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„Az innováció (K+F) nem olyan tevékenység, amit egyetemi oktató harmadállásban kell, hogy 

végezzen.” 

„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.” 

„Az egyetemi részesedés terv maradt, mert az államival párosuló egyetemi bürokrácia terhét 
véleményem szerint nem bírná el egy hazai vállalkozás, nem versenyképes.” 

„Nincs személyiségi adottságom a vállalkozáshoz, így magamtól eszembe sem jut vállalkozni. 
A klasszikus értelemben vett tudósnak tartom magam, illetve az szeretnék lenni.” 

„Az egyeteken 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«.” 

„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.” 

„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.”  

„A kutató díjazása és a kutatók által befektetett szellemi érték nincs arányban, a járulékos 
költségek túlságosan magasak. A kutatóknak kifizetődőbb saját vállalkozásuk keretében 
megoldani ipari problémákat, felhasználva az egyetemi kapcsolatrendszert.” 

„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 a kész eredményeket az egyetem szabadon elveheti, 
akkor ez a kutatóknak nem érdeke.”  
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1. A kutatás háttere 

Az elmúlt másfél-két évtizedben számos gazdasági, társadalmi és politikai folyamat 

kölcsönhatásának eredményeként a felsőoktatási intézmények gazdasági-társadalmi 

szerepe illetve annak megítélése jelentős változáson ment keresztül szerte a világon 

s főként Európában. A változások következtében az oktatás és a kutatás mellett egy 

harmadik funkció vagy elvárás jelent meg az egyetemek küldetésnyilatkozatában: a 

kutatási eredmények piaci értékesítésének igénye. A változások fő motivációja 

az, hogy az Európai Bizottság (COM, 2006) szerint az egyetemek többsége jelenlegi 

formájában nem képes a gazdasági fejlődést kellőképpen támogatni: a globális 

versenyben való helytálláshoz ugyanis erős kezű vezetésre, vállalatszerű 

menedzsmentre, világos küldetésre és stratégiára, kevesebb állami befolyásra, 

nagyobb fokú számonkérhetőségre, a társadalommal való erőteljesebb integrációra 

s különösen az iparral, a vállalati szférával való szorosabb kapcsolatok 

kiépítésére van szükség (Maassen & Olsen, 2007). 

Az európai egyetemekkel szemben támasztott új elvárások nagyrészt az amerikai 

felsőoktatási intézmények iránt érzett áhítatból táplálkoznak, illetve arra a kevés 

amerikai példára (MIT, Stanford) hivatkoznak, melyek még az USA-ban is kivételnek 

számítanak speciális gazdaságföldrajzi környezetük és a szokásostól eltérő 

erőforrásaik miatt (Wright, Clarysse, Mustar, & Lockett, 2007). Az észak-amerikai 

egyetemi modell csodálata közben Európa az USA oktatási és kutatáspolitikai 

rendszerének szelektív másolásába kezdett anélkül, hogy figyelembe venné az öreg 

kontinens társadalmi-gazdasági környezetének és kulturális hagyományainak 

sajátosságait. Az OECD országokban átvett legnépszerűbb politikai ösztönzők 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” című közleményében (COM, 2003) így 

fogalmaz: 

Az egyetemek és az ipar közötti 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). 

A magyar innovációs rendszer 2003–2005 között lezajlott reformja, a Bizottság által 

közzétett elveknek megfelelően amerikai szabályozások és kutatáspolitikai 

eszközök bevezetését jelentette hazánkban is. Az új innovációs törvény előírásai 

alapján a magyar egyetemek szellemitulajdon-kezelési procedúrákat és szabályzatot 

dolgoztak ki, az innovációs alap támogatásaira való jogosultság érdekében – 

vállalatokkal karöltve – alkalmazott kutatási projekteket indítottak el, illetve 

néhányan technológiatranszfer-irodát, technológiaparkot, sőt spin-off cégeket is 

alapítottak. Az új techtranszfermodell meghatározó eleme a kutatási eredmények 

egyetemi tulajdona (Bayh-Dole / Licensing modell), amelyért cserébe az állam (és 

a kutató) az egyetemtől elvárja, hogy – lehetőség szerint – hasznosítsa is a kutatók 

szellemi termékeit, a társadalom, az egyetem és a kutató javára egyaránt. 



