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1. Kutatás és fejlesztés a magyar felsőoktatási intézményekben

1.1. A magyar felsőoktatási kutató-fejlesztő helyek egyes statisztikai adatainak
összehasonlítása a hazai adatokkal

Az 1998 óta követett gyakorlatot folytatva ebben a jelentésünkben is összefoglaljuk
azokat az adatokat, amelyek jól jellemzik a magyar felsőoktatási kutatás és fejlesztés (K+F)
szellemi kapacitásának a hazai K+F szférán belüli súlyát, a felsőoktatási kutató-fejlesztő
helyek működési, elsősorban személyi és pénzügyi feltételeit, továbbá a felsőoktatási K+F
szellemi erőforrások, ill. eredmények hasznosításának mértékét a többi hazai kutatóhelyhez
viszonyítva. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) évenként közzétett adatait most is kiegészítjük
saját, ellenőrzött, szükség szerint korrigált és az intézményekkel egyeztetett adatainkkal.1

 
Az elmúlt években mindig arra a következtetésre jutottunk, és most is látni fogjuk azt,

hogy a felsőoktatási kutatóhelyek adják a hazai K+F szellemi kapacitás több mint felét,
ugyanakkor a működési feltételeiket jellemző fontosabb statisztikai mutatók általában a
legkedvezőtlenebbek a hazai kutatóhelyek mutatói közül, ebből adódóan a felsőoktatási K+F
szellemi kapacitások és eredmények gazdasági hasznosulása messze elmarad a szellemi
potenciálban rejlő lehetőségektől.

1.1.1. K+F szellemi kapacitások

A kutató-fejlesztő helyek számának és a kutatók, fejlesztők tényleges (természetes)
létszámának 1995-2004 közötti változásait a teljes hazai K+F szférában és a felsőoktatásban
az 1. táblázat alapján értékeljük.

A kutató-fejlesztő helyek száma a teljes hazai K+F szférában 1995 - 2004 között
folyamatosan növekedett. A változás mértéke 76,2 százalékos volt, ezen belül a 2000 – 2004
közötti növekedésé 25,8 százalékos.2 

A felsőoktatási kutatóhelyek száma szintén folyamatosan nőtt: 1995 – 2004 között 53
százalékkal, 2000 – 2004 között pedig 19,4 százalékkal.3

Figyelemre méltó a felsőoktatáson kívüli kutató-fejlesztő helyek4 számának több mint
2,5-szeresére növekedése 1995 – 2004 között. A KSH-nak az 1. táblázatban nem részletezett
adatai szerint a vállalkozási kutató-fejlesztő helyek száma 1995- 2004 között háromszorosára
nőtt.

A kutató-fejlesztő helyeken dolgozó kutatók és fejlesztők tényleges létszáma a teljes
hazai K+F szférában 1995 – 1996 között 1,8 százalékkal (370 fővel5) csökkent, majd 1996 –
2004 között folyamatosan emelkedett 48,5 százalékkal (9 930 fővel). A 2004. évi adat 45,8
                                                
1 1996 – 2003 között a felsőoktatási normatív kutatástámogatás intézmények közötti felosztásához végeztünk
adatgyűjtést. Ezt 2004-ben és 2005-ben azt szem előtt tartva folytattuk, hogy az új felsőoktatási törvény szakmai
tartalmának kidolgozásakor egyre inkább nyilvánvalóvá vált: a felsőoktatási intézmények tudományos célú
támogatását tudományos eredményességi, ill. teljesítményi mutatók alapján kell megállapítani.
2 Az adatok 2000-től számított változásaira azért térünk ki itt és a későbbiekben is, mert 2000. január 1-jével
valósult meg a felsőoktatási integráció.
3 A felsőoktatási kutatóhelyek számának növekedése főként az állam által elismert felsőoktatási intézmények
körének bővülésével és a két nagy egyházi egyetemen (Károli Gáspár Református Egyetem, Pázmány Péter
Katolikus Egyetem) folyó dinamikus fejlesztésekkel függ össze.
4 Kutató-fejlesztő intézetek, vállalkozási kutató-fejlesztő helyek, egyéb kutatóhelyek.
5 A létszámadatok tíz főre kerekített értékek.
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százalékkal (9 560 fővel) haladta meg az 1995. évi adatot. A 2000 – 2004 közötti növekedés
9,1 százalékos (2 540 fős).6 

A felsőoktatási kutatók és fejlesztők tényleges létszáma 1995–1996 között 3,3 százalékkal
(420 fővel) csökkent. Ezt a csökkenést 1996 – 2003 között erőteljes: 54,9 százalékos (6 720
fős) létszámnövekedés követte. 2003 – 2004 között lelassult az emelkedés. A növekedés 1995
– 2004 között 50,4 százalékos (6 380 fős) volt, ezen belül 2000 – 2004 között 7,2 százalékos
(1 280 fős).

1. táblázat
A hazai kutató-fejlesztő helyek számának és K+F létszámának változása

1995-2004 között

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
A kutató-fejlesztő helyek száma
     a teljes hazai K+F szférában
     a felsőoktatásban
     a felsőoktatáson kívül

1 442
1 109

333

1 461
1 120

341

1 679
1 302

377

1 725
1 335

390

1 887
1 363

524

2 020
1 421

599

2 337
1 574

763

2 426
1 613

813

2 470
1 628

842

2 541
1 697

844
A kutatók és fejlesztők száma
     a teljes hazai K+F szférában
     a felsőoktatásban
     a felsőoktatáson kívül
     a felsőoktatás a hazai
     százalékában  (%)

20 859
12 665
8 194

60,7

20 485
12 249
8 236

59,8

21 999
13 469
8 530

61,2

23 547
14 884
8 663

63,2

24 609
15 456
9 153

62,8

27 876
17 760
10 116

63,7

28 351
18 271
10 080

64,4

29 764
18 648
11 116

62,7

30 292
18 971
11 321

62,6

30 420
19 044
11 376

62,6
A tudományos fokozattal, ill.
címmel rendelkező kutatók és
fejlesztők száma 7

     a teljes hazai K+F szférában
     a felsőoktatásban
     a felsőoktatáson kívül
     a felsőoktatás a hazai
     százalékában  (%)

5 979
4 298
1 681

71,9

6 404
4 450
1 954

69,5

6 894
4 852
2 042

70,4

7 942
5 741
2 201

72,3

8 064
5 796
2 268

71,9

8 960
6 532
2 428

72,9

9 315
6 793
2 522

72,9

10 691
7 522
3 169

70,4

10 913
7 840
3 073

71,8

11 289
8 016
3 273

71,0
A kutatók és fejlesztők közül
a tudományos fokozattal, ill.
címmel rendelkezők aránya  (%)
     a teljes hazai K+F szférában
     a felsőoktatásban

28,7
33,9

31,3
36,3

31,3
36,0

33,7
38,6

32,8
37,5

32,1
36,8

32,9
37,2

35,9
40,3

36,0
41,3

37,1
42,1

Források: Kutatás és fejlesztés (KSH) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

A kutató-fejlesztő helyek számának és a kutatók-fejlesztők tényleges létszámának 1995 –
2004, ill. 2000 – 2004 közötti növekedési ütemére vonatkozó adatokat összefoglalva a
következő képet kapjuk:

                                                
6 A hazai kutatók létszámának 1 000 foglalkoztatottra vetített 3,9 fős átlaga a 15 EU tagállam 6,1 fős átlagának
2/3 részét sem érte el 2004-ben.
7 A KSH felsorolásában: az akadémia rendes vagy levelező tagja, tudomány doktora, tudomány kandidátusa. A
PhD csak a tudomány kandidátusa angol fordításaként jelenik meg. Egy személyt több kutatóhelyen is számba
vehettek, de csak a legmagasabb fokozat, ill. cím szerint.
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1995-2004 2000-2004
A kutató-fejlesztő helyek számának növekedése 
     a teljes hazai K+F szférában (%)     
     a felsőoktatásban (%)
A kutatók-fejlesztők tényleges létszámának növekedése 
     a teljes hazai K+F szférában (%)
     a felsőoktatásban (%)

76,2
53,0

45,8
50,4

25,8
19,4

  9,1
  7,2

A felsőoktatási kutató-fejlesztő helyek számának növekedési üteme tehát mindkét
időszakban jóval kisebb volt, mint a teljes hazai K+F szférában, ezzel szemben a kutatók és
fejlesztők tényleges létszámának növekedési üteme 1995 – 2004 között a felsőoktatásban,
2000 – 2004 között pedig a teljes hazai K+F szférában volt nagyobb.  

 
Az 1. táblázatban összefoglalt tényleges létszámadatok alapján alábbi megállapításokat

tehetjük az 1995 – 2004 közötti időszakra vonatkozóan:

    1. A felsőoktatásban dolgozott a hazai kutatók és fejlesztők átlagosan 62,4 százaléka,
tehát közel 2/3 része. Az arány a legutóbbi években nem változott.
    2. A felsőoktatás alkalmazta a tudományos fokozattal, illetőleg tudományos címmel
rendelkező hazai kutatók és fejlesztők átlagosan 71,5 százalékát, vagyis közel 3/4 részét.
    3. A felsőoktatási kutatók-fejlesztők átlagosan 38 százaléka rendelkezett tudományos
fokozattal, ill. címmel. Ez az arány jelentősen meghaladja a teljes hazai K+F szférára
vonatkozó 33,2 százalékos arányt.

A kutatásra-fejlesztésre fordított munkaidő figyelembevételével a teljes munkaidőre
átszámított kutató-fejlesztő létszámok 2000 - 2004 között az alábbiak szerint változtak a
KSH adatai szerint:

2000 2001 2002 2003 2004

A teljes hazai K+F szférában   
A felsőoktatási kutatóhelyeken
      a teljes hazai K+F szféra százalékában (%)

14 406
  5 852
 40,6

14 666
  5 938
 40,5

14 965
  5 999
 40,1

15 180
  5 957
 39,2

14 904
  5 902
 39,6

Ezeket az adatokat egymással, ill. egyes fenti adatokkal összehasonlítva a következő
megállapításokat tehetjük: 2000 – 2004 között

- az átszámított létszám a teljes hazai K+F szférában 3,5 százalékkal (500 fővel) a
felsőoktatásban viszont mindössze 0,8 százalékkal (50 fővel) emelkedett,

- a felsőoktatási kutatók és fejlesztők tényleges létszámának a hazai összes tényleges
létszámhoz viszonyított aránya 62,6 százalék vagy nagyobb volt, az átszámított létszámokra
vonatkozó arány viszont kevéssel 40 százalék feletti értékről valamivel 40 százalék alá
csökkent,   

- a felsőoktatási kutatók és fejlesztők tényleges létszáma 1 280 fővel növekedett, ezzel
szemben az átszámított létszám 6 000 fő alatt ingadozott.

Az utóbbi tény magyarázata: a tömegessé vált felsőoktatásban jelentősen megnövekedtek
az oktatási feladatok, emiatt jelentősen csökkent a kutatásra és fejlesztésre fordítható idő,
tehát 

a felsőoktatási K+F személyi feltételek kedvezőtlenebbé váltak 2000 – 2004 között.

A felsőoktatás K+F szellemi kapacitásának számbavételekor indokolt lenne
figyelembe vennünk 
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- a felsőoktatási intézményekben részmunkaidőben foglalkoztatott és 
- az egyetemeken működő MTA kutatócsoportokban dolgozó oktatók, kutatók, továbbá  
- a szervezett doktori képzésben részt vevő hallgatók létszámadatait is.

A részmunkaidősök és az MTA kutatócsoportokban dolgozók közül 2005 előtt csak a
doktori fokozattal (vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal, ill. művészeti díjjal)
rendelkező (minősített) oktatók, kutatók létszámadatait kértük be az intézményektől, a
szervezett, részidejű doktori képzésben részt vevők létszámát pedig 2004 előtt a doktori
fokozatszerzésre egyénileg felkészülők létszámával összevonva kértük megadni.8

Ezért az alábbiakban a minősített oktatók, kutatók és a szervezett, teljes idejű doktori
képzésben részt vevő hallgatók létszámadatait foglaljuk össze a 2000 – 2005 közötti időszakra
vonatkozóan:

2000 2001 2002 2003 2004 2005

A részmunkaidős minősítettek létszáma
Az MTA által egyetemeken működtetett kutató-
csoportokban dolgozó minősítettek létszáma
Szervezett teljes idejű doktori képzésben részt
vevő hallgatók létszáma

   915

   199

2 884

   975

   172

3 495

1 034

   163

4 140

1 005

   161

4 516

1 125

   168

4 715

   956

   230

4 952

Ez utóbbi adatokat a teljes munkaidőben foglalkoztatott kutatók és fejlesztők átszámított
létszámára vonatkozó KSH adatokkal és arányokkal együtt figyelembe véve azt állapíthatjuk
meg, hogy 
a felsőoktatási kutatóhelyek adják a hazai K+F szellemi kapacitás jóval több mint felét.

 Ezt a megállapítást alátámasztja a tanulmányban közzétett következő vizsgálati
eredmény is: a felsőoktatási kutatók tudományos publikációkban kifejeződő aktivitása a
természetes létszámukkal áll arányban.9 

1.1.2. K+F működési feltételek

A kutatóhelyeken folyó kutatási és fejlesztési tevékenység eredményességét, a K+F
szellemi erőforrások gazdasági és társadalmi hasznosulását döntően befolyásolják a pénzügyi
feltételek. A hazai kutatóhelyek együttes éves K+F ráfordításainak 2000 – 2004 közötti
változásait tükröző statisztikai adatokat a 2. táblázat tartalmazza.

Az éves összes hazai K+F ráfordítás, valamint az egy kutatóra, fejlesztőre jutó éves
ráfordítás a hazai K+F szféra egészében – és – különösen a vállalkozási kutató-fejlesztő
helyeken – folyamatosan növekedett 2000 – 2004 között.10 A hazai kutatóhelyek együttes
K+F beruházási ráfordítása, a kutatási eszközök pótlására, korszerűsítésére fordított összeg
viszont 2004-ben a 2002. évi összeg alá esett vissza.

