
 
 

Give to AgEcon Search 

 
 

 

The World’s Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library 
 

 
 

This document is discoverable and free to researchers across the 
globe due to the work of AgEcon Search. 

 
 
 

Help ensure our sustainability. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AgEcon Search 
http://ageconsearch.umn.edu 

aesearch@umn.edu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. 
No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright 
owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C. 

https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
http://ageconsearch.umn.edu/
mailto:aesearch@umn.edu


71

Az agrárkutatások helyzete
és a fontosabb tennivalók

SZ CS ISTVÁN – MOHAMED ZSUZSANNA – TAKÁCS SZABOLCS

„A tudományos munka nem lehet csupán 

önmagáért való. A mai kutatók az egyete-

mek, intézetek, egyéb professzionális mun-

kahelyek bázisán dolgoznak. Ennek anya-

gi vonzata van: minden kutató és kutatás 

akkor eredményes, ha nemzetgazdasági 

haszna van, ami mérhet  is.”1

1 Derek Solla Price: Kis tudomány – Nagy tudomány. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979   
2 Sz!cs I. számítása szerint az 1 f re jutó GDP és a K+F ráfordítás GDP-n belüli aránya közötti összefüggés szerint 1000 €/f  GDP-
növekedéshez 5%-os K+F ráfordítás-aránynövekedés tartozik. Magyarországon mintegy 10 000 €/f -höz közel 1%-os arány 
tartozik. A fenti összefüggés mellett meg kellene kétszerezni az ország gazdagságát ahhoz, hogy a K+F arány 2% körüli szintre 
emelkedhessen.

Kulcsszavak: agrárkutatás-oktatás, K+F, innovációs transzfer.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Az agrárkutatás-oktatás kiemelt társadalmi feladat. Az innováció olyan tuda-
tos emberi tevékenység, amely a technikai-gazdasági fejlesztések minden területé-
re kiterjed, s célja új javak és szolgáltatások új módon történ! el!állítása a tudomány 
eredményeinek közvetlen felhasználásával. Eredményorientált tevékenység. A gaz-
dasági növekedés motorja. Minél élesebb a verseny a hazai és nemzetközi piacokon, 
annál nagyobb jelent!ség" az innovatív szemléletmód kialakítása.

Az EU tagországainak adatai alapján a 2005-2008. években az országok gazdasá-
ga és a K+F tevékenység intenzitása között nagyon er!s pozitív összefüggés található. 
Minél gazdagabb egy ország, annál többet áldoz a kutatás-fejlesztési tevékenységre.2

Hazai viszonyok közepette az agrár K+F+I területén a legfontosabb tennivalók a 
következ!k

– az innovációs folyamat csak rendszerként kezelhet! eredményesen, jól kiszá-
mított útvonalakat szükséges tervezni, s ezek mentén célszer" az innovációs tevé-
kenységet szervezni;

– a társadalomnak er!n felüli K+F aktivitást kellene bevállalni, ami anyagi áldo-
zatokkal, s csak utólagos hozadékkal jár;

– csak piacképes, hazai vagy nemzetközi piacokon értékesíthet! termék el!állí-
tására irányulhat;

– a szemléletmód gyökeres átformálása, a vállalkozási kedv ösztönzése konkrét 
anyagi el!nyök (pl. adó, támogatás stb.) formájában;

– integrálódni kell az EU nagy K+F projektjeihez, ugyanakkor az eredményeket 
nemzeti szinten, a hazai er!források bevonásával kell a termék- vagy gyártmányfej-
lesztésben megvalósítani;

– gyökeresen át kell alakítani az innováció gazdasági Þ nanszírozását, mozgósíta-
ni kell azt a hatalmas szellemi kapacitást, aminek birtokában vagyunk.
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A tudományos transzfer szellemi hátterét az agrároktatási-kutatási intézmé-
nyeknek szükséges felvállalni. A K+F+I feladatokat az eddigiekt!l eltér!, célirányo-
sabb útvonalakra kell terelni.

A generáló elemek: új termék el!állítása és új, jobb min!séget adó, vagy olcsóbb 
termelést lehet!vé tev! technológiafejlesztés.