2 
 

2. Kutatási kérdések 

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 vizsgáltam. Eközben persze elkerülhetetlen a makro- és a 

mikrokörnyezet, a felsőoktatási rendszer és az egyetemi szervezet sajátosságainak 

figyelembevétele vagy legalább érintőleges elemzése. Kutatásom ebből kifolyólag 

nem is annyira az egyetem-ipari techtranszfer, mint inkább a vállalkozó egyetem 

(„entrepreneurial university”) és a tudományos vállalkozói tevékenység („academic 

entrepreneurship”) szakirodalmához csatlakozik, bár a fenti kategóriák számos 

átfedést mutatnak: a vállalkozó egyetem kutatása a szervezeti jellemzők (pl. 

kormányzás, menedzsment, struktúra és kultúra) és az egyén szervezettel való 

kölcsönhatásának vizsgálatát is magába foglalja, így elsősorban a 

menedzsmenttudományok és a szociológia irodalmához kapcsolódhat. A 

tudományos vállalkozói tevékenység ezzel szemben az egyén szintjén realizálódik, 

és főként a vállalkozástudomány, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó 

pszichológia módszereivel vizsgálható. Míg a tudományos vállalkozói tevékenység 

vagy tudományos vállalkozóiság terminus a kutatólaborokban egyre gyakrabban 

megjelenő üzleti, vállalkozói szemléletmódot emeli ki, addig a techtranszfer 

irodalma az egyetem-ipari kapcsolatok technikai oldalára, a kutatót a piaccal 

összekötő formális és informális mechanizmusok vizsgálatára helyezi a hangsúlyt. 

Ennek alapján, kutatásom fő célja a tudományos vállalkozóiság egyetemi 

alapfeladatok közé történő integrálására és központosítására 

(intézményesítésére és professzionalizálására) való törekvések és annak az 

egyénre, az egyetemi oktató-kutatóra vonatkozó következményeinek 

vizsgálata. További kérdéseim:  

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? 

4. Veszélyezteti-e a harmadik küldetés előretörése a tudományos kutatás hagyományos 
értékeit („mertoni normák”1) és az egyetem alapfunkcióit (oktatás és kutatás)? 

Mindezek lényeges kérdések az egyetemek hosszútávú működése, gazdasági-

társadalmi szerepének változása szempontjából. A harmadik küldetés sikerének 

kulcsa mégis főként abban keresendő, hogy képes-e az egyetem és a kutató 

kölcsönösen gyümölcsöző együttműködést kialakítani a szellemi termékek 

hasznosítása kapcsán, illetve hogy milyen feltételek mentén lehet erre lehetőség. A 

kérdésekre a választ ezúttal nem a politikai döntéshozóktól, hanem „a techtranszfer 

szívében elhelyezkedő” (Bercovitz & Feldman, 2006) egyetemi kutatótól vártam. 

                                                             
1A 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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3. A kutatás újszerűsége és hasznosíthatósága 

Kutatásom újszerűsége több tényezőre is visszavezethető: 

1. A tudományos vállalkozói tevékenységet kelet-európai posztszocialista 

környezetben vizsgálom. Jóllehet, a téma szakirodalma meglehetősen nemzetközi, 

az főként az amerikai és a nyugat-európai intézményekben lejátszódó folyamatokra 

koncentrál, ezért például nem sokat tudunk arról, hogy a nyugatitól eltérő 

társadalmi-gazdasági környezetben működő egyetemek hasonló mintát követnek-e 

a vállalkozói transzformáció során, mint fejlettebb országbeli társaik (Rothaermel, 

Agung, & Jiang, 2007). 