A hazai K+F szellemi kapacitás több mint felét adó felsőoktatási kutatóhelyek
működésének eredményességét alapvetően befolyásoló pénzügyi feltételekre vonatkozóan a
következő tényeket állapíthatjuk meg az utóbbi öt év alatti adatok átlagai alapján:

                                                
8 A normatív kutatástámogatás felosztásához 2000-ben és 2001-ben októberben, 2002-től pedig márciusban
végeztünk adatgyűjtést.
9 Patkós András: A kutatás feltételeinek javítása a felsőoktatásban, hatása a bakkalaureátus és a mesterszintű
képzések minőségére, összefonódása a doktori képzési szinttel. Tanulmány, 2003. február
10 Az összes hazai K+F ráfordítás 2004-ben a GDP 0,89 százaléka volt, ez a 15 EU tagország 1,9 százalékos
átlagának felét sem éri el.   
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     1) A felsőoktatási éves K+F ráfordítás a teljes hazai ráfordításnak csak 1/4 része. 
     2) A felsőoktatási éves K+F beruházási ráfordítás a teljes hazai ráfordításnak
csupán 1/6 részét teszi ki. 
     3) Az egy felsőoktatási kutatóra jutó éves K+F ráfordítás csak 2/3 része a hazai
átlagnak a teljes munkaidőre átszámított létszámokra vetítve.

2. táblázat
A hazai kutatóhelyek éves K+F ráfordításainak változása 2000 – 2004 között

 
2000 2001 2002 2003 2004

Az éves összes K+F ráfordítás11  (Milliárd Ft)
     a hazai kutatóhelyeken együtt
     a kutató-fejlesztő intézeti és egyéb kutatóhelyeken12  
     a vállalkozási kutató-fejlesztő helyeken
     a felsőoktatási kutatóhelyeken
     a felsőoktatási a hazai százalékában  (%)

99,50
27,49
46,70
25,31
25,4

128,95
  36,39
  56,37
  36,19
28,1

160,29
  56,33
  60,83
  43,14 

26,9

166,63
  55,09
  64,57
  46,97
28,2

172,90
  53,64
  74,64
  44,62
25,8

Az éves K+F ráfordításból beruházási ráfordítás  (Milliárd Ft)
     a hazai kutatóhelyeken együtt
     a kutató-fejlesztő intézeti és egyéb kutatóhelyeken  
     a vállalkozási kutató-fejlesztő helyeken
     a felsőoktatási kutatóhelyeken
     a felsőoktatási a hazai százalékában  (%)

18,15
  3,02

12,94  
  2,19
12,1

23,72
  5,81
14,04
  3,87
16,3

26,12
  8,96
11,76
  5,40
20,7

28,11
  8,38
13,68
  6,05
21,5

25,19
  4,91
16,01
  4,27
17,0

Az egy kutatóra, fejlesztőre jutó éves K+F ráfordítás a teljes
munkaidőre átszámított létszámokra vetítve  (Millió Ft/fő)
     a hazai kutatóhelyeken együtt     
     a kutató-fejlesztő intézeti és egyéb kutatóhelyeken  
     a vállalkozási kutató-fejlesztő helyeken
     a felsőoktatási kutatóhelyeken
     a felsőoktatási a hazai átlag százalékában  (%)

  6,91
  5,91
11,97
  4,33
62,7

  8,79
  7,81
13,85
  6,10
69,4

10,71
12,19
14,00
  7,19
67,1

10,98
11,62
14,41

    7,89
71,9

11,60
11,43
17,32
  7,56
65,2

Források: Kutatás és fejlesztés (KSH) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
        Felsőoktatás és felsőoktatási kutatás (KSH) 2003

A K+F tevékenység hatékonyságát jelentősen befolyásolja az a körülmény is, hogy a
kutatók munkáját mekkora segédszemélyzet támogatja.

A KSH-nak a teljes munkaidőre átszámított adatai szerint a 100 kutatóra, fejlesztőre jutó
segédszemélyzet létszáma a következők szerint változott 2000 – 2004 között:

                                                
11 A K+F tevékenységi költségek és a K+F célú beruházási ráfordítások együttes összege. [Nem tartalmazza a
kapcsolódó tevékenységek (termelés, szolgáltatás) költségeit, az amortizációt, a költségvetési forrásból a
megfigyelt kutató-fejlesztő helyeken kívül felhasznált, továbbá a tudományos fokozatok tiszteletdíjára,
illetménykiegészítésére és az ösztöndíjasok illetményére költségvetési forrásból kifizetett összegeket. (KSH)] 
12 Egyéb kutatóhely: központi vagy helyi költségvetési szerv vagy költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb
szervezet intézménye, amely alapfeladata mellett végez kutatási tevékenységet, pl. egészségügyi intézmény,
könyvtár, múzeum, államigazgatási szolgáltatást végző egyéb intézet stb.
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2000 2001 2002 2003 2004 Átlag

A hazai kutatóhelyeken együtt
A kutató-fejlesztő intézeti és egyéb kutatóhelyeken
A vállalkozási kutató-fejlesztő helyeken
A felsőoktatási kutatóhelyeken 

36
45
47
21

32
35
46
21

33
41
42
20

31
36
40
19

32
37
38
22

33
39
43
21

A 2000 – 2004 közötti KSH adatok átlagai alapján a következőket állapíthatjuk meg: 

      A teljes munkaidőre átszámított létszámok szerint a felsőoktatási kutatóhelyeken a
100 kutatóra, fejlesztőre jutó segédszemélyzet létszáma csak fele akkora, mint a többi
K+F szektorban. 

Összefoglalva: A hazai K+F szellemi kapacitás több mint felét adó felsőoktatási
kutatóhelyek meghatározó működési feltételeit jellemző statisztikai mutatók sokkal
kedvezőtlenebbek, mint a felsőoktatáson kívüli kutatóhelyek mutatói.

1.1.3. K+F eredményesség

A tudományos kutatási és fejlesztési eredményesség legáltalánosabb elemének a
publikációs tevékenységet tekinthetjük. A 3. táblázatban összefoglalt KSH adatok azt
mutatják, hogy a teljes munkaidőre átszámított 100 kutatóra, fejlesztőre jutó publikációk
száma hogyan változott 2000 – 2004 között.

3. táblázat
A 100 hazai kutatóra, fejlesztőre jutó publikációk számának változása

2000 - 2004 között
(Db/100 kutató)

2000 2001 2002 2003 2004 Átlag

Magyar nyelvű könyv 
     Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek  
     Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
     Felsőoktatási kutatóhelyek
     Együtt
Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt sor százalékában  (%) 

  15
    2
  46
  63
73,0

  16
    2
  44
  62
71,0

  19
    2
  49
  70
70,0

  18
    1
  49
  68
72,1

  21
    1
  50
  72
69,4

  18
    2
  48
  67
71,0

Magyar nyelvű szakfolyóiratokban megjelent cikk 
     Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek  
     Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
     Felsőoktatási kutatóhelyek
     Együtt
Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt sor százalékában  (%)

102
  17
237
356
66,6

114
  20
244
378
64,6

115
  22
253
390
64,9

101
  19
249
369
67,5

102
  20
240
362
66,3

107
  20
245
371
65,9

Idegen nyelvű könyv 
     Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek  
     Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
     Felsőoktatási kutatóhelyek
     Együtt
Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt sor százalékában  (%)

    4
    1
  11
  16
68,8

    5
    1
  11
  17
64,7

    7
    1
  11
  19
57,9

    7
    0
  12
  19
63,2

    7
    1
  11
  19
57,9

    6
    1
  11
  18
62,2
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Idegen nyelvű akadémiai aktákban megjelent cikk 
     Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek  
     Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
     Felsőoktatási kutatóhelyek
     Együtt 
Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt sor százalékában (%)

  17
    1
  47
  65
72,3

  13
    2
  44
  59
74,6

  15
    2
  50
  67
74,6

  16
    3
  48
  67
71,6

  12
    2
  39
  53
73,6

  15
    2
  46
  62
73,3

Idegen nyelvű külföldi szakfolyóiratokban megjelent cikk 
     Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek  
     Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
     Felsőoktatási kutatóhelyek
     Együtt 
Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt sor százalékában (%)

  70
    6
114
190
60,0

  76
    7
109
192
56,8

  71
    8
109
188
58,0

  75
    6
110
191
57,6

  72
    6
113
191
59,2

  73
    7
111
190
58,3

Források: Kutatás és fejlesztés (KSH) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 
        Felsőoktatás és felsőoktatási kutatás (KSH) 2003

Megjegyzés: Mindegyik átlag a darabszámok összegéből számított érték.

A felsőoktatási kutatóhelyek és a többi K+F szféra kutató-fejlesztő helyeinek publikációs
eredményességét jellemző adatokat azért átlagolással hasonlítjuk össze, mert egyes adatok
évenkénti változásaiban meglehetősen nagy hullámzások is vannak. 

A 3. táblázatban összefoglalt adatok alapján – és figyelembe véve az 1. táblázatban
található tényleges kutatói létszámadatokat is – a következő megállapításokat tehetjük:

     1. A teljes munkaidőre átszámított 100 kutatóra, fejlesztőre jutó publikációk számát
tekintve a felsőoktatási kutatóhelyek publikációs teljesítménye a három K+F szféra
közül kimagaslóan a legnagyobb.
     2. A felsőoktatási K+F publikációs teljesítmény öt év átlagában a tényleges kutatói
létszámokra vonatkozó arányokat is meghaladó mértékben múlta felül a teljes hazai
K+F szféra átlagos teljesítményét.

A K+F szellemi kapacitások hasznosulásának további fontos eleme a szabadalmi
tevékenység eredményessége. Az elfogadott szabadalmak révén gazdasági hasznosulás is
követ(he)ti a kutatást és fejlesztést.

A Magyarországon és külföldön bejelentett találmányok, valamint az itthon és külföldön
elfogadott szabadalmak számának 2000 – 2004 közötti KSH adatait a 4. táblázat tartalmazza.

Öt év átlagában az itthon bejelentett találmányok közül csak minden negyedik-ötödik
származik felsőoktatási kutatóhelyről. A megadott szabadalmaknál valamivel jobb a helyzet:
majdnem minden harmadik felsőoktatási kutatóhelyé. Ezek az arányok jóval alatta vannak a
publikációs eredményekre vonatkozó adatoknak, még a teljes munkaidőre átszámított hazai
kutatólétszámból való 40 százalékos részesedéstől is jelentősen elmaradnak. 

A felsőoktatási kutatóhelyek külföldi szabadalmi tevékenységére vonatkozó mutatók
még gyengébbek: öt év átlagában a külföldön bejelentett találmányok közül csak minden
tizedik, a megadott szabadalmak közül pedig csak minden tizennegyedik valamelyik
felsőoktatási kutatóhelyé.

Ezek az arányok akkor is elgondolkodtatóak, ha tudjuk: a felsőoktatási kutatóhelyeken az
oktatáshoz kapcsolódó K+F feladatok, elsősorban az új ismeretek feltárására irányuló
alapkutatási, valamint az oktatástechnológiai fejlesztési feladatok az elsődlegesek.
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4. táblázat
A hazai kutatóhelyek szabadalmi tevékenységének eredményessége

2000 – 2004 között
(Db)

2000 2001 2002 2003 2004 Átlag

Belföldön bejelentett találmányok száma 
     Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek  
     Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
     Felsőoktatási kutatóhelyek
     Együtt
     Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt százalékában  (%)

  53
  63
  53
169
31,4

  43
  84
  33
160
20,6

  67
100
  50
217
23,0

  37
136
  35
208
16,8

  37
115
  53
205
25,9

  47
100
  45
192
23,4

Belföldön megadott szabadalmak száma 
     Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek  
     Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
     Felsőoktatási kutatóhelyek
     Együtt
     Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt százalékában  (%)

  50
  37
  47
134
35,1

  30
  38
  38
106
35,8

  46
  45
  27
118
22,9

  33
  52
  22
107
20,6

  15
  30
  31
  76
40,8

  35
  40
  33
108
30,5

Külföldön bejelentett találmányok száma
     Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek  
     Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
     Felsőoktatási kutatóhelyek
     Együtt 
     Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt százalékában (%) 

  16
113
  32
161
19,9

  25
157
  17
199
8,5

  17
183
  41
241
17,0

  21
225
  27
273
9,9

  19
535
  32
586
5,5

  20
243
  30
292
10,2

Külföldön megadott szabadalmak száma
     Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek  
     Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
     Felsőoktatási kutatóhelyek
     Együtt
     Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt százalékában  (%) 

  12
  85
  16
113
14,2

    7
144
  22
173
12,7

    8
180
  12
200
6,0

  11
271
  14
296
4,7

    4
186
    8
198
4,0

    8
173
  14
196
7,3

Források: Kutatás és fejlesztés (KSH) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
       Felsőoktatás és felsőoktatási kutatás (KSH) 2003
        A KSH-tól munkakapcsolat keretében kapott adatok

      Összefoglalva: A hazai kutató-fejlesztő helyek közül a felsőoktatási kutatóhelyek
kimagaslóan a legeredményesebbek a publikálásban, ezzel szemben a szabadalmi
tevékenység és különösen a külföldi szabadalmi tevékenység terén elért teljesítményük
lényegesen alatta marad a hazai K+F szellemi kapacitáshoz való hozzájárulásuk
mértékének.