Az agrárkutatás-fejlesztés területén a kitörési pontok
– a földhasználat új, lehetséges rendszereinek megkutatása, a birtokviszonyok 

rendezése;
– K+F bázis létrehozása, kísérletorientált satelling hálózattal, megfelel! állami 

megrendelésekkel;
– innovációs holdingok szervezése regionális vagy vertikális (termékorientált) 

klaszterek mentén;
– az értékesítésmarketing-tevékenység új bástyáinak kiépítése;
– tárolókapacitás, h"t!láncok, logisztikai ellátórendszerek szervezése, párosul-

va bels! piacvédelemmel.
E feladatok eredményes megoldásához korszer" K+F+I pályáztatási rendszert in-

dokolt m"ködtetni, egyszer"sítve a pályázati rendszert, szabályozva a pályázatíró 
cégek m"ködését, mert ez a különféle visszaélések melegágya lehet.

BEVEZETÉS

Az agrárgazdaságban a versenyképes-
ség növelése mellett egyre hangsúlyosabb 
szerepet kap a fenntartható vidéki életfor-
ma és a természeti környezet értékeinek 
meg rzése. Napjaink legfontosabb kihívá-
sa, ami dönt  módon határozza meg me-
z gazdaságunk fejlesztésének stratégiai 
alapelvét: a rendelkezésre álló er forrá-
sokkal egészséges, különleges min ség! 
és biztonságos élelmiszert kell el állítani. 
Ez feltételezi a legújabb kutatás-fejleszté-
si eredmények alkalmazását, ami egyút-
tal el segíti a vidéki térségek komplex fej-
lesztését, szociális és foglalkoztatási biz-
tonságát is. A multinacionális cégek által 
vezérelt élelmiszer-gazdaság számos terü-
leten, a piaci verseny kiélez désével pár-
huzamosan saját fejlesztési kapacitásokat 
hozott létre, a közÞ nanszírozású kutatá-
sok szerepe megváltozott. A hazai terme-
lési kapacitások mögött azonban nem áll 
olyan m!köd  t ke, mely a K+F és innová-
ciós igények, valamint a versenyképességi 
szempontok bels  er források segítségé-
vel történ  kielégítését lehet vé teszi.

Jelen tanulmány a Szent István Egyetem 

Gazdálkodási és Szervezéstudományok 

Doktori Iskola egyik kutatási témájának 

eredményeit teszi közzé. A kutatómunka 

célja egyrészt a magyar agrárkutatások 

helyzetének bemutatása, a f bb tanulsá-

gok összefoglalása, másrészt annak elem-

zése, hogy hazai, illetve nemzetközi szin-

ten az agrárkutatás milyen számszer!-

en mérhet  szerepet játszik a gazdasági 

növekedésben.

Magyarország agroökológiai adottsá-

gai jók. Ez lehet vé teszi, hogy a hazai és 

nemzetközi piacokon tartós extrajövedel-

met realizáljanak azáltal, hogy egységnyi 

terméket a versenytársakhoz képest ol-

csóbban tudnak el állítani. Persze ehhez 

szükség van az agrárkutatás-fejlesztési te-

vékenység megfelel  szinten tartására, az 

eredmények folyamatos bevezetésére, a 

technológiák folyamatos korszer!sítésére.

A magyar agrárgazdaság növekedési 

tartalékainak kihasználása nagyban hoz-

zájárulhat a foglalkoztatottság javításá-

hoz, a vidéki népesség megélhetéséhez és 

helyben tartásához, a hazai élelmiszer-el-

látás biztonságához és a külkereskedelmi 

bevételek növeléséhez. 
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A magyar kutatás-fejlesztés és innová-
ció rendkívül kedvez tlen pályán mozog 
az alábbiak miatt:3

 ! A kutatási-fejlesztési ráfordítások 
GDP-n belüli aránya több év viszonylatá-
ban nem éri el az 1%-ot.

 !A kutatás-fejlesztés humán er forrá-
sai sz!kösek: az ezer foglalkoztatottra jutó 
kutatók száma Magyarországon 4,1 f , míg 
az EU-25 átlaga 6,0 f .