2. Vizsgálatom egysége az egyetemi oktató-kutató, tehát az egyénre fókuszálok, 

amely meglehetősen ritka a szakirodalomban és egyáltalán nem jellemző a 

legnagyobb presztízsű felsőoktatással foglalkozó nemzetközi folyóiratokban 

publikált tanulmányokra (Mars & Rios-Aguilar, 2009). Kevés kivételtől eltekintve, a 

témával foglalkozó szerzők nemzeti, regionális, intézményi vagy tudományterületi 

szinten elemzik a kérdést. 

3. Az egyetemek vállalkozóiságát kutató szerzők igen ritkán használják a 

kiforrottabb tudományterületek (közgazdaságtan, menedzsmenttudományok) 

vállalkozói tevékenységet magyarázó klasszikus elméleteit. Ennél fogva újszerű 

kutatásomban az is, hogy az intézményesítés problémáit Coase (1937) és 

Williamson (1981) tranzakciós költség teóriáján keresztül közelítem meg. A 

tranzakciós költségelméletét nem a vállalat, hanem az egyetem mint – több 

szempontból is – független kutatókból álló szervezet sajátosságainak elemzésére 

használom fel: a technológia-hasznosítás tranzakciós költségei bizonyos 

körülmények között alacsonyabbak, ha a kutató egyénileg hasznosítja a találmányát, 

más esetben pedig akkor, ha egyetemi techtranszfermenedzserek irányítják a 

tranzakciót. 

4. Hazánkban még – tudomásom szerint – sem ilyen széles körűen, sem ebben 

a vonatkozásban nem tanulmányozták az egyetemi vállalkozóiság jelenségét. 

A témában eddig készült legmélyebb 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 techtranszfermodellből eredő problémákkal természetszerűleg nem 

foglalkoztak. 

5. Az előző pontból következően a nemzetközi szakirodalomhoz képest az is újszerű 

a dolgozatomban, hogy egy megreformálás előtt/alatt álló felsőoktatási 

rendszerben vizsgálom a techtranszfer intézményesítésének kérdéseit. A 

magyar helyzet paradoxona, hogy a felsőoktatási reformtörekvések elhalásával 

párhuzamosan (több magyar szerző is hangsúlyozza, hogy az új felsőoktatási 

törvény ellenére tulajdonképpen semmi sem változott az egyetemek működésében 

és finanszírozásában), bevezetésre került, illetve bevezetés alatt áll az egyetemektől 

alapvetően piacközpontú, vállalatszerű működést igénylő, központosított 

techtranszferrendszer. Éppen ezért hazánkban még nagyobb létjogosultsága van a 
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tudományos vállalkozói tevékenységek vizsgálatának, hisz itt még nem valósult meg 

a techtranszfer központosítása, ezért a találmányaikat hasznosítani kívánó kutatók 

valóban vállalkozói szemléletmódra vannak kényszerítve, a szó klasszikus 

értelmében is. 

Kutatásom eredményeit egyrészt az egyetemi döntéshozók, másrészt az 

egyetemi techtranszferszakemberek tudják hasznosítani, méghozzá a 

jelenleginél hatékonyabb intézményi technológiamenedzsment-rendszerek 

kidolgozásában, illetve a kutatókkal való együttműködés eredményességének 

növelésében. Ezen célokat a kutatók harmadik küldetésről illetve a magyar 

egyetemeken a közelmúltban elindított új techtranszferrendszerről alkotott 

hiteinek, attitűdjének és véleményének 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, a felsőoktatást érintő fontos kérdésekre. 

4. Módszer 

Kutatásom négy részből állt: irodalomelemzés, empirikus feltáró és empirikus 

kauzális felmérés, valamint az eredmények elemzése (1. ábra). A feltáró kutatás hét 

prominens magyar egyetem 2  techtranszfer vagy hasonló célú és nevű 

irodáinak meglátogatását jelentette, melyet a szakirodalom-elemzéssel 

párhuzamosan folytattam le. A szakirodalmi kutatás során feltártam az 

intézményesített techtranszfer sajátosságait, az egyetemi szakemberekkel folytatott 

interjúsorozat által pedig azonosítottam annak embrionális állapotát a magyar 

egyetemeken. A kutatás harmadik részét, a 14 egyetem kutatói körében készített 

kérdőíves felmérést az interjúsorozat és a szakirodalmi kutatás eredményei 

alapján végeztem el. S bár a kérdőív által ok-okozati összefüggések tesztelésére is 

vállalkoztam, tekintettel az empirikus kutatások szórványosságára és a területen 

rendelkezésre álló modellek és keretrendszerek kiforratlanságára, a tudományos 

vállalkozói tevékenység magyar sajátosságainak feltérképezését is annak fontos 

céljául tűztem ki. 