Az 1.4. fejezetben részletesen elemezzük a felsőoktatási K+F szellemi kapacitások és
eredmények gazdasági hasznosulását. Látni fogjuk: a költségvetésen kívüli K+F források
bevonásában mutatkozó kutatás-fejlesztési aktivitás, a K+F szellemi kapacitások gazdasági
hasznosítása a felsőoktatás egészét tekintve nem kielégítő. Ennek okait elsősorban a működési
feltételek – különösen a szükséges források – elégtelenségében kell keresni.
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1.2. A felsőoktatási intézményekben teljes munkaidőben alkalmazott, doktori
fokozattal rendelkező oktatók és kutatók létszámának változása

1996 – 2005 között

A felsőoktatási intézményekben teljes munkaidőben foglalkoztatott (főfoglalkozású),
doktori fokozattal: PhD vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal, ill. DLA fokozattal
vagy azzal egyenértékű művészeti díjjal rendelkező (együtt: minősített) oktatók és kutatók
létszámára vonatkozó adatgyűjtést 1996 októbere óta végzünk. Ezek az adatok  2003-ig a
normatív kutatástámogatás intézmények közötti felosztásához  voltak szükségesek.13 Az
adatgyűjtést azóta is folytatjuk (egyszerűbb adatszerkezetben) a felsőoktatási tudományos
kutatás-fejlesztés helyzetének elemzéséhez és az egyetemek, főiskolák tudományos célú
támogatásának megállapításához. Az intézmények által szolgáltatott adatokat ellenőrizzük, s
ha szükséges, korrigáljuk az intézményekkel egyeztetve. 

 A főfoglalkozású minősített oktatók és kutatók létszámának 1996. október – 2005.
március közötti változásait az 5. táblázat mutatja intézménycsoportonként. Az összlétszám az
1996. októberi 4 812 főről folyamatosan növekedett a 2005. márciusi 7 844 főre. A több mint
3 ezer fős növekedés az 1996. októberi létszám 63 százaléka. Ez évenként átlagosan 7
százalékos emelkedést jelent.

A növekedés 1996 – 1998 között volt a leggyorsabb: a közel ezer fős változás 20,7
százalékos volt két év alatt. Ezzel szemben a legkisebb (1,9 százalékos) emelkedés 2000-ben
történt, a felsőoktatási integráció évében. Külön figyelmet érdemel ugyanakkor a 2000 – 2004
közötti majdnem egyenletes növekedést követő 8 százalékos változás 2005-ben. 

Az állami felsőoktatási intézményekben 2005-ben 2503 fővel, azaz 54 százalékkal több
főfoglalkozású minősített oktató és kutató dolgozott, mint 1996-ban. 

Az állami főiskolák 81,4 százalékos létszámnövekedése különösen figyelemre méltó
azért, mert az intézmények száma jelentősen csökkent 2000-től.14 

Oktatóik doktori fokozatszerzését kiemelt feladatként kezelik.15 A doktori tanulmányokat
folytató, illetőleg a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő főfoglalkozású felsőoktatási
oktatók és kutatók 1/4 része állami főiskolán dolgozott 2000 - 2005 között: 

Doktori tanulmányokat folytató vagy a fokozat-
2000 2001 2002 2003 2004 2005

szerzésre egyénileg felkészülő főfoglalkozású 
   felsőoktatási összes oktató, kutató (fő)
   főiskolai oktató, kutató (fő)
      arányuk a felsőoktatási összeshez viszonyítva (%)   

1 622
   408
25,2

1 741
   429
24,6

1 710
   379
22,2

1 642
   397
24,2

1 714
   482
28,1

2 093
   465
22,2

                                                
13 Az adatgyűjtés 2003-ig azokra a személyekre terjedt ki, akik a tanév eleji adatszolgáltatás időpontjáig nem
töltötték be a hetvenedik életévüket, és az adatszolgáltatás időpontjában nem tartózkodtak egy évnél hosszabb
idejű külföldi tanulmányúton.
14 A 2000. január 1-jei felsőoktatási integrációval tizenkét főiskola egyetemi főiskolai karrá vált, a Miskolci
Egyetem dunaújvárosi főiskolai kara pedig Dunaújvárosi Főiskola néven önállósult. 2001-ben a győri Széchenyi
István Főiskola Széchenyi István Egyetemmé vált. 2003-ban a Szent István Egyetem gyöngyösi főiskolai kara
Károly Róbert Főiskola néven lett önálló.
15 Ezt a megállapítást a normatív kutatástámogatás felhasználásáról készült intézményi éves beszámolók alapján
tehetjük. 
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5. táblázat
A felsőoktatási intézményekben teljes munkaidőben alkalmazott, doktori fokozattal

rendelkező oktatók és kutatók létszámának változása 1996 - 2005 között 16 

Intézménycsoport 1996.
okt.

1997.
okt.

1998.
okt.

1999.
okt.

2000.
okt.

2001.
okt.

2002.
márc.

2003.
márc.

2004.
márc.

2005.
márc.

Állami egyetemek 17

Az 1996. októberi adat %-ában
4 265 4 598

107,8
5 018
117,7

5 259
123,3

5 375
126,0

5 537
129,8

5 728
134,3

5 865
137,5

6 128
143,7

6 470
151,7

Állami főiskolák
Az 1996. októberi %-ában

   366    414
113,1

   501
136,9

   535
146,2

   483
132,0

   507
138,5

   458
125,1

   530
144,8

   585
159,8

   664
181,4

Állami egyetemek és főiskolák
együtt
Az 1996. októberi adat %-ában

4 631 5 012
108,2

5 519
119,2

5 794
125,1

5 858
126,5

6 044
130,5

6 186
133,6

6 395
138,1

6 713
145,0

7 134
154,0

Egyházi egyetemek
Az 1996. októberi adat %-ában

   102    115
112,7

   131
128,4

   153
150,0

   186
182,4

   186
182,4

   232
227,5

   231
226,5

   246
241,2

   310
303,9

Egyházi főiskolák 18

Az 1996. októberi adat %-ában
     60      96

160,0
   111
185,0

    116
193,3

   123
205,0

   135
225,0

   137
228,3

   145
241,7

   142
236,7

   160
266,7

Egyházi egyetemek és főiskolák
együtt
Az 1996. októberi adat %-ában

   162    211
130,2

   242
149,4

   269
166,0

   309
190,7

   321
198,1

   369
227,8

   376
232,1

   388
239,5

   470
290,1

Magán, ill. alapítványi felső-
oktatási intézmények 19

Az 1996. októberi adat %-ában
     19      27

142,1
     49
257,9

     67
352,6

     80
421,1

   105
552,6

   109
573,7

   118
621,1

   165
868,4

   240
1263,2

Az állam által elismert felső-
oktatási intézmények együtt
Az 1996. októberi adat %-ában

   181    238
131,5

   291
160,8

   336
185,6

   389
214,9

   426
235,4

   478
264,1

   494
272,9

   553
305,5

   710
392,3

Felsőoktatási intézmények
együtt
Az előző időponti %-ában
Az 1996. októberi adat %-ában

4 812 5 250
109,1
109,1

5 810
110,7
120,7

6 130
105,5
127,4

6 247
101,9
129,8

6 470
103,6
134,5

6 664
103,0
138,5

6 889
103,4
143,2

7 266
105,5
151,0

7 844
108,0
163,0

Források: Ellenőrzött intézményi adatszolgáltatások

Az állam által elismert felsőoktatási intézmények főfoglalkozású minősített oktatóinak
és kutatóinak létszáma közel 4-szeresére, 181 főről 710 főre emelkedett 1996 - 2005 között. 

                                                
16 A HM, BM intézmények adatai nem szerepelnek a táblázatban.
17 Az állami intézmények adatai 1999-ig a 2000. január 1-jei integráció előtti, 2000-től pedig az integráció utáni
adatok. Az egyetemekhez integrált főiskolák 1999. októberi adatait a főiskolák együttes adata tartalmazza, az
egyetemekről levált főiskolai karok adatai pedig az egyetemek 1999. évi együttes adatának részét képezik. A
Széchenyi István Egyetem adatai 2001-ig a főiskolák adatai között szerepelnek. (2001-ig főiskola volt.) A
Károly Róbert Főiskola adatait 2002-ig az állami egyetemek adatai, 2003-tól pedig az állami főiskolák adatai
tartalmazzák.
18 Az Adventista Teológiai Főiskola 1996-ban, a Pünkösdi Teológiai Főiskola pedig 2001-ben nem szolgáltatott
adatokat. A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola 2004 óta, a Pápai Református Teológiai Akadémia 1998 óta
működik. A Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola nem szolgáltat adatokat. (Nem igényel állami
támogatást.)
19 A magán, ill. alapítványi felsőoktatási intézmények adatai egyes intézmények adatait a következők szerint
tartalmazzák az állami elismerés időpontjától függően: Nemzetközi Üzleti Főiskola: 1997 októberétől, Budapesti
Kommunikációs Főiskola, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Zsigmond Király
Főiskola: 2001 októberétől, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem: 2003 márciusától, Harsányi
János Főiskola: 2004 márciusától, Budapest Kortárstánc Főiskola, Tomori Pál Főiskola: 2005 márciusától.
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Az egyházi egyetemeken és főiskolákon 2005-ben 2,9-szer annyi főfoglalkozású
minősített oktató és kutató dolgozott, mint 1996-ban. A nagymértékű növekedés elsődlegesen
abból adódik, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen 3,3-szeresére, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen pedig 2,9-szeresére emelkedett a főfoglalkozású minősítettek létszáma
kilenc év alatt.

1996-ban 5 magán, ill. alapítványi felsőoktatási intézmény 19 minősített oktatót
alkalmazott teljes munkaidőben. 2005-re az intézmények száma 13-ra, a főfoglalkozású
minősítettek létszáma pedig 240 főre emelkedett.

A 2000. január 1-jei integráció eredményeként létrejött, majd újabb intézményekkel
bővült, illetőleg szervezeti változásokkal tovább módosult felsőoktatási intézményhálózat
intézményeiben a főfoglalkozású minősített oktatók és kutatók létszáma az  integráció után,
2000 - 2005 között az 1. melléklet szerint változott.

A főfoglalkozású minősítettek összlétszáma 2005-ben 25,6 százalékkal (1 597 fővel) volt
nagyobb, mint 2000-ben. A növekedés elsődleges oka az, hogy minden évben számos (pl.
2004 – 2005 között 475) főfoglalkozású oktató, kutató szerzett tudományos fokozatot.
Emellett több intézmény új, minősített oktatókat vett fel (egy részüket a részfoglalkozásúak
munkaszerződésének megváltoztatásával). A növekedést mérséklő főbb okok: nyugdíjazás,
kilépés, 2004 előtt a 70.  életév betöltése.20 

2000-ben a főfoglalkozású minősített oktatók és kutatók 93,8 százaléka volt állami
egyetemek, főiskolák alkalmazottja, 6,2 százaléka pedig az állam által elismert felsőoktatási
intézményekben dolgozott. Az állami felsőoktatási intézményekben dolgozó főfoglalkozásúak
részaránya 2005-ig fokozatosan 90,9 százalékra mérséklődött, az állam által elismert
egyetemeken és főiskolákon dolgozóké pedig fokozatosan 9,1 százalékra növekedett21, mivel
létszámuk nagyobb ütemben emelkedett, mint az állami egyetemeken és főiskolákon teljes
munkaidőben alkalmazott minősített oktatók és kutatók létszáma.

1.3. A felsőoktatási intézményekben dolgozó MTA-tagok és MTA-doktorok
számának változása 1996 - 2005 között

A felsőoktatási intézményekben teljes munkaidőben, ill. részmunkaidőben alkalmazott,
továbbá az MTA által az egyetemeken működtetett kutatócsoportokban teljes munkaidőben
dolgozó MTA-tagok és MTA-doktorok száma a 6. táblázatban látható módon változott 1996
– 2005 között.

A teljes munkaidőben alkalmazott MTA-tagok és MTA-doktorok együttes létszáma
956 főről 1 102 főre növekedett. A 146 fős (14,9 százalékos) emelkedés 2001-ig nem volt
folyamatos: az 1997 – 1998 közötti 39 fős emelkedés mellett kisebb visszaesések voltak.
Ezzel szemben 2001 – 2005 között folyamatos volt a 130 fős, jelentősnek tekinthető
növekedés.

                                                
20 Az intézmények által szolgáltatott adatokat úgy ellenőrizzük, hogy az adatlapokon részletes számszerű
tájékoztatást kérünk az előző évi adatokhoz képest bekövetkezett változások okairól. A 2004. és 2005. évi
adatgyűjtésben (a normatív kutatástámogatásról szóló 6/1997-es MKM rendelet hatályon kívül helyezése miatt)
már szerepeltetni lehetett azokat a minősítetteket is, akik az adatgyűjtés időpontjáig betöltötték a 70. életévüket.
21 1996. évi arányuk még csak 3,8 százalék volt.
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6. táblázat
A felsőoktatási intézményekben dolgozó MTA-tagok és MTA-doktorok

számának változása 1996 – 2005 között 22

A munkaviszony jellege
1996.
okt.

1997.
okt.

1998.
okt.

1999.
okt.

2000.
okt.

2001.
okt.

2002.
márc.

2003.
márc.

2004.
márc.

2005.
márc.