 !A kutatási tevékenység elaprózott, nem 
jöttek létre a hatékony munkához elen-
gedhetetlen kritikus létszámú tudásköz-
pontok, kutatóközpontok, kutatócsopor-
tok. Hiányzik a piac- és gazdaságorientált 
szemlélet.

 ! Nem m!ködnek a m!szaki-techni-
kai fejlesztést ösztönz  szabályozási me-
chanizmusok, a korszer! technológiai el-
járások gyors bevezetését és elterjeszté-
sét segít  prioritásrendszerek, támogatási 
csatornák.

Ezen problémákra azért kell megoldást 
találni, mert a folyamatos lemaradás növe-
li az országok között egyébként is meglev  
gazdasági különbségeket.

Kutatómunkánk célja egyrészt az ag-

rárkutatások helyzetének bemutatá-

sa, sajátosságainak kiemelése, másrészt 

annak kimutatása, hogy a hazai, illetve 

nemzetközi szinten az agrárkutatás mi-

lyen számszakilag mérhet  szerepet ját-

szik a GDP növekedésében. A kutatás-fej-
lesztés költséges tevékenység, amit rész-
ben az állam, részben azok a vállalkozások 
Þ nanszíroznak, akik a kutatási eredmé-
nyekb l jelent s hozamot remélnek. Fon-
tos ezért annak mérése, hogy a kutatási 
ráfordítások hogyan térülnek meg, meg-
hozzák-e a várt eredményeket, érdemes-e 
további er feszítéseket tenni a K+F inten-
zitás fokozására?

Komplex szemléletmódot kíván a 
fenntartható fejl dés követelmény-
rendszere is. A fenntartható fejl dés, 

mint fogalom a 80-as évek elején ter-
jedt el széles körben a szakirodalom-
ban. Az els  átfogó monográfiát ebb l 
a témakörb l 1981-ben Brown Les-

ter R.: Building a Sustainable Society 

(Wordwach Institute Book,  W.W Ner-
tona and Company, New York, 1981).
A könyv szerint a fenntartható fejl dés 
értelmében „sikerül összhangot terem-
teni a társadalom anyagi igénye, a né-
pesség növekedése, a természeti er for-
rások hasznosítása között, egyúttal mi-
nimalizálva a környezet szennyezését”. 
Az 1992-ben Rio de Janeiróban meg-
tartott UN Conference on Environment 
and Development konferencián a fenn-
tartható fejl dés már úgy jelent meg, 
„mint elérend  globális cél minden or-
szágban és a nemzetgazdaság minden 
területén” (Láng István – Csete László: 
A magyarországi agrárgazdaság fenn-
tartható fejl dése. Gazdálkodás XL. 
évf. 3. sz. 1996, 1-11. old.).

Kutatási eredményeinket e folyóirat 
hasábjain két részben tesszük közzé. Az 
els ben a hazai agrárkutatási kapacitás 
– elmúlt közel két évtizedes – változá-
sát mutatjuk be, fókuszálva a változások 
trendjeire, a második tanulmányban az 
EU adataira támaszkodva azt kívánjuk 
bemutatni, hogy az egyes országok K+F 
intenzitása hogyan hat a gazdaságok, 
ezen belül az agrárgazdaság fejl désére. 
Nem titkolt célunk a gazdasági döntés-
hozók figyelmét felhívni a kutatás-m!-
szaki fejlesztés gazdasági növekedésben 
betöltött szerepére, illetve azok megfele-
l  rangra emelésének fontosságára.

3 Nagy János (szerk.): Az agrár K+F+I stratégia. Kézirat. SZIE, 2009    
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1. A PRIMER VIZSGÁLAT 
ADATBÁZISA

Az irodalomfeldolgozáson alapuló sze-
kunder kutatásokon túl primer kutatáso-
kat is végeztünk. Elemeztük a magyar ag-
rárkutatók Þ nanszírozásának helyzetét, 
annak színvonalát és f bb tendenciáit.
A tudományos hipotéziseknek megfelel -
en vizsgáltam a tagországok szintjén a ku-
tatás-fejlesztés intenzitása és a gazdasá-
gi fejl dés, fejlettség összefüggését, külön 
hangsúlyt helyezve az agrárkutatás-fej-
lesztés hatékonyságára, illetve a biotech-
nológia szerepére.