 
1. ábra. A kutatás folyamata és eszközei 

                                                             
2
 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem  

Irodalmi áttekintés

300 forrásmunka 
felhasználása

Interjúk

7 egyetemen 
(N=17)

Kérdőíves 
adatgyűjtés

14 egyetem 53 
MOTA karán 

(N=1562)

Eredmények elemzése

kereszttáblák, t-próba, K-S 
z-teszt, ANOVA, Kruskal-

Wallis, korreláció, 
regresszió, faktor- és 

klaszteranalízis, 
tartalomelemzés
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2007 és 2008 között egyetemi techtranszferirodákat látogattam meg és készítettem 

egyéni vagy csoportos interjút azok vezetőjével és alkalmazottaival, néhány 

intézményben kutatókkal is, összesen 17 fővel. A feltáró kutatás a magyar 

egyetemek tekintetében nem, de a techtranszferirodával rendelkező 

intézmények körében reprezentatívnak mondható. 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 szemben. Ebben az időszakban több 

(formális és informális) egyetemi techtranszferfórumon és -tréningen is részt 

vettem, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Tudományos és Technológiai 

Alapítvány (TéT), az ELTE Innovációs- és Technológiatranszfer Iroda, valamint a 

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) szervezésében, Magyarországon 

és Hollandiában egyaránt. A rendezvényeken további alkalmam nyílt a magyar 

felsőoktatási intézmények techtranszferszakembereivel való eszmecserére, a 

harmadik küldetés központosítása kapcsán felmerülő problémák feltérképezésére. 

Az empirikus kutatás második szakaszában (2009 tavasz) web-alapú kérdőívezés 

segítségével gyűjtöttem adatokat 14 egyetem 1605 oktatójától/kutatójától. A 

mintavételi eljárás első szakaszában kiválasztottam azokat a magyar állami 

egyetemeket, amelyek felölelnek a kutatás szempontjából releváns egyetemi 

karokat. Olyan területeket/karokat vizsgáltam, amelyek esetén a hagyományos 

(pl. publikációk, konferenciák) és a formális (pl. szabadalmak, spin-off 

vállalatok, konzorciumok) techtranszfer-mechanizmusok egyaránt szerepet 

kaphatnak. Ide soroltam a mérnöki, az orvos-, a természet- és az 

agrártudományokat (továbbiakban: MOTA) (2. ábra). 

 

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

A mintavétel második szakaszának keretét tehát a 14 állami egyetem összesen 53 

MOTA karán dolgozó (fő- és mellékállású) oktatók és/vagy kutatók jelentették. A 

felmérésbe bevont kutatók listájának elkészítéséhez az egyetemi és tanszéki 

honlapokon nyilvánosan rendelkezésre álló információkat használtam fel. A 

mintavételi keret csak kismértékben tért el a populációtól, feltéve, hogy a kutatók 

többségének elektronikus elérhetősége megtalálható az intézményi honlapokon.3 A 

felmérésbe összesen 7103 kutatót hívtam meg, ezek közül 1605 fő (22,6%) válaszolt 

                                                             
3 Két egyetem esetén olyan csekély volt a honlapokon keresztül elérhető kutatók száma, hogy az adott intézmény 
techtranszfer-irodáját kértem fel információszolgáltatásra. 
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minden kérdésemre. A válaszadók közül ezután kiszűrtem azokat, akik névlegesen 

ugyan a MOTA karok állományába tartoznak, de a bejelölt kutatási területük alapján 

mégsem sorolhatók közéjük.4 Végül 1562 főt vontam be az adatok elemzésébe (3. 