MTA-tagok
      Teljes munkaidőben alkalmazottak
      Részmunkaidőben alkalmazottak
      MTA kutatócsoportban dolgozók 
Ö s s z e s e n

   126
     38
       3
   167

   110
     45
     14
   169

   129
     52
     13
   194

   124
     42
       6
   172

   114
     33
       6
   153

   124
     35
     10
   169

   126
     33
       8
   167

133
  32
    5
170

   139
     44
       4
   187

   150
     40
     16
    206

MTA-doktorok
      Teljes munkaidőben alkalmazottak
      Részmunkaidőben alkalmazottak
      MTA kutatócsoportban dolgozók 
Ö s s z e s e n 

   830
   201
     28
1 059

   844
   196
     50
1 090

   864
   179
     44
1 087

   866
   163
     30
1 059

   862
   142
     35
1 039

   848
   138
     31
1 017

   860
   152
     28
1 040

   892
   144
     22
1 058

   950
   171
      19
1 140

   952
   159
     27
1 138

MTA-tagok és MTA-doktorok együtt
      Teljes munkaidőben alkalmazottak
      Részmunkaidőben alkalmazottak
      MTA kutatócsoportban dolgozók
M i n d ö s s z e s e n

   956
   239
     31
1 226

   954
   241
     64
1 259

   993
   231
     57
1 281

   990
   205
     36
1 231

   976
   175
     41
1 192

   972
   173
     41
1 186

   986
   185
     36
1 207

1 025
   176
     27
1 228

1 089
   215
      23
1 327

1 102
   199
     43
1 344

A teljes munkaidőben alkalmazott MTA-
tagok és MTA-doktorok együttes száma
a teljes munkaidőben alkalmazott összes
minősített számához viszonyítva (Ld. 2.
táblázat!)  (%) 19,9 18,2 17,1 16,1 15,6 15,0 14,8 14,9 15,0 14,0

Források: Ellenőrzött intézményi adatszolgáltatások
 
Mivel a teljes munkaidőben alkalmazott minősített oktatók és kutatók összlétszáma

állandóan emelkedett 1996 – 2005 között (ld. 1.2. fejezet, 2. táblázat!), az MTA-tagok és
MTA-doktorok számának a minősítettek összlétszámához viszonyított aránya gyakorlatilag
folyamatosan csökkent.

A részmunkaidőben alkalmazott MTA-tagok és MTA-doktorok együttes létszáma 40
fővel csökkent 1996 – 2005 között. Az 1997 – 2001 közötti folyamatos csökkenést növekedés
és csökkenés követte váltakozva.

Az egyetemeken működtetett MTA kutatócsoportban dolgozó MTA-tagok és MTA-
doktorok létszámának 1996 – 2005 közötti változásaiban a csökkenések dominálnak.

A három különböző munkaviszonyban alkalmazott MTA-tagok és MTA-doktorok 2005.
évi 1 344 fős együttes létszáma 118 fővel haladta meg az 1996. évi 1 226 fős létszámot.

2005 márciusában a felsőoktatási intézményekben teljes munkaidőben foglalkoztatott, doktori
fokozattal rendelkező oktatók és kutatók közül minden hetedik oktató, kutató volt MTA-tag
vagy MTA-doktor. (1996-ban minden ötödik, 1998-ban minden hatodik.)

                                                
22 Az MTA-doktorok száma nem tartalmazza az MTA-tagok számát.
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A hullámzó létszámváltozások miatt érdemes megnézni az 1996 – 2005 közötti átlagos
létszámadatokat:

MTA-tag MTA-doktor Együtt

Teljes munkaidőben alkalmazott
Részmunkaidőben alkalmazott
MTA kutatócsoportban dolgozó
Összesen

127
  39
    9
175

   877
   165
     31
1 073

1 004
   204
     40
1 248

1.4. A felsőoktatási tudományos kutatás és fejlesztés gazdasági hasznosulása
1995 – 2004 között

A felsőoktatási intézményekben folyó tudományos kutatási és fejlesztési (K+F)
tevékenység és ez által a felsőoktatási K+F szellemi kapacitások hasznosításának elsődleges
célja az oktatás-képzés tartalmának folyamatos megújítása, gazdagítása új tudományos
eredményekkel, továbbá az oktatási módszerek, technológiák fejlesztése, korszerűsítése az
oktatás-képzés eredményességének növelése érdekében.

A felsőoktatási K+F hasznosulását alapvetően befolyásolja az, hogy a tevékenységben az
alapkutatás és – kisebb mértékben – az alkalmazott kutatás dominál. Jól tükrözi ezt (a témák
szerinti megoszlás mellett) a K+F ráfordítások tevékenységtípusok közötti megoszlása is. A
KSH által a 2004. évi K+F ráfordítások alapján számított alábbi arányok a K+F szektorok
arányainak23 összehasonlítását is lehetővé teszik:  

Alapkutatás Alkalmazott
kutatás

Kísérleti
fejlesztés 

Felsőoktatási kutatóhelyek 46,5% 38,0% 15,5%
Kutatóintézetek és egyéb kutatóhelyek 53,2% 32,1% 14,7%
Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek 14,1% 25,5% 60,3%

A K+F szellemi kapacitások hasznosulásának mérésére szolgáló, általánosan elfogadott
módszer a publikációkra, bejelentett találmányokra és elfogadott  szabadalmakra vonatkozó
adatok gyűjtése, feldolgozása, összehasonlító elemzése. Az 1.1. fejezetben a KSH adataiból
azt a következtetést vonhattuk le, hogy

- a felsőoktatási kutatóhelyek kimagaslóan a legeredményesebbek a hazai kutató-
fejlesztő helyek közül a (teljes munkaidőre átszámított) 100 kutatóra, fejlesztőre jutó
publikációk számát tekintve, ugyanakkor

- a szabadalmi – és különösen a külföldi szabadalmi – tevékenység terén mutatott
teljesítményük jóval kisebb annál, mint amilyen mértékben hozzájárulnak a hazai K+F
szellemi kapacitáshoz.

A felsőoktatási K+F szellemi kapacitások és eredmények hasznosulása nagyon fontos
abból a szempontból is, hogy a K+F tevékenység eredményeként megszerzett intézményi
bevételek, különösen a hazai költségvetésen kívülről származó pénzösszegek mekkora
szerepet játszanak az intézmények működéséhez és a működési feltételek fejlesztéséhez
szükséges pénzeszközök biztosításában. Konkrétan:

                                                
23 Ezek az arányok is tükröződnek a K+F szektorok között a publikációs és a szabadalmi tevékenységben
mutatkozó különbségekben. (Lásd 3. és 4. táblázat!) 
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     1) A felsőoktatási intézmények működési és fejlesztési költségeinek forrásai között
mekkora a súlyuk a külföldi K+F pályázatok és a szerződéses K+F megbízások
teljesítésével elért bevételeknek?
     2) A felsőoktatási intézmények mekkora súllyal vesznek részt a vállalkozások K+F
tevékenységében?

 E kérdések megválaszolásához felhasználjuk az 1996 óta24 évenként elvégzett saját,
intézményi adatgyűjtésünk eredményeit, és azokat az adatokat, amelyek összevethetők,
összevetjük a kapcsolódó KSH adatokkal. 

     Bemutatjuk azt, hogy a hazai költségvetésen kívüli K+F források bevonásában
megnyilvánuló aktivitás, a K+F szellemi kapacitások és eredmények gazdasági
hasznosításának mértéke a felsőoktatás egészét tekintve nem kielégítő.

A felsőoktatási K+F gazdasági hasznosításának eredményességét az alábbi adatok
alapján értékeljük:

a) A felsőoktatási intézmények által elvégzett kutatási-fejlesztési feladatok
eredményeként bevételt hozó hazai K+F pályázatok száma és együttes bevétele

b) Az intézmények sikeres külföldi K+F pályázatainak száma és összbevétele
c) Az intézmények által a vállalkozások (és más felhasználó szervezetek) részére

megbízás alapján végzett K+F tevékenységgel megszerzett összbevétel, valamint a bevételt
hozó projektek száma 

Hangsúlyozzuk: az intézmények által szolgáltatott adatokat minden évben gondosan
ellenőriztük, és szükség szerint korrigáltuk az intézményekkel egyeztetve.

A felsőoktatási intézmények részére bevételt hozó K+F projektek összesített adatainak
1995 - 2004 közötti változásait a 7. táblázat tartalmazza. A táblázatban lévő, valamint az
alábbiakban közzétett további adatokból és az ezekkel összefüggő (nem részletezett)
tényekből levont legfontosabb megállapításokat a következőkben foglaljuk össze:

      1. A felsőoktatási intézmények K+F projektek eredményeként elért együttes éves
összbevétele 1995 – 2004 között a négyszeresére növekedett nominálisan.

A növekedés nem volt folyamatos: az 1995 – 1998 közötti 3,4 milliárd Ft összegű, 74,7
százalékos emelkedést 1998 – 2000 között kisebb csökkenés követte, majd 2000 – 2004
között az együttes összbevétel a 2,4-szeresére, 10,4 milliárd Ft-tal növekedett.

      2. Az együttes K+F összbevétel változásai elsősorban a hazai K+F pályázatokból
származó éves összbevétel változásaiból adódnak.

3. A 2003 – 2004 közötti 1 989 millió Ft összegű, 18 százalékos növekedésben –
egyebek mellett – fontos szerepet játszott az, hogy

a) 2004-ben a Kooperációs Kutatási Központok működtetéséhez, ill. fejlesztéséhez a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 40,4 millió Ft, a Miskolci Egyetem 114,2
millió Ft, a Pécsi Tudományegyetem pedig 281 millió Ft összegű támogatást kapott,

b) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2004 végén jelentős összegű előlegeket
utalt át 2005-ben induló Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok (NKFP) projektek
                                                
24 2003-ig a felsőoktatási normatív kutatástámogatás felosztásához
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megvalósításához az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem részére.
(Pl. az ELTE számlájára 232 millió Ft előleg érkezett.) 

7. táblázat
A felsőoktatási intézményeknek bevételt hozó kutatási és fejlesztési projektek

összesített adatai 1995 – 2004 között25

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Hazai K+F pályázatok
     száma                               (Db)
     összbevétele            (Millió Ft)
Az összbevétel az együttes K+F
összbevételhez viszonyítva      (%)

4 544
3 073

(67,6)

4 426
3 375

(65,9)

4 919
5 065

(69,8)

5 310
5 375

(67,7)

4 832
5 311

(67,4)

4 214
4 514

(60,3)

4 243
6 928

(69,0)

3 997
10 471

(74,7)

3 728
11 042

(76,2)

3 083
13 031

(72,9)
Külföldi K+F pályázatok
     száma                               (Db)
     összbevétele            (Millió Ft)
Az összbevétel az együttes K+F
összbevételhez viszonyítva      (%)

   
266
525

(11,5)

   
272
788

(15,4)

   
279
918

(12,6)

   
293
925

(11,6)

   
243

1 008

(12,8)

  
202

1 173

(15,7)

   
183

1 158

(11,5)

   
195

1 465

(10,5)

190
1 499

(10,3)

249
2 189

(12,2)
K+F megbízások
     száma                               (Db)
     összbevétele (Millió Ft)
Az összbevétel az együttesK+F
összbevételhez viszonyítva      (%)

1 075
948

(20,9)

948
959

(18,7)

1 203
1 276

(17,6)

1 316
1 641

(20,7)

1 100
1 563

(19,8)

1 060
1 792

(24,0)

1 020
1 952

(19,5)

957
2 077

(14,8)

828
1 945

(13,4)

1 052
2 667

(14,9)
Együttes K+F összbevétel (M Ft)
Növekedés előző évhez képest (%)

4 546 5 122
(12,7)

7 259
(41,7)

7 941
(9,4)

7 882
(-0,7)

7 479
(-5,1)

10 038
(34,2)

14 013
(39,6)

14 486
(3,4)

17 887
(23,5)

Források: Ellenőrzött intézményi adatszolgáltatások

4. A döntően állami költségvetési forrásból finanszírozott hazai K+F pályázatok 1995 –
2001 között az együttes K+F összbevétel 2/3 részét, 2002 – 2004 között pedig a 3/4 részét
hozták az intézményeknek,26 tehát
a felsőoktatási kutatás-fejlesztés alapvetően meghatározó forrása évről-évre az állami
költségvetés.

5. Az egy sikeres hazai K+F pályázattal átlagosan elnyert összeg a következők szerint
változott:

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Millió Ft/projekt 0,676 0,763 1,030 1,012 1,099 1,071 1,633 2,620 2,962 4,227

                                                
25 Az 1995. évi adatok nem tartalmazzák az állam által elismert felsőoktatási intézmények adatait. Az
összbevételi adatok millió Ft-ra kerekített nominális értékek. 
26 Az oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztésére, pl. műszerbeszerzésre, könyvtárfejlesztésre stb. pályázati
úton elnyert támogatási összegek nem tekinthetők adott évben elvégzett kutatás-fejlesztés eredményeként elért
K+F bevételnek. Más a helyzet akkor, ha a konkrét kutatási projekt megvalósításához elnyert támogatás
eszközbeszerzési hozzájárulást is tartalmaz a projekttel közvetlenül összefüggő működési költségek (bér,
bérjárulékok, dologi kiadások) egy részének fedezése mellett.
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Az egy sikeres pályázatra jutó bevétel évenkénti növekedésének átlagos üteme 69,5
százalékos volt. Az 1998. és a 2000. évi kismértékű visszaeséstől eltekintve
a hazai K+F pályázati rendszer szétaprózottsága folyamatosan, 2000 – 2004 között
pedig igen jelentős mértékben csökkent.

 Ezt a tendenciát fontos fejlődésként kell értékelnünk, mert intézményeinknek
nagyon sok energiát kell a pályázatok elkészítésére fordítaniuk, esetenként olyan
forrásokhoz való hozzájutás érdekében is, amelyek az alapműködésükhöz, így az
oktatáshoz (is) szükségesek. 

6. A következő adatsor a legalább egy sikeres hazai K+F pályázatot elért intézmények
számának az összes intézmény számához viszonyított arányát mutatja:

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Arány   [%] 62,3 63,5 61,0 62,7 62,2 65,0 66,2 61,5 51,5

1996 – 2003 között minden évben a felsőoktatási intézmények egyharmadának, 2004-
ben pedig a felének nem volt eredményes hazai K+F pályázata.

A hazai pályázatokon eredménytelen intézmények döntő többsége az állam által elismert
kis főiskola27, de van olyan állami egyetem és főiskola is, amelyek évről-évre sikertelenül
pályáznak, sőt már nem is próbálkoznak. A külföldi pályázatokra ez még inkább vonatkozik.