Ennek megfelel en a következ  adatbá-
zisokra támaszkodtunk:
"!A KSH 1997. évi és 2008. évi kuta-

tás-fejlesztésre vonatkozó kiadványaira, 
ezen belül a K+F költségekre és kiadások-
ra, a K+F helyek számára, a kutatási lét-
számadatokra, a K+F beruházásokra, a 
fels fokú oktatási intézmények kutatási 
potenciáljára.
"!Az EUROSTAT által kiadott 2000 és 

2008 közötti évre vonatkozó primer sta-
tisztikai adatokra, illetve az ezekb l szá-
molható származékos információkra. 

A vizsgálatba vont országok: Belgium, 
Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Hol-
landia, Németország, Észtország, Íror-
szág, Görögország, Spanyolország, Fran-
ciaország, Olaszország, Ciprus, Litvánia, 
Lettország, Luxemburg, Magyarország, 
Málta, Ausztria, Lengyelország, Portugá-
lia, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finn-
ország, Svédország, Egyesült Királyság, 
Horvátország, Macedónia, Törökország, 
Izland, Norvégia, Svájc, Egyesült Álla-
mok, Japán, Kanada. Összesen 36 ország, 
illetve a csoportátlag-adatok.

Az elemzésbe bevont adatok a követ-
kez k: a magyar agrárkutatások helyze-
tét, kapacitását jelz  fontosabb mutatók 
(K+F költség, beruházás, létszámada-

tok), illetve minden országra a követke-
z  mutatók

"!1 f re jutó GDP,  €/f ;
"!1 f re jutó K+F, €/f ;
" mez gazdasági GDP-ráfordítás, mill. 

€;
" mez gazdasági GDP, ezer €/mez -

gazdasági terület, ha
" mez gazdasági K+F, ezer €/mez -

gazdasági terület, ha
" összes K+F ráfordítás, mill. €;
" összes állóeszköz-érték, mill. €;
" összes létszám, ezer f ;
" összes szabadalmak száma, db/ezer 

f ;
" biotechnológiai szabadalmak száma, 

db/ezer f .
Az adatgy!jtéssel kapcsolatban né-

hány megjegyzés.

A statisztikai adatgy!jtésben kutatási 
és kísérleti fejlesztés olyan rendszeresen 
folytatott alkotómunkát jelent, amely a 
meglév  ismeretanyag b vítésére, vala-
mint arra szolgál, hogy ezt az ismeret-
anyagot új alkalmazások kidolgozására 
használják fel. A kutató-fejleszt  helyek 
a statisztikai megfigyelés számbavéte-
li egységei, függetlenül attól, hogy ezt 
milyen szervezeti keretek között végzik.
A K+F költség a saját szervezetben vég-
zett kutatási és fejlesztési tevékenység-
gel összefügg  költségek összessége.
A K+F beruházás a tárgyévben felmerült, 
közvetlenül a kutatás és kísérleti fejlesz-
tés végzését el segít , annak eszközé-
ül szolgáló, új és használt tárgyi eszkö-
zök és számítógépes szoftverek beszer-
zésének értéke és a hozzájuk kapcsolódó 
licencdíjak. Teljes foglalkoztatottra át-
számított létszám a K+F tevékenységgel 
foglalkozó személyek tényleges létszá-
mának K+F tevékenységre vetített átszá-
mítása: foglalkoztatottak K+F-re fordí-
tott idejének a teljes munkaid höz vi-
szonyított arányával súlyozott létszáma.
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A K+F ráfordítás a K+F költség és a K+F 
beruházás (felhalmozási kiadás) együt-
tes összege, kiegészítve a K+F statiszti-
kában nem jelentkez  K+F célú alapok-
kal, valamint a tudományos fokozatok 
tiszteletdíjára, illetménykiegészítésre, 
valamint az ösztöndíjasok illetményére 
kifizetett összegekkel.