ábra). A minta kialakítása során törekedtem a reprezentatitivásra, 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 széleskörű 

mintavételnek köszönhetően a kutatás reprezentatívnak tekinthető, melyet a 

minta és az alapsokaság oktatói munkakörök alapján való megoszlásának 

nagyfokú hasonlósága is alátámaszt. 

 
3. ábra. A minta megoszlása egyetemenként (fő) 

Az adatelemzés hagyományosan három részből áll, melyek megszokott sorrendje az 

adatelőkészítés, az adatok leírása, valamint a hipotézis- illetve modelltesztelés. 

Némileg rendhagyó módon, az inferenciális statisztikával kezdtem az elemzést és 

leíró vizsgálatokat csak kiegészítésként végeztem, főként a kutatók szöveges 

megjegyzéseinek értelmezése során. Az inferenciális statisztikai vizsgálatok 

során a célom a tudományos vállalkozóiságról mint új egyetemi normáról 

kialakított nézet, valamint az abban való aktivitást befolyásoló egyéni és 

szervezeti jellemzők tanulmányozása volt, a felvázolt öt hipotézisek alapján. A 

hipotézisek tesztelése előtt faktoranalízis segítségével ellenőriztem és 

pontosítottam a Likert-skálával mért összegzett változók struktúráját, majd 

klaszteranalízist alkalmaztam a minta szegmentálására, a techtranszferben aktív és 

a nem aktív kutatók megkülönböztetésére. 

A kutatók tudományos vállalkozóiságát egyrészt folytonos változóként, a kutatók 

különböző techtranszfer-tevékenységekben (szerződéses kutatás, tanácsadás, 

szabadalmaztatás stb.) való aktivitásának összegzésével, másrészt az ebből – 

klaszteranalízis által – képzett bináris változóval mértem. A vállalkozóiságot 

azonban nemcsak a techtranszfer-tevékenységek, hanem annak szűk értelmezése, 

azaz a spin-off vállalkozásban való aktivitás alapján is vizsgáltam (4 ábra). 

                                                             
4
 A MOTA területeket kiegészítő, de azokhoz szorosan nem tartozó társadalom- és humántudományok (pl. 

közgazdaságtan, pszichológia, neveléstudomány, nyelvészet, filozófia) művelőit kihagytam a végleges mintából. 
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4. ábra. A válaszadók (N=1562) megoszlása a techtranszferben és a vállalkozásban 
való aktivitást mérő bináris változók szerint. A kutatók techtranszfer-aktivitás alapján 
történő szegmentálását klaszteranalízis által végeztem el. A klaszterek jellemzőit 
kereszttáblákkal, logisztikus regresszióval, t-próbával és Kolmogorov-Smirnov z-
teszttel vizsgáltam. 

A techtranszferben és a vállalkozásban való aktivitás, valamint a kutatók egyéni és 

környezeti jellemzői között lévő összefüggések vizsgálatára: (1) kereszttáblákat, 

logisztikus regressziót, t- és z-próbát, valamint (2) ANOVA-t, Kruskal-Wallis tesztet, 

korrelációszámítást és lineáris regresszióelemzést használtam. A módszerek 

második csoportja lehetővé tette a techtranszfer-aktivitás folytonos változóként való 

vizsgálatát is. 

A zárt kérdések többségéhez a válaszadók szöveges megjegyzéseket is 

fűzhettek. Az arra lehetőséget adó tizenegy kérdés kapcsán a kutatók összesen 1400 

megjegyzést tettek. A megjegyzéseket tartalomelemzés által vizsgáltam, amely során 

feltártam és csoportosítottam a válaszokban megjelenő kategóriákat, valamint 

összevetettem azokat a kvantitatív eredményekkel. A kommentárok hossza 

meglehetősen változatos volt, a legtöbbjük néhány szavas, de a több bekezdés 

hosszúságú magyarázat sem ritka.  