7. A felsőoktatási intézmények külföldi K+F pályázatokkal elért összbevétele 1995 –
2004 között (2001-et kivéve) folyamatosan növekedett (nominálisan), azonban az infláció
változásait is figyelembe véve csak a 2001 – 2004 közötti, 1 milliárd Ft-ot meghaladó
összegű, 89 százalékos és különösen a 2003 – 2004 közötti 690 millió Ft összegű, 46
százalékos növekedést tekinthetjük jelentősnek. 

A 2003 – 2004 közötti 46 százalékos emelkedés elsősorban az állami egyetemek –
különösen a BCE, BME, ELTE, SE, SZTE28 – európai uniós pályázatokon elért sikeres
szereplésének az eredménye.

8. Az egy sikeres külföldi K+F pályázattal átlagosan elnyert összeg változását az
alábbi adatsor mutatja:

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Millió Ft/projekt 1,974 2,897 3,290 3,157 4,148 5,807 6,328 7,513 7,889 8,791

Az egy sikeres pályázatra jutó bevétel évenkénti növekedésének átlagos üteme 49,5
százalékos volt, 20 százalékponttal kisebb a hazai pályázatokhoz képest.

      Az adatok folyamatos növekedési trendje örvendetes tény, de azt is figyelembe kell
vennünk, hogy a külföldi K+F pályázatokon az intézmények még kisebb hányada
eredményes, mint a hazai K+F pályázatokon: a 2001-ben működő 63 intézmény29 2/3
részének30 nem volt sikeres külföldi K+F pályázata 2002 – 2004 között.
                                                
27 Ezeknek csak kis hányada az az öt intézmény, amelyeket az állam 2000 után ismert el. 
28 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem
29 Ide számítva a 2003-tól önálló Károlyi Róbert Főiskolát is.
30 2002-ben 41, 2003-ban és 2004-ben pedig 44 intézménynek
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      9. A külföldi pályázati K+F bevételek összege átlagosan csak az 1/8 része a K+F
összbevételnek. Ezzel feltétlenül foglalkozni kell, mert az Európai Unió kutatási
programjaiban a magyar részvétel eredményessége nagy mértékben függ a hazai K+F
szférában meghatározó súlyú felsőoktatási kutatóhelyek K+F tevékenységének
hasznosulásától.

10. A gazdálkodó szervezetek (és kis részben más felhasználók, pl. települési és megyei
önkormányzatok, civil szervezetek stb.) részére szerződéses megbízás alapján végzett
kutatás-fejlesztés31 eredményeként elért felsőoktatási K+F összbevétel 1995 – 2004 között
2,8-szeresére, 1,7 milliárd Ft-tal növekedett nominálisan. A növekedést kétszer szakította meg
csökkenés.32 

2003 – 2004 között jelentősen erősödött a felsőoktatás és a versenyszféra közötti,
mindkét fél számára rendkívül fontos kutatási és fejlesztési együttműködés: a felsőoktatási
intézmények K+F megbízásos összbevétele 2004-ben 722 millió Ft-tal, azaz 37,1 százalékkal
haladta meg a 2003. évi összeget. 

A legeredményesebb intézmények közül a következőket emeljük ki a BME-t, a DE-t, a
ME-t és a VE-t33.

11. Az egy megbízásos K+F projekttel átlagosan megszerzett bevétel összegének
változását a következő adatsor mutatja:

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Millió Ft/projekt 0,882 1,012 1,061 1,247 1,421 1,691 1,914 2,170 2,349 2,535

Az adatok itt is növekvő tendenciát tükröznek, de az évenkénti növekedés átlagosan 31,9
százalékos üteme még a külföldi K+F pályázatokhoz viszonyítva is jóval kisebb. 

      12. A felsőoktatási megbízásos K+F összbevétel az együttes K+F összbevételnek az
1/5 részét sem érte el tíz év átlagában. Ez az arány igen jelentős ellentmondásban van a
felsőoktatási K+F szellemi kapacitásnak a hazai K+F-en belüli domináns súlyával. 

13. A fejezet elején feltett egyik kérdés az volt, hogy a felsőoktatási intézmények
működési és fejlesztési költségeinek forrásai között mekkora a súlyuk a külföldi K+F
pályázatok és a szerződéses K+F megbízások teljesítésével elért bevételeknek.

Az alábbiakban a felsőoktatási kutatóhelyek együttes K+F ráfordításaira vonatkozó KSH
adatokhoz viszonyítjuk a megbízásos K+F tevékenységgel és a külföldi K+F pályázatokkal
elért összbevételre vonatkozó saját adatainkat annak tudatában, hogy az intézmények ezen
bevételeik egy részét – a hazai K+F pályázati bevételekhez hasonlóan – a működés, ezen
belül az oktatás alapfeltételeinek biztosítása érdekében használják fel. 

                                                
31 A felhasználók részére nyújtott különböző szakmai szolgáltatások, pl. tanácsadás, tervezési, mérési,
biztonságtechnikai, minőségellenőrzési feladatok végzése stb. nem tekinthetők K+F tevékenységnek.
32  1998 – 1999 között 4,8 százalékos, 2001 – 2002 között pedig 6,4 százalékos volt a csökkenés.
33 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Veszprémi
Egyetem.
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2000 2001 2002 2003 2004
Felsőoktatási kutatóhelyek együttes K+F 
ráfordításai (KSH adatok)  (Millió Ft) 25 310 36 193 43 135 46 972 44 615
Felsőoktatási intézmények megbízásos K+F 
tevékenységgel és külföldi K+F pályázatokkal 
elért összbevétele  (Millió Ft)
     A felsőoktatási kutatóhelyek együttes K+F
     ráfordításainak százalékában  (%)

  2 965

11,7

  3 110

  8,6

  3 542

8,2

  3 444

7,3

  4 856

10,9

      A felsőoktatási intézmények megbízásos K+F és külföldi K+F pályázatok
eredményeként elért, tehát hazai költségvetésen kívüli K+F forrásokból származó
összbevételei együtt is szerény arányt képviselnek a KSH felsőoktatási K+F ráfordítási
adataihoz viszonyítva, amelyekről viszont már láthattuk az 1.1.2. fejezetben, hogy azok
sokkal kedvezőtlenebbek, mint a felsőoktatáson kívüli kutatóhelyek mutatói.

 14. A fejezet elején feltett másik kérdés az volt, hogy a felsőoktatási intézmények
mekkora súllyal vesznek részt a vállalkozások K+F tevékenységében.

A felsőoktatási intézmények megbízásos K+F összbevételének a hazai vállalkozások
éves K+F tevékenységi (K+F beruházási ráfordítások nélküli) költségeihez viszonyított
aránya a következők szerint változott 2000 – 2004 között:34

 2000 2001 2002 2003 2004
Vállalkozások K+F tevékenységi költségei
(KSH adatok)  (Millió Ft) 33 760 42 329 49 065 50 884 58 635
Felsőoktatási intézmények megbízásos K+F
összbevétele  (Millió Ft)
     Ennek a vállalkozások K+F tevékenységi 
     költségeihez viszonyított aránya  (%)

  1 792

  5,3

  1 952

  4,6

  2 077

4,2

1 945

3,8

2 667

4,5

      A vállalkozások a K+F tevékenységre fordított költségeiknek meglehetősen kis
hányadát fordítják a felsőoktatási intézmények által a részükre elvégzett kutatási és
fejlesztési feladatok finanszírozására.35

15. A nagyon szerénynek értékelhető fenti adatok még inkább elgondolkodtatóak, ha azt
is figyelembe vesszük, hogy
a legutóbbi három évi adatok átlagait tekintve a költségvetésen kívüli K+F forrásokból
származó összbevétel 91,3 százalékát tíz egyetem, 52 százalékát pedig két egyetem
bevételeinek összege adja.

Az utóbbi megállapítást már a 8. táblázatban összefoglalt adatokkal támasztjuk alá. A
táblázat a hazai költségvetésen kívüli K+F források bevonásában a 2002 – 2004 közötti
K+F bevételek alapján legeredményesebb 10 felsőoktatási intézmény nominális bevételi
adatait tartalmazza.  
                                                
34 Az összehasonlításban annyi pontatlanság van, hogy a felsőoktatási intézmények megbízásos K+F
összbevételének néhány vagy néhány tized százalékát az egyéb felhasználók részére végzett megbízásos K+F
révén elért összbevétel teszi ki. 
35 A vállalkozások K+F ráfordításainak teljes összege 2004-ben a GDP 0,33 százaléka volt. Ez az arány a 15 EU
tagország 1,07 százalékos átlagának a harmadánál is kisebb. 
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8. táblázat
A hazai költségvetésen kívüli K+F források bevonásában legeredményesebb

10 felsőoktatási intézmény a 2002 - 2004 közötti K+F bevételek alapján

[Millió Ft]

Intézmény
Külföldi pályázati

K+F bevétel
Megbízásos
K+F bevétel

Az
átlagok

2002 2003 2004 Átlag 2002 2003 2004 Átlag összege
  1. Budapesti Műszaki és Gazda-
      ságtudományi Egyetem
  2. Debreceni Egyetem
  3. Szegedi Tudományegyetem
  4. Miskolci Egyetem
  5. Veszprémi Egyetem
  6. Semmelweis Egyetem
  7. Eötvös Loránd Tudomány-
      egyetem
  8. Budapesti Corvinus Egyetem36

  9. Szent István Egyetem
10. Kaposvári Egyetem

372,5
365,6
337,1

7,2
32,2
30,1

68,0
60,9

109,0    

9,0

467,6
515,6
71,3

0,0
35,8
47,0

95,0
46,8

54,9      

13,3

864,9
435,3
140,4
12,6
48,4

171,0

136,9
142,9
98,2
10,1

568,3
438,8
182,9

6,6
38,8
82,7

100,0
83,5
87,4
10,8

597,6
400,0
158,3
167,2
139,5
109,0

76,0
26,3

46,3     
62,0

555,7
382,8
200,4
145,6
168,4
122,0

32,0
50,2
91,2
69,9

790,0
409,1
156,3
335,1
215,7
131,0

99,6
145,6
52,3
76,8

647,8
397,3
171,7
216,0
174,5
120,7

69,2
74,0
63,3
69,6

1 216,1
836,1
354,6
222,6
213,3
203,4

169,2
157,5
150,7
80,4

Együtt
A Felsőoktatási intézmények
összesen százalékában  (%)

1 391,6

95,0

1 347,3

89,9

2 060,7

94,2

1 599,8

93,1

1 782,2

85,8

1 818,2

93,5

2 411,5

90,4

2 004,1

89,9

3 603,9

91,3
Felsőoktatási intézmények
összesen 1 465,2 1 499,1 2 188,6 1 717,6 2 077,3 1 944,7 2 667,4 2 229,8 3 947,4

Források: Ellenőrzött intézményi adatszolgáltatások 

Ez a tíz egyetem hazai költségvetésen kívüli forrásokból együttesen évenként 3 603,9
millió Ft összegű K+F bevételre tett szert átlagosan. Ez az összeg 91,3 százaléka az összes
felsőoktatási intézmény évi átlagban 3 947,4 millió Ft összbevételének.  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Debreceni Egyetem
egy évi együttes átlagos bevétele 2 052,2 millió Ft, amely 53 százaléka a felsőoktatási teljes
összegnek.

16. A 8. táblázatban lévő adatokat részletesen is megvizsgálva azt állapíthatjuk, meg,
hogy a BME és a DE a külföldi K+F pályázatok, valamint a megbízásos K+F elért bevételeket
tekintve egyaránt a legeredményesebb volt mindhárom évben.

A Miskolci Egyetem és a Veszprémi Egyetem a megbízásos K+F -fel elért jó bevételi
eredményeknek köszönhetően került a negyedik, illetőleg az ötödik helyre a rangsorban.

A Budapesti Corvinus Egyetem a Szent István Egyetemtől 2004-ben levált budai karok
adataival került  a tíz legeredményesebb intézmény közé.

Az állami főiskolák közül a Budapesti Műszaki Főiskolát kell kiemelnünk az átlagosan
15,4 millió Ft/év összegű külföldi K+F pályázati és 14,7 millió Ft/év összegű megbízásos
K+F bevételével.
                                                
36 A Budapesti Corvinus Egyetem 2002. és 2003. évi adatai a Szent István Egyetemtől 2003-ban idekerült budai
karok adatait is magukban foglalják, a Szent István Egyetem 2002. és 2003. évi adatai viszont nem tartalmazzák
a 2003-ban levált karok (a budai karok és az önálló Károly Róbert Főiskolává alakult gyöngyösi kar) adatait.
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Az állam által elismert felsőoktatási intézmények közül a Kodolányi János Főiskola a
külföldi K+F pályázatokkal átlagosan 19,6 millió Ft/év, illetőleg a megbízásos K+F feladatok
teljesítésével 33,8 millió Ft/év bevételre tett szert 2002 – 2004 között.

Terjedelmi okok miatt részletesebb elemzésre nem vállalkozhattunk ebben a jelentésben.
Az itt közzétett adatok és a levont következtetések ismételten arra hívják fel a figyelmet, hogy
mind az OM, mind a felsőoktatási intézmények részéről az eddigieknél lényegesen nagyobb
erőfeszítések szükségesek a felsőoktatási K+F szellemi erőforrások és eredmények gazdasági
hasznosítása érdekében, különös tekintettel a külföldi, mindenek előtt az európai uniós
pályázatokra, valamint a vállalkozások K+F tevékenységében való részvételre.

A költségvetésen kívüli K+F források bevonásában közösek az egyetemek és főiskolák
érdekei. Nem egymással szemben vannak versenyhelyzetben. Ezért az egyik legfontosabb
feladat a K+F projektekben való együttműködésük jelentős továbbfejlesztése, amihez szükség
van a K+F menedzsment tevékenység hatékonyságának erőteljes fokozására.