2. AZ ELEMZÉSEK F#BB 
EREDMÉNYEI

Bár az elmúlt két évtizedben a tulaj-
donviszonyok és a termelési feltételek 
alapvet en megváltoztak a magyaror-
szági agrárgazdaságban, a mez gazda-
ság ma is stratégiai ágazat, amelynek 
szerepe dönt  a lakosság min ségi és 
mennyiségi élelmiszer-ellátásában, a 
vidék megtartásában. Hazánk mez gaz-
dasági adottságaiból adódóan a mez - és 
élelmiszer-gazdaság a magyar gazdaság 
egyik meghatározó kitörési pontja. A le-
het ségek kihasználása nagyban hozzá-
járulhat az exportbevételek növeléséhez, 
és ezáltal a gazdasági egyensúly helyre-
állításához. Ebben a hazai agrárkutatás-
nak is meghatározó szerepe van. A ma-
gyar agrárgazdaság multifunkcionális 
jellegéb l következ en sokkal jelent -
sebb gazdasági szektora a nemzetgazda-
ságnak, mint ami a GDP-hez való hozzá-
járulásából következik.

Abban az esetben, ha a tágabb értelem-
ben vett, vagyis a mez gazdasági terme-
lést megel z , illetve a következ  fázi-
sokat is magában foglaló agrárgazda-
ság (agrobiznisz) teljes körét figyelembe 
vesszük (élelmiszer-feldolgozás és -ke-
reskedelem, termel eszköz-el állítás és 
-forgalmazás, mez gazdaságra épül  
szolgáltatások), akkor a mez gazdaság 
GDP-ben betöltött szerepe 12-15% között 
mozog.

Az Európai Unió – köztük Magyaror-
szág is – változatlanul fontosnak tartja a 

kutatási intenzitás fokozását, a gazdasá-
gi növekedés és a versenyképesség ezen 
keresztüli javítását. A feladat megoldá-
sa azért nehéz, mert az ország gazdasá-
gi ereje nem teszi lehet vé a nagylépték!, 
nemzetközi viszonylatban is meghatáro-
zó mérték! kutatás-fejlesztési intenzitás 
folytatását. Azt azonban mindenki látja, 
tudja, hogy e nélkül viszont nagy a veszé-
lye annak, hogy tovább fokozódik a gaz-
dasági-társadalmi lemaradás. Kivezet  
útnak ígérkezik, miként azt az EU Lissza-
boni Megállapodása is kimondja, a kuta-
tási er források nemzetközi méret! kon-
centrálása, s a munkamegosztás szorgal-
mazása a K+F területen.

A kutatási eredmények szerint a hazai 

K+F intenzitásra összefoglaló jelleggel 

az alábbi megállapítások tehet k:

a) Hazánkban 1990 és 2007 között n t-

tek a K+F ráfordítások, ezen belül a költ-

ségek és a beruházások is. A ráfordítások 
folyóáron 33,7 Mrd forintról 245,7 Mrd 
forintra n ttek. Ez 18 év alatt hétszeres 
növekedést jelent, ami reálértékben saj-
nos ennél jóval alacsonyabb kutatási in-
tenzitás-növekedést jelent. A fenti két 
évben a GDP értéke 4173 milliárd Ft, illet-
ve 21 824 milliárd Ft, a K+F aránya 0,8, il-
letve 1,12%, tehát a kutatás-fejlesztés vi-
szonylagos lemaradásának mérsékl dé-
sét mutatják az adatok folyóáras értékei. 
Az 1. ábra a fontosabb tényez k növeke-
dési ütemét mutatja (amit az exponenci-
ális trend „b” paraméterével mértünk). 