5. Az eredmények összegezése (tézisek) 

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, hozzáállására vonatkozik, illetve a kettő közti kapcsolatot 

értékeli. Az attitűd és az aktivitás gyenge kapcsolatából kiindulva, (2) a második 

tézis rendszerezi mindazon tényezőket, melyek fékező hatással lehetnek a harmadik 

küldetés terjedésére, illetve ennek alapján értékeli a honi felsőoktatási rendszer 

tudományos vállalkozói képességét. (3) A harmadik tézis egyéni szinten elemzi a 

tudományos vállalkozói aktivitást befolyásoló tényezőket, míg (4) a negyedik a 

tranzakciós költségelméletével magyarázza a spin-off vállalkozásban is dolgozó 

kutatók többiekétől eltérő véleményét a harmadik küldetés intézményesítésével 

kapcsolatban. 

„techtranszferben aktív” vállalkozó
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aktív” & spin-off 
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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 tudományos vállalkozói aktivitás az 

amerikai egyetemeken jelent meg először, az amerikai kutatók is csak az 

techtranszfer-tevékenységek intézményesítését előidéző Bayh-Dole törvény (1980) 

óta kezdtek aktívabban foglalkozni a témával. Európában ennél is később, a 90-es 

évek végén, 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 nyugati-európai és az angolszász 

felsőoktatási intézményekre koncentrálnak, még azoknál is kevesebbet tudunk a 

„nyugatitól” eltérő gazdasági-társadalmi környezetben (pl. kelet-európai 

posztszocialista) működő egyetemek vállalkozói transzformációjának 

sajátosságairól. 

1. TÉZIS: A KUTATÓK TECHTRANSZFER-AKTIVITÁSÁRÓL ÉS -ATTITŰDJÉRŐL 

Annak ellenére, hogy a magyar egyetemi MOTA-kutatók5 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.6 

A tézist igazoló módszerek: az empirikus kutatás eredményeinek (N=1562) leíró 

és inferenciális statisztikai módszerekkel történő vizsgálata. A tudományos 

vállalkozóiságban való aktivitás és a harmadik küldetéshez, valamint annak 

problémáihoz való attitűd kapcsolatát igazoló kvantitatív módszerek: 

kontingenciatáblázat, logisztikus regresszió, t- és z-próba, ANOVA, Kruskal-Wallis 

teszt, lineáris regresszió, klaszteranalízis. 

A mintába került kutatók fele egyáltalán nem kutat vállalatok számára és nem nyújt 

nekik szakmai tanácsadást, míg tízből csupán egy fő szabadalmaztatott találmányt az 

                                                             
5 A mérnöki, az orvos-, a természet- és az agrártudományok. 
6 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 
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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 techtranszfer-aktivitás 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 (5. 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. 

 

5. ábra. A válaszadók megoszlása a harmadik küldetés iránti attitűd néhány Likert-

eleme és a techtranszfer-tevékenységekben való aktivitás alapján (N=1562). 

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). 
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2. TÉZIS: A HARMADIK KÜLDETÉS INTEGRÁLÁSNAK 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.7 

A tézist igazoló módszerek: szakirodalmi kutatás, valamint az empirikus felmérés 

során nyert szöveges válaszok (kutatói kommentárok) tartalomelemzése. 

A tudományos vállalkozói tevékenységek integrálását és központosítását 

befolyásoló erőket és azok egymáshoz fűződő viszonyát egy hagymamodellben 

ábrázoltam (6. ábra), amely egyben kutatásom elméleti keretrendszerének is 

tekinthető. A modell alapján elmondható, hogy a magyar egyetemek a 

kinyilvánított elkötelezettség ellenére jelenleg több szempontból sem 

alkalmasak a tudományos vállalkozói tevékenységek integrálására (és 

intézményesítésére), a techtanszfer-aktivitás számottevő növelésére: sem a 

kutatók korlátozott erőforrási és kompetenciái; sem a hagyományos mertoni 

értékekre épülő, publikációközpontú, 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. 

 

 

6. ábra. Az egyetemek tudományos vállalkozóiságát befolyásoló tényezők 

                                                             
7  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 
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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 

főként, 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 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. 