A hazai – közöttük a felsőoktatási – kutatóhelyeken folyó K+F tevékenység feltételeinek
javítása, szakmai eredményességének növelése jelentős mértékben függ attól, hogy milyen az
együttműködés a kutatóintézetek, a vállalkozási és a felsőoktatási kutatóhelyek között. 

Az elmúlt tizenöt év alatt több esetben végeztünk felméréseket felsőoktatási
intézményekben és vállalkozásoknál a felsőoktatási K+F hasznosításáról. Szakértők
bevonásával tanulmányokat készítettünk. Szakmai vitafórumokat, K+F menedzsment
konferenciákat szerveztünk érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve. 

Helyzetelemzést és javaslatokat tartalmazó előterjesztéseket dolgoztunk ki OM vezetői
értekezletekre. A miniszteri értekezlet 1996 júniusában határozatot hozott a felsőoktatási K+F
hasznosításának javítását célzó intézkedések megtételéről.

A normatív kutatástámogatás felosztásáról szóló (2004-ben hatályon kívül helyezett)
miniszteri rendelettel a K+F aktivitás növelésére és a hazai költségvetésen kívüli K+F
források bevonásának fokozására ösztönöztük az intézményeket. 

Mindezek, az intézményi szakemberekkel közösen tett erőfeszítéseink eddig nem hozták
meg a kívánt eredményeket.
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1.5. A PhD- és DLA- képzés, valamint a tudományos és művészeti
fokozatadás

1.5.1. A “Doktori iskolák az oktatói-kutatói utánpótlás XXI. századi műhelyei 2003-2010”
fejlesztési stratégia

A 2010-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégia az oktatói-kutatói utánpótlás
biztosításának egyik eszköze. A többciklusú képzési rendszerekben a doktori képzés és
fokozatadás a harmadik ciklus. 2003-ra az Európai Felsőoktatási Térség kialakítása
szükségessé tette a doktori képzés 2010-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési
stratégiájának kidolgozását. 

A fejlesztési stratégia keretében folytattuk az állami ösztöndíjas keretszám növelését, a
képzés eredményességének ösztönzése mellett. Hangsúlyozzuk, hogy az Európai
Felsőoktatási Térség kialakítása során teendőink az alapképzésben működő duális
felsőoktatási rendszer átalakításában vannak, az új típusú szervezett doktori képzés harmadik
ciklusként történő elismertetése nem okozhat gondot. 

Ezen a területen a magyar felsőoktatás egy évtizedes előnyben van az európai
tagállamokhoz viszonyítva, a szervezett képzés általánossá válása és annak szabályozottsága
terén. Míg máshol ellenállás várható, és az oktatók egyéni autonóm jogaik csorbításaként élik
meg az ilyen típusú, minőséghitelesítéssel járó szervezett doktori képzés kialakítását, addig
Magyarországon az egyetemi autonómia visszafordíthatatlan helyreállításaként élték meg a
legmagasabb szintű egyetemi képzéshez és a tudományos fokozatot jelentő PhD oklevél
adományozásához való jog, minőséghitelesítéshez kötött visszaszerzését. 

Az évszázadokon át hagyományosnak számító PhD fokozat mellett még új a művészeti
felsőoktatás művészoktatói utánpótlásának és a művészeti fokozat nemzetközi elismerésének
alapjait megteremtő Doctor of Liberal Arts (DLA) elnevezésű művészeti fokozat
megszerzésére felkészítő képzés és a DLA fokozat. Ennek kialakítása nálunk is hosszabb időt
vett igénybe, annak ellenére, hogy a művészeti képzést folytató egyetemek igényelték,
szorgalmazták jogszabályi alapjainak kialakítását. 

Fontos elhatározást tükrözött az egyházi egyetemek önkéntes kapcsolódása a doktori
iskolák akkreditációs folyamatához, és hogy milyen hosszú az út az elhatározástól a
megvalósításig, ahhoz elég felidézni azt, hogy az új típusú szervezett képzés bevezetését
követő tizedik évben mondhattuk azt, hogy immár valamennyi, az állam által elismert egyházi
egyetem rendelkezik akkreditált doktori iskolával.

A 2004/2005-ös tanévben 23 egyetem, közülük 17 állami (OM költségvetési fejezetébe
tartozó, közöttük 4 művészeti egyetem), továbbá 5 egyházi és 1 (HM költségvetési fejezetébe
tartozó) állami egyetem (ZMNE) folytatott doktori képzést. A 23 egyetemen működő 153
akkreditált doktori iskola jegyzékét a Függelék tartalmazza.

1.5.2. Az állami doktori ösztöndíjkeret

“A program-akkreditációtól a doktori és mesteriskolák akkreditációjáig” címmel
fejlesztési stratégia keretében évente 50 fős keretszámemelést biztosítottunk az alábbiak
szerint:  

Az 1999/2000-es tanévben az I. éves keret  800 fő (750 + 50 határon túliak részére)
    Összlétszám: 2 300 fő (800 I. éves + 750 II. éves + 750 III. éves) (Megvalósult.)
A 2000/2001-es tanévben az I. éves keret    850 fő (800 + 50 határon túliak részére)
    Összlétszám: 2 400 fő (850 + 800 + 750) (Megvalósult.)
A 2001/2002-es tanévben az I. éves keret    900 fő (850 + 50 határon túliak részére)
     Összlétszám: 2 550 fő (900 + 850 + 800) (Megvalósult.)
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A 2002/2003-as tanévben az I. éves keret    900 fő (850 + 50 határon túliak részére)
     Összlétszám: 2 650 fő (900 + 900 + 850) (Megvalósult.)

A “Doktori iskolák az oktatói-kutatói utánpótlás XXI. századi műhelyei 2003-2010”
fejlesztési stratégia keretében folytatjuk az állami ösztöndíjas keretszám növelését, a képzés
eredményességének ösztönzése mellett.

Évente 100 fős keretszám-emeléssel biztosítjuk a 2005/2006-os tanévre az állami
finanszírozást 3 000 doktorandusz részére az alábbiak szerint:

A 2003/2004-es tanévben az I. éves keret   1 000 fő (950 + 50 határon túliak részére)
    Összlétszám: 2 800 fő (1 000 I. éves + 900 II. éves + 900 III. éves) (Megvalósult.)
A 2004/2005-ös tanévben az I. éves keret 1 000 fő (950 + 50 határon túliak részére)
    Összlétszám: 2 900 fő (1 000+1 000+900) (Megvalósult.)
A 2005/2006-es tanévben az I. éves keret   1 000 fő (950 + 50 határon túliak részére)
    Összlétszám: 3 000 fő (1 000 + 1 000 + 1 000) (Megvalósult.)

Az állami doktori ösztöndíjkeret egyetemek közötti elosztása 1995 óta az Országos
Doktori és Habilitációs Tanács által kidolgozott elvek alapján történik, ezt a gyakorlatot
jogszabályi szintre emelte a doktori képzésről és fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV. 3.)
kormányrendelet.

1.5.3. Normatív állami ösztöndíj

A doktori ösztöndíj havi összegét az éves költségvetési törvények határozzák meg,
1997-től a doktori képzést szabályozó kormányrendeletetek rendelkezéseivel összhangban.
A doktori ösztöndíj havi összege:

• 2000-ben 45 000 Ft (a doktori képzés, a doktori fokozat odaítélésének eljárási
szabályairól, valamint a képzésben részt vevők egyes jogairól és kötelességeiről, az
általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló 14/1997. (I. 30.) kormányrendeletet
rendelkezéseivel összhangban),

a továbbiakban, a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV. 3.)
kormányrendeletet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban:

• 2001-ben 51 000 Ft,
• 2002-ben 55 000 Ft,
• 2003-ban 79 200 Ft,
• 2004-ben 79 200 Ft,
• 2005-ben 84 350 Ft.

1.5.4. Normatív képzési támogatás

2001-ben, 2002-ben és 2003-ban a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló
51/2001. (IV. 3.) kormányrendelet melléklete határozta meg az állami ösztöndíjas
doktoranduszok képzését folytató egyetemek normatív képzési támogatását. A doktori képzési
normatívák mértéke ezen időszakban finanszírozási csoportonként

a) a bölcsészettudományok, társadalomtudományok és a hittudomány tudományterületén
280 ezer Ft/fő/év volt,

b) az agrártudományok, műszaki tudományok, orvostudományok, természettudományok
tudományterületén és a művészetek területén pedig 560 ezer Ft/fő/év.
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1.5.5. A doktori képzés kutatási előirányzatból nem finanszírozott feladatainak
finanszírozása

A felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő
finanszírozásáról szóló 120/2000. (VII. 7.) kormányrendeletet módosító 67/2003. (V. 15.)
kormányrendelet a doktori képzés kutatási előirányzatból nem finanszírozott feladatainak
megfelelő ellátása érdekében 2003-ra jelentősen megnövelte a teljes munkaidőben
foglalkoztatott, tudományos, ill. művészeti fokozattal rendelkező oktatók és az államilag
finanszírozott képzésben részt vevő doktoranduszok létszáma alapján meghatározott
támogatás normatíváját. A normatíva 2002. december 31-ig 260 ezer Ft/fő/év volt, 2003-ban
pedig 715 ezer Ft/fő/év. 

2004-ben a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő
finanszírozásáról szóló 80/2004. (IV. 19.) kormányrendelet hatályon kívül helyezte a doktori
képzésről és fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV. 3.) kormányrendelet mellékletét, és a
tudományos támogatás megállapításához szükséges normatívák között határozta meg a
doktori képzési normatívát, amelynek mértéke 

a) a bölcsészettudományok, társadalomtudományok, és a hittudomány tudományterületén
400 ezer Ft/fő/év volt,

b) a természettudományok, agrártudományok, műszaki tudományok és orvostudományok
tudományterületén és a művészetek területén pedig 600 ezer Ft/fő/év.

2005-ben a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő
finanszírozásáról szóló 8/2005. (I. 19.) kormányrendelet is  a tudományos támogatás
összegének megállapításához szükséges normatívák között határozta meg doktorandusz
normatívát, amelynek mértéke

a) a társadalomtudományok, bölcsészettudományok és hittudomány tudományterületén –
a 2004. évi összeggel megegyező – 400 ezer Ft/fő/év lett,

b) a természettudományok, agrártudományok, műszaki tudományok és orvostudományok
tudományterületén és a művészetek területen viszont 700 ezer Ft/fő/év-re emelkedett.

Az e rendeletben részletezett jogcímek szerint megállapított költségvetési támogatással -
amely az intézmények alaptevékenységének ellátására szolgál fedezetül - az intézmények a
vonatkozó jogszabályok keretei között önállóan rendelkeznek: a támogatás felhasználásáról -
sajátosságaik figyelembevételével, a működőképesség fenntartásának szem előtt tartásával -
belső szabályozással döntenek.

Az intézmények vezető testületeinek feladata dönteni a támogatási összeg központosított
és decentralizált részre való felosztásáról, illetve ez utóbbi szervezeti, ill. gazdálkodási
egységekhez való eljuttatásának rendjéről.

1.5.6. Tudománypolitika a határon túli oktatói, kutatói utánpótlás és a magyar nyelvű
oktatás szolgálatában: határon túli magyar pályázók részvétele a magyarországi

doktori képzésben

A magyar egyetemeken doktori képzésben részesült és tudományos fokozatot
szerzett fiatalok - külföldi részképzésben, hazai és nemzetközi konferenciákon, nemzetközi
kutatási együttműködések keretében szerzett tapasztalataik alapján, az adott tudományág
sajátosságainak megfelelően elismert tudományos kutatási tapasztalatokkal, publikációkkal
rendelkeznek, ők a határainkon túl élő magyar nemzetiség oktatói, kutatói bázisa. 

A doktori (PhD) képzés kezdete, az 1993/94-es tanév óta, az állami finanszírozású
felvételi keret részeként 50 fős részkeret áll a határon túli pályázók rendelkezésére. Az állami
ösztöndíjasok kiválasztása kétszintű pályázati rendszerben valósul meg. A pályázóknak
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minden esetben eleget kell tenniük a felsőoktatási intézmények által meghatározott felvételi
követelményeknek. 

A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács határozza meg az 50 fős határon túli felvételi
keret régiók közötti elosztásának elveit. Állami ösztöndíjban azok a pályázók részesíthetők,
akik e kettős pályázati rendszerben bekerültek az 50 fős keretbe. Ily módon, államközi
egyezmény lététől függetlenül biztosítunk évente 50 fő I. éves, 50 fő II. éves és 50 fő III. éves
doktorandusz képzéséhez szükséges forrásokat. 

A határon túli magyar nemzetiségű pályázók normatív ösztöndíjban, a képzésüket
folytató egyetemek pedig normatív képzési támogatásban részesülnek. Kiegészítő támogatást,
pl. szociális támogatást, doktorjelölteknek kutatói ösztöndíjat a Határon Túli Magyarok
Főosztálya biztosít a PhD képzésben részt vevők és a képzési időszakon túl a fokozatszerzési
eljárásra jelentkezők részére.

Az OM kormányrendelet37 alapján, a Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanács igényének
megfelelően ösztöndíj-politikájával növelni kívánja a hazánkban felsőfokú tanulmányokat
folytató, magyar nemzetiségű hallgatók hazatérésének esélyeit. 

A 2000/2001-es tanév II. félévétől a határon túli magyar nemzetiségű doktoranduszok az
OM-mel megkötött ösztöndíjszerződés aláírásával szereznek jogosultságot az államilag
finanszírozott doktori képzésben való részvételre. 

A magyar állami ösztöndíj adományozásának általános feltételeit a pályázat, részletes
feltételeit az ösztöndíjas és az OM között létrejött szerződés tartalmazza, így – többek között
– az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit, az ösztöndíj folyósításának és a kedvezmények
megadásának szabályait, ideértve annak indokolt meghosszabbítását, az ösztöndíjas
szerződésben vállalt kötelezettségek megszegésének következményeit.