A kapott eredmények a következ k
"!összes K+F ráfordítás    1,15%;
"!összes K+F költség        1,16%;
"!összes K+F beruházás    1,19%.
Az adatok jól bizonyítják, hogy a rá-

fordítások növekedését f leg a költségek 
emelkedése váltotta ki. Sajnos kevesebb 
jutott a korszer! technikai beruházá-
sokra, ami a jöv  kutatásainak f  zálo-
ga lenne. 
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A kutatás-fejlesztés ráfordításadatai

Forrás: saját szerkesztés

b) A K+F ráfordítások Magyarorszá-

gon az állami költségvetésb l, a vál-

lalkozások e célra fordított forrásai-

ból és egyéb hazai forrásokból, illetve 

külföldi forrásokból tev dnek össze (1. 
táblázat).

1. táblázat
A K+F ráfordítások összetétele Magyarországon

Év Vállalkozások Állami költségvetés Egyéb hazai források Külföldi források

1990 13 075 19 766 538 346

2007 107 769 109 117 1 574 27 233

2a. ábra
A K+F ráfordítások pénzügyi forrásai, 1990 (millió Ft)

  

 

13075 

19766 

538 

346 

vállalkozások 

állami költségvetés 

egyéb hazai források 

külföldi források 

Forrás: saját szerkesztés
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2b. ábra
A K+F ráfordítások pénzügyi forrásai, 2007 (millió Ft)

107769

109117

1574

27233

válla lkozás ok

állami költs égvetés

egyéb hazai forrás ok

külföldi forrás ok

Forrás: saját szerkesztés

A 2a. és 2b. ábra jól szemlélteti, hogy az 
állami költségvetési forrás aránya csök-
kent drasztikusan. Viszonylag komoly 
külföldi források is rendelkezésre állnak. 
Az egyéb – f leg magánjelleg! – támoga-
tások juttatásai csak minimális szerepet 
játszanak.

Kedvez  változásnak min síthet , hogy 
a vállalkozások szerepe er södött. Ezt 
mutatják a kutatóhelyek és a kutatói lét-
számadatok is.

Az egyetemi kutatóhelyek költségszer-
kezetére is igazak az általános helyzetr l 
elmondottak: némileg csökkent a beru-
házásra fordított eszközök aránya.

c) 2007-ben 2840 kutatóhelyen 49 485 

f  kutató dolgozott. A teljes munkaidej! 
dolgozóra számítva ez a létszám 25 954 f . 
Ezen belül n tt a vállalkozások szerepe, s 

csökkent a költségvetési kutatóhelyeken 

dolgozók száma. Ez bizonyos értelem-
ben jó tendenciának min síthet , hiszen 
n  az innovációs folyamatba gyorsan be-
kapcsolható kutatási eredmények száma. 
Gond viszont, hogy az alap- és alkalma-
zott kutatási kapacitás csökkent, ami a 
jöv  kutatási alapjait ingathatja meg.

2007-ben a legtöbb kutatóhely Közép-
Magyarországon volt (48,4%), a legke-
vesebb Észak-Magyarországon. A leg-

dinamikusabban növekv  térség az 
Észak-Alföld.

A kutatóhelyek közel fele központilag 
felügyelt költségvetési intézmény volt. 
Ezek száma 2007-ben – a korábbi évek-
hez hasonlóan – csökkent. A gazdálkodá-
si formában m!köd  vállalkozás 35,5%, 
aminek a nagy része Kft., de viszonylag 
sok részvénytársasági forma is található 
közöttük.

A kutatók életkora 2007-ben átlagosan 
43,7 év volt, kevesebb a korábbi éveknél, 
ugyanakkor n tt a 35 évnél Þ atalabb ku-
tatók száma. Ezt a magunk részér l pozi-
tív tendenciának tartjuk. Azt is, hogy je-
lent sen n tt a külföldr l érkez , és ha-
zánkban munkát vállaló kutatók száma. 
A kutatók számának regionális megosz-
lása követi a kutatóhelyek szerinti elosz-
lást. MegÞ gyelhet , hogy a Dunántúl jel-
lemz  túlsúlya az elmúlt években fokoza-
tosan csökkent.

d) A kutatás elmúlt közel két évtizedes 

alakulását legjobban az alábbi adatok 

szemléltetik: 

" A K+F szférában dolgozók aránya 
1993-ban 0,58%, 2007-ben 0,66%, ami 
f leg a vállalati szférában dolgozó kuta-
tók számának növekedése miatt követke-
zett be.
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" A K+F ráfordítások GDP-hez viszo-

nyított aránya 1% alá csökkent, ami igen 

nyugtalanító, hiszen az EU fejlettebb or-

szágaiban ez az arány 2,5-3,2% körül 

van. Ez arra enged következtetni, hogy 

nem lehet felzárkózási folyamatra szá-

mítani, hanem a további lemaradás ve-

szélye áll fenn.