3. TÉZIS: A KUTATÓK TUDOMÁNYOS VÁLLALKOZÓISÁGÁT 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- vagy 
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 vállalkozói, azaz alkalmazott kutatás és fejlesztés 
orientált tudományterületeket (pl. mérnöki vagy agrártudományok) ölel fel. A 
spin-off vállalkozás alapítását ezzel szemben elsősorban a kutató klasszikus 
értelemben vett vállalkozóisága és múltbéli vállalati munkatapasztalatának 
mértéke valószínűsíti.8 

A tézist igazoló módszerek: a tudományos vállalkozói aktivitás és a felsorolt 

magyarázó változók kapcsolatát több módszerrel is igazoltam: kontingencia 

táblázat, logisztikus regresszió, t- és z-próba, ANOVA, Kruskal-Wallis teszt, 

korrelációszámítás, lineáris regresszió, klaszteranalízis (1. táblázat). 

  

                                                             
8 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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1. táblázat. A techtranszfer-aktivitás vizsgált változókkal fennálló kapcsolatának szignifikanciája 
(vastaggal jelöltem a legerősebb kapcsolatokat) 

hipotézis 
száma 

független változó 
ANOVA K-W korreláció lin. regresszió 

F-teszt szign. 
khi-négyzet 

szign. 
szign. (Pearson) F-teszt szign. 

H(1a) 3. küldetéshez való viszony p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

H(1b) problémák megítélése p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

H(2a) társadalmi nem p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

H(2b) életkor p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

H(3a) klasszikus vállalkozóiság p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

H(3b) kutatási orientáció p=,000 p=,000 p=,000 (2.) p=,000 (1.) 

H(3c) tudományos kvalitás p=,000 p=,000 p=,000 p=,000 

H(3d) társadalmi tőke p=,000 p=,000 p=,000 (3.) p=,000 (3.) 

H(4) egyetemi környezet p=,000 p=,000 p=,000 (1. ) p=,000 (2.) 

H(5a) 
egyetemmel való 
együttműködés iránti attitűd 

n.s. n.s. n.s. n.s. 

H(5b) 
szellemitulajdon- és 
profitmegosztás iránti attitűd 

p=,018 p=,028 n.s. n.s. 

Mivel alkalmazottkutatás-orientált válaszadók 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 vállalkozásban 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 nézetet igazolja, 

amely szerint a normák és az attitűdök a tudományterületeken 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 annak fényében 

nem meglepő, hogy a techtranszfer-tevékenységekben aktív kutatók közel 

egyharmada spin-off vállalkozásban is dolgozik. Három jellemző kapcsán 

azonban érdemes különbséget tenni a tudományos vállalkozóiság tág és szűk 

értelmezése között (7. 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. Másképpen 

fogalmazva, míg a techtranszfer-tevékenységekben (szerződéses kutatás, 

tanácsadás, szabadalmaztatás, közös kutatás) való aktivitás nagyobb tudományos 

termelékenységgel párosul, a vállalkozásban való aktivitás nem feltétlenül.9 (2) 

                                                             
9 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 techtranszfer-csatorna gyakran 
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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. 

 
7. ábra. A hipotézisvizsgálat eredményei (szaggatott vonallal jelöltem a csak részben vagy 
nem teljesen az elvárások szerint beigazolódott kapcsolatokat). 

  

                                                                                                                                                                                              
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 a többiek (beleértve a techtranszferben 
aktív, de nem vállalkozó kutatókat is). 

techtranszfer-
aktivitás ; 

vállalkozásban 
való aktivitás

(H1-H5)

intézmé-
nyesítés 

iránti attitűd 
(H5)

3. 
küldetéssel 
szembeni 

attitűd 
(H1a)

problémák 
érzékelése 

(H1b)

társadalmi 
nem (H2a)

