,000

,007

,093

,366

,000

,000

,000

,000

,000

,000

Sig. (2tailed)

INT_EGYUTT

,000

,000

,276**

N

3K_ELK

,000

,000

1554

Sig. (2tailed)

3K_ELF

,000

,000

,119**

Sig. (2tailed)

VALLALK

-,002

1562

Sig. (2tailed)

KORNY

,026

-,006

Sig. (2tailed)

PROB

,188**

1562 1562

N

KVALITAS

,115**

,197**

KUTOR_SKALA Pearson
Correlation

VALL_TARS

,249**

Pearson
Correlation

Sig. (2tailed)

VALL_TAP

,463**

N

Sig. (2tailed)
KUTOR_IDO

,221** -,159**

,000

,016

N

1562 1562

1562

1554

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

Pearson
Correlation

,188**

-

,260**

,310**

,146**

,045

-,057* -,215**

,256**

,408**

,198**

1

,393**

,033

,007

,000

,000

,000

,073

,000

,000

,000

,000

,196

,068**

Sig. (2tailed)

,000

N

1562 1562

1562

1554

1562

Pearson
Correlation

,026

,075**

,091**

,016

Sig. (2tailed)

,298

,003

,000

,524

,881

N
INT_MEGOSZT Pearson
Correlation

-

,024

,000

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

-,004

-,063* -,123**

,212**

,372**

,238**

,393**

1

,179**

,000

,000

,000

,000

,187**
,000

,013

,000

,000

1562 1562

1562

1554

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

-,002 ,094**

-,058*

-,053*

-,028

,030

,079** -,048

,116**

-,066**

,115**

,033

,179**

1

Sig. (2tailed)

,951

,000

,022

,037

,273

,231

,002

,060

,000

,009

,000

,196

,000

N

1562 1562

1562

1554

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

187

1562

8.12. Lineáris regresszióelemzés
Koefficiensek az összes magyarázó változó modellbe történő bevonása esetén:

Model

Coefficientsa
Standardized
Coefficients

Unstandardized
Coefficients
B

Std. Error

t

Sig.

2,397
3,911
9,333
4,264
8,419
6,100
5,368
4,116
13,639
-2,153
1,926
-,963
-3,597
-,915

,017
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,032
,054
,336
,000
,360

Beta

1

(Constant)
,511
,213
KOR
,006
,001
KUTOR_IDO
,010
,001
KUTOR_SKALA
,057
,013
VALL_TAP
,135
,016
VALL_TARS
,024
,004
KVALITAS
,004
,001
VALLALK
,039
,009
KORNY
,104
,008
PROB
-,012
,005
HK_ELF
,026
,013
HK_ELK
-,009
,009
INT_EGYUTT
-,034
,009
INT_MEGOSZT
-,007
,008
a. Dependent Variable: TTAKT_TRANS

,085
,223
,105
,178
,125
,112
,095
,289
-,043
,039
-,022
-,081
-,018

95,0% Confidence
Interval for B
Lower
Upper
Bound
Bound
,093
,929
,003
,009
,008
,012
,031
,083
,103
,166
,016
,031
,003
,006
,020
,057
,089
,118
-,022
-,001
,000
,052
-,027
,009
-,052
-,015
-,022
,008

Koefficiensek a változók egyenként/csoportonként történő vizsgálata esetén:
R-négyzet

Szig. (F-teszt)

Szig. (t-próba)

Std. Béta

KOR

,039

,000

,000

,197

KUTOR_IDO,
KUTOR_SKALA

,235

,000

,000

KUTOR_IDO: ,311
KUTOR_SKALA: ,232

VALL_TAP,
VALL_TARS

,192

,000

,000

VALL_TAP: ,335
VALL_TARS: ,244

KVALITAS

,049

,000

,000

,221

VALLALK

,000

,000

,249

KORNY

,062
,214

,000

,000

,463

PROB

,025

,000

,000

-,159

3K_ELF, 3K_ELK

,042

,000

,001 és ,000

3K_ELF: ,081 3K_ELK:
,171

INT_EGYUTT,
INT_MEGOSZT

,001

n.s.

n.s.
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