" Az is nyugtalanító, mint ahogyan 

már erre utaltunk, hogy a K+F beruházá-

sok nemzetgazdasági beruházásokon be-

lüli aránya is csökkent.

3. ábra
A kutatás-fejlesztés f bb arányai (%)

Forrás: KSH adatok alapján saját számítás

A 3. ábra adatai arra is utalnak, hogy a 
lineáris trendek adatai szerint a fontosabb 
K+F adatok évi átlagos növekedése között 
lényeges különbség van, de az aggasztó, 
hogy a K+F szférában dolgozók között is je-
lent s arányváltozás Þ gyelhet  meg a ku-
tató-fejleszt  létszám rovására.

A fontosabb arányszámok változá-
sát mutató „b” paraméterek értékei a 
következ k:
" K+F szférában dolgozók aránya éven-

kénti változásának mértéke: 0,129%.
" K+F szférában dolgozó kutatók és fej-

leszt k arányának évenkénti változása: 
0,0133%.
" K+F ráfordítás arányának változása a 

GDP %-ában évente átlagosan: 0,013%.
" K+F ráfordítás arányának változása 

a nemzetgazdasági beruházások arányá-
ban: 0,0137%.

Ezek a változási mértékek olyan alacso-
nyak, hogy lényeges strukturális átalaku-
láshoz csak hosszú évek, évtizedek múltán 
vezethetnek.

e) A magyar kutatási kapacitáson belül 

jelent sen sérült az agrárkutató hálózat. 

" 2007-ben az összes 2556 K+F kutató-
fejleszt  intézetb l 318 intézet szolgálta az 
agrárgazdaságot. Az egyetemi kutatóhe-
lyeket és vállalkozói szférát is beszámít-
va, az összes 12 576-ból 890 az agrárjelle-
g! kutatóhely. Az arány 7%, amely nagy-
jából megfelel az élelmiszer-gazdaság 
GDP-arányának.
" Az agrárkutató-fejleszt  helyeken fog-

lalkoztatott ösztöndíjasok aránya 1999-
ben 9,2%, 2007-ben már csak 2,8%.
" Az agrár K+F létszám (full-time Equi-

valent) a 2. táblázatban látható.
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2. táblázat
Az agrár K+F létszám

2003 2007

f % f %

Vállalati szféra 409 5,7 751 7,3

Költségvetési intézmények 1398 17,6 1380 17,6

A költségvetési szférában dolgozók ará-
nya viszonylag magas, s a statisztikai ada-
tok szerint az utolsó öt évben nem is vál-
tozott, miközben az összes költségvetési 

helyeken dolgozók száma némi (0,3%-os) 
visszaesést mutat.

Hasonló tendenciát mutatnak az agrár 
K+F ráfordítások (3. táblázat).

3. táblázat
Az agrár K+F ráfordítások

2003 2007

mill. Ft % mill. Ft %

Vállalati szféra 2017,2 3,1 4037,6 3,3

Költségvetési intézmények 9816,7 17,8 9304,9 15,7

Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a 
mez gazdasági K+F tevékenység Þ nan-
szírozásában az állami szféra játssza a na-
gyobb szerepet. A vállalkozások K+F in-
tenzitása alacsony, ami az alacsony jöve-
delmez ségi viszonyokkal és a viszonylag 
kis birtokméretekkel függ össze. 