A Magyar Köztársaság az elmúlt tíz évben elsősorban az itt ismertetett ösztöndíj-
politikájával járult hozzá a határon túli régiók magyar nyelvű oktatási intézményeinek
létesítéséhez és működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges szellemi potenciál, az ifjú
oktatói, kutatói generáció kialakulásához. 

2004 május 1-jétől az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, így Szlovákia és
Szlovénia állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel nyerhetnek
felvételt, azaz nem a határon túli részkeret terhére, hanem az egyetem részére
rendelkezésre álló ösztöndíjas kereten belül részesíthetők állami ösztöndíjban.

1.5.7. A doktori tézisek és értekezések nyilvántartási rendszere

A kormányrendelet alapján 2001 őszén létrehozott elektronikus Doktori Adatbázis
(http://www.om.hu/phd/) a nyilvánosságával biztosítja azt, hogy a megszerzett doktori
fokozat tudományos eredményekkel való megalapozottsága a hazai és nemzetközi
tudományos közösség képviselői részéről is ellenőrizhető legyen a tudományág
sajátosságainak megfelelően. 

Az adatbázis a doktori tézisek és a doktori értekezések nyilvánossága mellett biztosítja a
képzésben és a fokozatszerzési eljárásban közreműködők szakmai felelősségének
felértékelődését is azáltal, hogy feltünteti a témavezetőnek, a bíráló bizottság elnökének, az
értekezés hivatalos bírálóinak, valamint a bíráló bizottság tagjainak a nevét. Ezzel válik a
világon jelenleg egyedülálló módon teljessé a doktori képzés és fokozatadás (ugyancsak
jelenleg egyedül álló módon részletesen szabályozott és szervezett) rendszere, beleértve a
minőségellenőrzés és minőségértékelés rendszerét is. 

Minden fokozatszerzési eljárást kezdeményező tájékozódhat - a fokozatszerzés feltételeit
szabályozó jogszabályok és doktori szabályzatok mellett - a nyilvános elektronikus Doktori
                                                
37 A külföldiek magyarországi és a magyarok külföldi felsőfokú tanulmányainak egyes kérdéseiről szóló
157/2001 (IX. 12.) kormányrendelet 9. § (11) bekezdés
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Adatbázis segítségével arról is, hogy tudományos eredményei, tudományos közleményei
alapján megalapozott-e már a fokozatszerzési kérelem benyújtása.

Az OM felelősei 2001. október 11-étől végzik a rendszer folyamatos feltöltését a doktori
képzésben részt vevő egyetemek és doktori iskolák által megbízott ügyintézőkkel
együttműködve. 

Az Országos Doktori és Habilitációs Tanács ülésein három alkalommal volt bemutatóval
egybekötött tájékoztató előadás a Doktori Adatbázis feltöltéséről és használatáról. 

Az egyetemek egy része továbbra sem tesz eleget jogszabályban előírt kötelezettségének,
ezért szükséges e kiadványban is felhívni az érintettek figyelmét a Doktori Adatbázis
feltöltésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésére, és ehhez ismét közzétenni a honlapon is
elérhető tájékoztatót. (Lásd II. függelék!) 
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2. Az OM felsőoktatási tudomány- és tehetségtámogató tevékenysége

2.1. A felsőoktatási kutatási előirányzat

Az 1993. évi “régi” felsőoktatási törvény38 (Ftv.) – az 1996. évi módosítással bekerült
9/E. § (1) bekezdésben – úgy rendelkezett, hogy “az éves központi költségvetési törvényben”
“kutatási előirányzatot” kell képezni

- “a képzést tematikusan elkülönülten megalapozó kutatások, … fejlesztések, valamint”
- “tudományos műhelyek támogatására, továbbá” 
- “a doktori képzés keretében a doktori fokozat megszerzésére felkészítő programok

feltételeinek biztosítására”.
E rendelkezés a következőképpen folytatódott: 
- “A kutatási előirányzat összegét a felsőoktatási intézményekben teljes munkaidőben

foglalkoztatott, tudományos és művészeti fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, továbbá az
államilag finanszírozott nappali doktori képzésben részt vevők együttes létszáma, valamint a
kutatási normatíva alapján kell meghatározni.”

- “A kutatási normatíva nem lehet kisebb, mint a legalacsonyabb képzési és fenntartási
normatíva kétszerese.”

A 111. § (6) bekezdése előírta azt, hogy az előirányzat
 - “legkevesebb 50%-át az intézmények kutatási és fejlesztési tevékenységére vonatkozó

teljesítményi mutatók alapján kell a felsőoktatási intézmények között felosztani”. 
- “A fennmaradó rész pályázat alapján nyerhető el a kiemelkedő tudományos

eredményeket ígérő kutatások és fejlesztések támogatására.”
A kutatási előirányzatnak a tudományos teljesítményi mutatók alapján felosztott része a

felsőoktatási normatív kutatástámogatás volt. Ezt a fogalmat a törvény végrehajtására kiadott
miniszteri rendelet39 vezette be. 

Az új felsőoktatási törvény40 (új Ftv.) hatályon kívül helyezte az 1993. évi Ftv.-t,
amelynek a kutatási előirányzat célját megállapító rendelkezése már 1997-től is csak részben
érvényesült (erről részletesebben szó lesz a 2.2. fejezetben.), a kutatási előirányzat legkisebb
összegére vonatkozó törvényi szabályt pedig 2001 óta évről-évre felülírta a költségvetési
törvény. 

A költségvetési törvényből a kutatási előirányzat kifejezés is kimaradt. Ezért 2001 óta a
felsőoktatási kutatási előirányzatot úgy értelmezzük, mint

- az OM költségvetési fejezetében “Felsőoktatási kutatási program” elnevezésű
előirányzat41, valamint

- a felsőoktatási intézmények (normatívák alapján megállapított) állami támogatásának
részévé vált normatív kutatástámogatás együttes összegét.

 
A 2005. évi költségvetési törvény által az OM 2005. évi költségvetésében Felsőoktatási

kutatási program elnevezéssel megállapított összeg 285,1 millió Ft volt. Az előirányzatnak a
költségvetési törvény szerinti felhasználási céljai a következők voltak:

• A doktori iskolák versenyképességének javítása, a versenyképes, minőségi oktatói-kutatói
kapacitás megőrzése és fejlesztése

                                                
38 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról
39 6/1997. (II. 12.) MKM rendelet a felsőoktatási normatív kutatástámogatás felosztásáról és felhasználásáról
40 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról (Hatályos 2006. március 1-jétől.)
41 Megjegyezés: Ezen előirányzat egy részének felhasználása nem pályáztatással történt.
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• A Mikroorganizmusok Gyűjteménye gondozása és működési költségeinek biztosítása
• A kredit monitoring támogatása: a rendszeresen frissített adatbázisból nyert adatok alapján

a felsőoktatási intézményrendszer tevékenységeiről elemzések készítése, az adatbázis
folyamatos karbantartása

• Felsőoktatási pilot projektek (akkreditáció és minőségfejlesztés, tudásközpontok)
támogatása: összehasonlítható kritériumok és módszerek kifejlesztése által az európai
együttműködés támogatása a minőségbiztosítás területén, valamint az európai érdekek és
értékek megjelenítése a felsőoktatásban

Az OM 2005. évi Gazdálkodási Szabályzatában rögzített részfeladatok és felhasználási
részösszegek az alábbiak voltak:

1. Kincstári szolgáltatási díj  0,1 millió Ft
2. A doktori iskolák és mesteriskolák számára 2002-ben a Felsőoktatási és
    Kutatási Pályázat (FKFP) keretében meghirdetett pályázat nyerteseinek 
    támogatása      241,0 millió Ft
3. Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményének
    támogatása        25,0 millió Ft 

4. Kredit monitoring felmérés        10,0 millió Ft
5. Felsőoktatási pilot projektek (akkreditáció és minőségfejlesztés, tudás-
    központok) támogatása        10,0 millió Ft 

Összesen      286,1 millió Ft

A 2005. évi OM költségvetés – OTDK támogatás elnevezésű külön program keretében –
további  160 millió Ft tartalmazott a tudományos és művészeti diákköri tevékenység, valamint
az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) működésének támogatására. A kormány
ebből az összegből – kormányhatározattal42 – 45,8 millió Ft-ot elvont “államháztartási
tartalék” címen. 

Az így 114,2 millió Ft-ra csökkent összegű előirányzatot hozzászámítjuk a Felsőoktatási
kutatási program 286,1 millió Ft összegű előirányzatához annak érdekében, hogy reális képet
kapjunk a felsőoktatási kutatási előirányzat OM költségvetési fejezetben tervezett összegének
1999 – 2005 közötti változásairól.

A tudományos és művészeti diákköri tevékenység támogatása ugyanis 2002-ben és 2003-
ban a Felsőoktatási kutatási program része volt. A TDK tevékenység pályázatos támogatására
szolgáló  összeg 2002-ben 240 millió Ft volt, a teljes előirányzat 10,4 százaléka, a 2003. évi
229,5 millió Ft pedig a teljes előirányzat 25,8 százaléka.

A fentiek szerint értelmezett kutatási előirányzat összege 1999 – 2005 között az alábbiak
szerint változott:

[Millió Ft]

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Előirányzat 1 200,0 1 004,0 884,0 2 300,0 890,0 450,0 400,3

                                                
42 2046/2005. (III. 23.) Korm. határozat
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Az előirányzatból
    normatív kutatástámogatás43 
    TDK támogatás

   128,5
-

     51,1
-

  52,0
-

     52,0
240,0

  77,5
229,5

-
-

-
114,2

     A felsőoktatási kutatási előirányzat 2005. évi összege 1/6 része volt a 2002. évi
összegnek. Új kutatási pályázatok meghirdetésére ebből a forrásból 2005-ben sem44

volt mód. Ennek következtében az 1997–2002 között kiemelt fontosságú, eredményesen
működő, Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázatok elnevezésű támogatási
rendszer 2004-ben teljesen megszűnt.

Az 1998 – 2005 közötti időszakban közzétett jelentéseinkben a felsőoktatási pályázatok
között folyamatosan első helyen, önálló fejezetben számoltunk be a Felsőoktatási Kutatási és
Fejlesztési Pályázatokról. Ennek terjedelme a kezdeti években több oldal volt, a 2003/2004.
tanévi jelentésig már csupán néhány sorra zsugorodott. Ebben jelentésben pedig nincs miről
beszámolni azon kívül, hogy ez a támogatási forma forrás hiányában megszűnt.   

     

2.2. A felsőoktatási normatív kutatástámogatás

A felsőoktatási normatív kutatástámogatás (NKT) olyan költségvetési támogatási forma,
amelyhez az egyetemek és főiskolák alanyi jogon, 2003-ig a tudományos kutatási-fejlesztési
aktivitásukat jellemző, évenként mért teljesítményi mutatóik alapján megállapított összegben
jutottak hozzá.  

Az NKT forrása eredetileg a “régi” felsőoktatási törvény45 1996. évi módosításával
bevezetett felsőoktatási kutatási előirányzat volt. (Lásd 2.1. fejezet!)

Az új felsőoktatási törvény46 (új Ftv.) ismeretében azt mondhatjuk, hogy a normatív
kutatástámogatási rendszer működésének tapasztalatai jó alapul szolgálhatnak a
felsőoktatási intézményekben folyó képzéssel összefüggő tudományos kutatási-fejlesztési
tevékenység céljait szolgáló tudományos támogatási rendszer kialakításához.

Az NKT felosztásának és felhasználásának szabályait a 6/1997. (II. 12.) MKM rendelet
tartalmazta.  

A Felsőoktatási és Tudományos Tanács állásfoglalása47 szerint az NKT rendszerének
működésével kapcsolatos legfontosabb tapasztalatok a következők: 

“(1) Az intézmények elfogadták a rendszert, működtetését a jövőben is szükségesnek
tartják. 

(2) Általános vélemény: a támogatás összege kicsi.48 
(3) A támogatás intézmények közötti felosztása többek szerint bonyolult, de az egyetemek

és több karú főiskolák nagyobb része (még 2004-ben is) úgy vagy hasonló módon osztotta
tovább a támogatást, ahogyan az OM az intézmények között. 

                                                
43 2000-2003 között az állam által elismert felsőoktatási intézmények normatív kutatástámogatása. 1999-ben
ezen felül az állami intézményeket a 6/1997-es MKM rendelet szerint megillető összeg és a költségvetési
szerkezetükbe ezen a jogcímen beépített összegek közötti különbség is (amelyet átutalással kaptak meg). 2004-
ben és 2005-ben az állam által elismert felsőoktatási intézmények tudományos támogatásának megállapítása is a
2003. évivel megegyező összegű normatív kutatástámogatás figyelembevételével történt.   
44 2003-ban és 2004-ben sem volt lehetséges.
45 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról
46 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról (Hatályos 2006. március 1-jétől.)
47 Az FTT javaslata a felsőoktatási tudományos támogatás elosztására (2005. június 15.)
48 A felosztott összeg 1997-2003 között 0,8 Mrd Ft-ról 2 Mrd Ft-ra emelkedett.



33

(4) A rendszer hátrányos volt a főiskolák számára, többségük ennek ellenére
szükségesnek tartja.” 

Az NKT rendszerének elfogadtatásában fontos szerepet töltött be az a munkabizottság,
amelyet a támogatás intézmények közötti felosztásával és felhasználásával kapcsolatos
tapasztalatok értékelésére, továbbá a szükségessé vált intézkedések kidolgozásának segítésére
hoztunk létre (a fenti miniszteri rendelet alapján) a Magyar Rektori Konferencia, a Művészeti
Egyetemek Rektori Széke, valamint a Főiskolai Főigazgatók Konferenciája által javasolt
szakértők bevonásával. 

A munkabizottság közreműködésével a miniszteri rendeletet többször módosítottuk a
tapasztalatok figyelembevételével. A módosítások hozzájárultak a rendszer elfogadásához. 