életkor 
(H2b)klasszikus 

vállalko-
zóiság  
(H3a)

kutatási 
orientáció 

(H3b)

kutatói 
kvalitás 

(H3c)

társadalmi 
tőke (H3d)

egyetemi 
környezet 

(H4)
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4. 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 ítélik az egyetemen belüli 

tranzakciós költségeket (pl. a bürokrácia, az adminisztráció és a 

techtranszferirodával való együttműködés költségei, egyetemi adó) a piaci 

tranzakciós költségeknél (pl. az információszerzés és az alkufolyamat 

költségei vagy a megállapodás betartását biztosító költségek). 10 

A tézist igazoló módszerek: bár a kvantitatív módszerek többsége (logisztikus és 

lineáris regresszió, t- és z-teszt, korrelációszámítás, varianciaanalízis) nem mutatott 

ki szignifikáns kapcsolatot a techtranszfer-aktivitás és az intézményesítés iránti 

attitűd változói között, a vállalkozásban való aktivitás vizsgálatára alkalmazott 

módszerek mindegyike (kereszttábla, logisztikus regresszió, t- és z-teszt) igazolta az 

összefüggés meglétét (2. táblázat). A kutatói kommentárok elemzése megerősítette 

ezt az eredményt. 

2. táblázat. A tudományos vállalkozói aktivitás és az annak intézményesítése iránti attitűd 
összefüggése (a statisztikai tesztek eredményei). 

módszer 
tudományos vállalkozóiság 
típusa 

kapcsolata a harmadik küldetés intézményesítéséhez 
való attitűddel 

kereszttábla 
techtranszfer-aktivitás n.s. 

vállalkozásban való aktivitás INT_EGYUTT_SOR: n.s.; INT_MEGOSZT_SOR: p=,042 

logisztikus 
regresszió 

techtranszfer-aktivitás n.s. 

vállalkozásban való aktivitás p=,000 (közös modell Omnibus tesztje) 

t-teszt 
techtranszfer-aktivitás n.s. 

vállalkozásban való aktivitás INT_EGYUTT: n.s.; INT_MEGOSZT: p=,001 

Kolmogorov-
Smirnov z-teszt 

techtranszfer-aktivitás n.s. 

vállalkozásban való aktivitás n.s. 

ANOVA techtranszfer-aktivitás 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. 

* nem lineáris 
  

 

  

                                                             
10 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 978-3-938137-15-4; 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, 1981), amely központi szerepet tölthet be a 

vállalkozóiság vizsgálatában (Thornton, 1999). 11  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 vállalkozó kutatók intézményesítés iránti átlagosnál negatívabb attitűdje azzal 

magyarázható, hogy őket részben az motiválta vállalkozás létrehozására, hogy az 

egyetemmel való együttműködéssel járó anyagi és egyéb terheket (pl. bürokratikus 

döntéshozatalból eredő piacvesztés kockázata, igazságtalan jövedelemmegosztás 

kockázata, techtranszferirodával való együttműködés pszichológiai terhe stb.), azaz 

a belső tranzakciós költségeket elkerüljék. Ezt az egyetemmel közösen alapított 

vállalkozások csekély száma is alátámasztja (8. ábra): a vállalkozásban dolgozó 

kutatók csupán 8%-a tevékenykedik olyan cégben, amelyben egyetemének is van 

részesedése. 

 

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

A válaszadók 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 techtranszferirodát alkalmasnak a techtranszferben való 

segítségnyújtásra. 

  

                                                             
11 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). 

nem dolgozik 
vállalkozásban

78,6%

egyetem 
kihagyásával 

vállalkozik
19,7%

egyetemmel 
közösen vállalkozik

1,7%
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6. Konklúzió 

Egyre erősödő elvárás a felsőoktatási intézményekkel szemben a regionális- és a 

nemzetgazdasági fejlődéshez való hozzájárulás, azonban ezen szerepkörüknek csak 

a 6. 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 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”12 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 

                                                             
12 „publish or perish” 
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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, szellemitulajdon-kezelési szabályzat) múlik – a problémák 

ennél mélyebben gyökereznek. A politikai döntéshozóknak és az egyetemi 

menedzsmentnek a külföldi oktatás- és kutatáspolitika szelektív 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. 
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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. 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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