Az agrárkutatás hazai intézményrend-
szere és irányítási rendszere meglehe-
t sen összetett. A kutatási intézmény-
hálózat alapvet en a közÞ nanszírozású 
kutatóhelyekre épül, ami az FVM kutató-
intézmény-rendszeréb l, az Oktatási Mi-
nisztérium felügyelete alá tartozó egyete-
mi agrárkarokon m!köd  kutatóhelyek-
b l és a Magyar Tudományos Akadémia 
agrárterületen (is) m!köd  alapkutatá-
si intézményrendszeréb l tev dik össze.
E mellett kisebb súllyal megjelennek a kü-
lönböz , a magánszektorban m!köd  ku-
tatóhelyek, változatos feladat és vállalko-
zási formával.

A diverziÞ kált intézményrendszer stra-
tégiai irányítása, a feladatok súlypontjá-
nak meghatározása csak széles kör! tár-
sadalmi, szakmai egyeztetések révén 
valósítható meg, a közvetlen irányítás le-

het sége nem áll fenn. A magyar agrár-
gazdaság szakmai irányítási rendszer-
ében az agrárstratégiai, és ezen belül a ku-
tatás stratégiai irányainak meghatározása 
makroszint! feladat, amely ma már túl-
mutat a termelési folyamatok irányítására 
és támogatására kialakított minisztériumi 
feladatrendszeren.

A közÞ nanszírozású kutatási intéz-
ményrendszer e mellett olyan szellemi po-
tenciált is felhalmozott, amely elengedhe-
tetlen az irányítási struktúrák („miniszté-
riumok”), a termel i szféra szerepl i és a 
civil szféra szerepl i közötti együttm!kö-
dések kialakításához, a divatos szóhaszná-
lattal „Privat-Public Partnership”-nek ne-
vezett széles kör! társadalmi együttm!-
ködés eléréséhez.

A mez gazdaságban és az agrárkutatás 
területén szerte a világban jelent s válto-
zások zajlanak, amelyekkel szembe kell 
nézni. Ezek a folyamatok új kihívást jelen-
tenek a hazai tudomány számára is. Me-
lyek ezek? 
" A Föld népességének felgyorsuló nö-

vekedése és az élelmiszer iránti növekv  
igény.
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" A mez gazdaságban nagyobb hangsúlyt 
kell adni a komplex kutatási programoknak.
" A mez gazdasági üzemek szétaprózot-

tak és t keszegények, ezért az agrárkutatási 
pályázatokba (vállalkozásként) való bevoná-
suk és agrárkutatási szerepük – szakmai és 
támogatási oldalról – más megítélés alá kell 
essen, mint a t keer s nagyipari vállalatok. 

Kiemelt jelent ség! a civil társadalom 
tájékoztatása, a tudományos eredmények 
megismertetése és közvetítése. Ennek esz-
köze a tudományos lapok megjelenteté-
se, közös – mindenki számára hozzáférhe-
t  – elektronikus információs portál m!-
ködtetése, illetve a szükséges infrastruktúra 
megteremtése.

FORRÁSMUNKÁK JEGYZÉKE

(1) Dimény I. (1978): Agrárpolitikai megfontolások és m!szaki fejlesztés. Mez gazdasági Kiadó, Budapest – (2) 

de Solla, D. (1919): Kis tudomány – Nagy tudomány. Akadémiai Kiadó, Budapest – (3) Dimény I. (1985): Mez -

gazdaságunk és a m!szaki fejlesztés. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 183 p. – (4) Ihrig K. (1941): Agrárgazdaság-

tan. Budapest, 189 p. – (5) Kapolyi L. (1986): A természeti er források rendszer- és függvényszemlélet! szám-

bavétele. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 25. p. – (6) Láng I. – Csete L. (1996): A magyarországi agrárgaz-

daság fenntartható fejl dése. Gazdálkodás XL. évf. 3. sz. 1-11. pp. – (7) Nagy J. (szerk.) (2009): Az agrár K+F+I 

stratégia. Kézirat, SZIE. Mez gazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest – (8) Sz!cs I. (2001): Agrárkutatási kihívá-

sok. AKI 2000. Jubileumi Kiadvány – (9) http://biotechnologia.lap.hu/ – (10) biotechnologia.linkeim.hu – (11) 

http://phd.okm.gov.hu/disszertaciok/tezisek