A bizottság több tagja aktívan közreműködött a felsőoktatási tudományos támogatás
felosztására vonatkozó szakmai javaslat kidolgozásában is. Ez úton is köszönjük értékes
együttműködésüket.

Köszönet illeti azokat az egyetemi, főiskolai tudományos vezetőket és munkatársaikat
is, akik az NKT intézményi felhasználásáról évenként készített kutatási beszámolóikban
megosztották velünk a tapasztalataikat és a támogatási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó
javaslataikat.

Az NKT felhasználásáról szóló intézményi beszámolókat minden évben feldolgoztuk. A
tapasztalatokat főosztályi jelentéseinkben is közzétettük. A 2004. évi NKT-vel kapcsolatos
főbb tapasztalatok összefoglalása előtt ismételten megemlítjük az előző évi jelentésünkben
is vázolt alábbi problémát:

A felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő 2004. évi
finanszírozásáról szóló 80/2004. (IV. 19.) Korm. számú kormányrendelet

- hatályon kívül helyezte a 6/1997-es MKM rendeletet,
- a normatív kutatástámogatás fogalmát azonban átvette (megtartotta),
- a 2004. évi NKT-t a 2004. évi intézményi tudományos célú támogatás részévé tette
- a 2003. évi NKT-val megegyező összeggel.

A 2004. évi NKT – a tudományos támogatás részeként – beépült az állami egyetemek és
főiskolák 2004. évi költségvetésének szerkezetébe, illetőleg az állam által elismert
felsőoktatási intézmények részére átutalt állami támogatásba.

A 2004. évi NKT intézményi felhasználásának jogszerűsége szempontjából rendkívül
fontos az, hogy a 80/2004-es kormányrendelet

- 2004. április 19-én jelent meg a Magyar Közlönyben, és április 27-én lépett hatályba, 
- rendelkezéseit 2004. január 1-jétől (visszamenőleg) kellett alkalmazni, 
- a 6/1997-es MKM rendeletet is 2004. január 1-jével hatálytalanította, továbbá
- úgy rendelkezett, hogy az intézmények önállóan rendelkeznek az NKT-t is magában

foglaló képzési és fenntartási normatív támogatás felhasználásáról.

A régi Ftv.-ben és a 80/2004-es kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket együtt
figyelembe véve a felsőoktatási intézmények akkor döntöttek jogszerűen a 2004. évi
képzési és fenntartási normatív támogatás felhasználásáról, ha a tudományos támogatás
részévé tett NKT-t az Ftv.-ben a kutatási előirányzatra megállapított célokra, vagyis
tudományos kutatások, fejlesztések, tudományos műhelyek, doktori programok
támogatására használták fel.
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2004 elejétől több intézmény tudományos vezetője vagy munkatársa kereste meg
főosztályunkat a 2004. évi normatív kutatástámogatással összefüggő kérdésekkel.

Az első hónapokban általában a támogatás összegét kérdezték, hogy elő tudják készíteni
a felhasználásra vonatkozó döntéseket.49 Annak ellenére, hogy a 2004. évi NKT felosztására
vonatkozó számításokat 2003 októberében elvégeztük (a 2003. évi intézményi adatgyűjtés,
feldolgozás és a még hatályos MKM rendelet alapján), a kérdésekre csak azt az általános
választ adhattuk, hogy a 2004. évi NKT összege megegyezik a 2003. évi összeggel.

Az év második felében több olyan intézményi jelzést kaptunk, hogy a felhasználás
törvényességét veszélyeztetheti az NKT beépítése a szabadon felhasználható tudományos
támogatásba.

Ezért az OM felsőoktatási helyettes államtitkára 2004 októberében levélben felhívta az
intézményvezetők figyelmét arra, hogy a képzési és fenntartási normatív támogatás
felhasználásával összefüggő intézményi döntéseknél tekintettel kell lenni az NKT forrásául
szolgáló kutatási előirányzat régi Ftv.-ben rögzített céljaira is. Levelében azt is jelezte, hogy
tájékoztatást kér a 2004. évi NKT intézményi felhasználásáról, és az intézmények 2004 vége
előtt kérdéseket kapnak a tájékoztatás elkészítéséhez.

A kérdések megfogalmazásánál nagyon ügyelnünk kellett a megváltozott körülményekre.
Elsősorban  arra, hogy bár a 6/1997-es MKM rendelet hatályon kívül kerülése miatt megszűnt
a felsőoktatási intézmények beszámolási kötelezettsége az NKT felhasználásáról, továbbra is
eleget kellett tennünk az oktatási miniszter felsőoktatásra kiterjedő törvényességi felügyeleti
jogköréből és felelősségéből adódó, a felsőoktatási kutatási előirányzat felhasználásának
figyelemmel kísérésére vonatkozó kötelezettségeknek. 

A normatív kutatástámogatásban részesült felsőoktatási intézmények vezetőinek 2004
decemberében írott államtitkári levélben az NKT  felhasználására vonatkozóan – a kutatási
előirányzat céljait tartalmazó törvényi rendelkezésekre tekintettel 50 – az alábbi közös
kérdéseket tettük fel:

“1. A 2004. évi, a 2003. évivel megegyező összegű intézményi normatív kutatástámogatás
felhasználásával milyen kiemelt fontosságú konkrét tudományos kutatási és kísérleti fejlesztési
témákon dolgoztak, ezek közül mely témákat fejezték be és milyen eredményekkel? 

2. A támogatás felhasználásával hogyan segítették elő a tudományos műhelyek,
kutatóhelyek személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztését, és ebben milyen fontosabb
eredményeket értek el?  

3. A támogatás mekkora hányadát használták fel a doktorjelöltek és tevékenységük
segítésére? A támogatás felhasználásával hogyan segítették

- a doktorjelöltek kutatási tevékenységét,
- doktori dolgozatuk elkészítését,
- a doktori fokozat megszerzését,
- a doktori képzést folytató egyetemeken különösen a doktorjelöltek rendszeres, ösztöndíj

formájában történő támogatását, ill. határozott idejű munkaszerződéses alkalmazását?” 

Az állami intézményektől a következőket is megkérdeztük: “A támogatás intézményi
költségvetési szerkezetbe építésével hogyan, milyen szinten tudták érvényesíteni az intézményi
SzMSz-ben meghatározott belső elosztást és felhasználást? Szükség volt-e, és ha igen, milyen
mértékben a normatív kutatástámogatás jogcímen biztosított keret átcsoportosítására, más

                                                
49 A korábbi években a gyakorlat alakult ki, hogy az intézmények már az előző év végén tájékoztatást kaptak a
támogatás felosztásának végeredményéről (a háttérszámítások részeredményeivel együtt).
50 Lásd 2.1. fejezet!
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feladatok finanszírozására? A támogatás felhasználása során a korábbi évekhez viszonyítva
adódtak-e felosztási, ill. eredményességi problémák, és ha igen, melyek voltak ezek?” 

Az állam által elismert intézményektől pedig azt is kérdeztük, hogy “Milyen további
feladatokat oldottak meg a támogatás felhasználásával, és a támogatás mekkora hányadát
fordították ilyen célokra?”

Az államtitkár a levelében jelezte: az intézményi tájékoztatásokból nyert legfontosabb
tapasztalatokra szükség van a felsőoktatás fejlesztését célzó intézkedések előkészítéséhez,
ezért a kérdésekre adott válaszokon túl minden további információt, véleményt, javaslatot
köszönettel fogad. A tájékoztatást 2005. február 28-áig kérte eljuttatni főosztályunkhoz. 

A 2004. évi NKT intézményi felhasználásával kapcsolatos főbb tapasztalatokat az
alábbiakban foglaljuk össze:

1. A 2004-ben normatív kutatástámogatásban részesült 65 egyetem és főiskola közül 53
intézmény adott tájékoztatást a támogatás felhasználásáról.51 

A tájékoztatásra vonatkozó kérésnek 12 intézmény52 nem tett eleget. Közülük 9 olyan
intézmény volt, amely az 1 millió Ft összegű kötelező támogatásban részesült. 

A tájékoztatást adó egyetemek és főiskolák többnyire a megküldött kérdésekre
válaszoltak. Az egyetemek és több karú főiskolák általában a karok (centrumok) válaszait
továbbították főosztályunkhoz.

2. A tájékoztatások tartalmi színvonalában jelentős különbségek voltak. Számos
intézmény (centrum) a kérdéseknek csak egy részére adott tartalmas, informatív válaszokat.

3. A 2004. évi NKT segítségével művelt kutatási témákat 40 intézmény sorolt fel. A
témák döntő többsége folyamatban lévő kutatás volt. Befejezett témáról csak néhányan tettek
említést. 

Konkrét kutatási eredményekről 23 intézmény tájékoztatott. A leggyakrabban megjelölt
kutatási eredmények az írásos publikációk különböző formái. Számos tájékoztatásban a K+F
tevékenység szélesebb értelmezése szerinti feladatok megvalósításáról is szó esik.53 

4. A kutatóhelyek személyi és tárgyi feltételei fejlesztésének segítésével kapcsolatos
kérdésre 47 egyetem és főiskola (ill. ezek általában több szervezeti egysége) válaszolt.54 

5. A doktorjelöltek és kutatási, valamint a doktori fokozat megszerzésével összefüggő
egyéb tevékenységük támogatásával kapcsolatos kérdésre 32 intézmény adott tájékoztatást.
Az intézmények nagy többsége kiemelt feladatként kezelte a doktorjelöltek és
tevékenységük segítését az NKT felhasználásában.  

Külön figyelemre méltó az, hogy a tájékoztatást küldő 15 állami egyetem mindegyike, az
állami főiskolák közel 3/4 része és az egyházi egyetemek több mint 3/4 része érdemi adatokat
közölt az ilyen célú felhasználásról.55

                                                
51 2005. februárban 18, márciusban 30, áprilisban 5 intézménytől érkeztek válaszok.
52 2 állami egyetem, 1 állami főiskola,  9 egyházi és magán, ill. alapítványi intézmény.
53 Pl. tudományos konferencia szervezése, tudományos díj odaítélése, könyvtárfejlesztés, a doktori fokozat
megszerzésének támogatása, tudományos konferenciák anyagának megjelentetése stb.
54 A személyi feltételek fejlesztésének gyakori módjai: hazai és külföldi szakmai konferencián való részvétel és a
publikálás támogatása, a publikálási lehetőségek bővítése, a doktori munkájukon dolgozó oktatók, ill. a
fokozatszerzés támogatása, tudományos rendezvények szervezésének támogatása, posztdoktori álláshelyek
létesítése. A kutatóhelyek tárgyi feltételei fejlesztésének leggyakoribb módjai: szakkönyv- és szakfolyóirat
beszerzés, külföldi szakfolyóirat előfizetése, folyóirat-hozzáférés biztosítása, informatikai fejlesztések, a kutatási
infrastruktúra fejlesztése, műszerbeszerzés.
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Arra a részkérdésre, hogy az intézmények a 2004. évi NKT mekkora hányadát használták
fel a doktorjelöltek és tevékenységük segítésére, 23 egyetem és főiskola közölt pontos vagy
becsült adatot. 

6. Az állami egyetemeknek és főiskoláknak feltett külön kérdések lényege az volt,
hogy a 2004. évi tudományos támogatás felhasználására vonatkozó döntéseik meghozásakor
hogyan tudták érvényesíteni az annak részét képező NKT felhasználásáról szóló, a Szervezeti
és Működési Szabályzatba épített szabályzatukat, ill. milyen mértékben s miért kényszerültek
eltérni attól, tehát hogyan érvényesültek a normatív kutatástámogatás forrásául szolgáló
kutatási előirányzat funkcióiról szóló törvényi rendelkezések. 

 A válaszok többsége érdemi volt, de összképük annyira ellentmondásos, hogy általános
következtetések megfogalmazását nem teszi lehetővé. A 2004. évi NKT egyértelműen a belső
szabályzatnak megfelelő felhasználásáról 11 intézmény tájékoztatott. 

Öt egyetemen a karok (centrumok) egy része az intézményi (kari) szabályzat szerint, más
része pedig attól eltérve használta fel a támogatást.56

A NYME 10 százalékkal, a DF pedig 92 százalékkal egészítette ki egyéb forrásaiból a
2004. évi NKT keretét. 

A VE 2004-ben felfüggesztette, a MIE pedig hatályon kívül helyezte az intézményi
szabályzatot. A VE-n – a felfüggesztés ellenére – lényegében a szabályzat alapelveit
megtartva osztották el a támogatási keretet.

A ME ismét szóvá tette azt a 2004-ig ható tényt, hogy az 1997. évi NKT nagy részét a
közalkalmazotti törvényben előírt kötelező béremelésre volt kénytelen átcsoportosítani “OM
államtitkári utasításra”, a következő években pedig csak az NKT  növekményeiről dönthetett.

A SE-en hónapokon át tartó küzdelem után sikerült elérni a szabályzatnak megfelelő
felosztást, a keretek megnyitására csak 2004 októberében került sor, és volt olyan kar, amely
2004 végéig nem tudta felhasználni a keretét.

       Összességében az állapítható meg, hogy a 2004. évi normatív kutatástámogatás
intézményi felhasználásában nem teljes körűen érvényesültek az Ftv.-ben rögzített, a
kutatási előirányzatnak, mint a normatív kutatástámogatás forrásának a céljaira
vonatkozó rendelkezések.

A 2005. évi NKT-val kapcsolatban az alábbiakat szükséges megemlítenünk:
2004 elején még érvényben volt az NKT felosztásáról szóló 6/1997-es oktatási miniszteri

rendelet, mivel azt a 2004. évi normatív finanszírozásról szóló 80/2004-es kormányrendelet
április 27-én visszamenőleg hatálytalanította január 1-jétől. Ezért 2004 februárjában – a 2005.
évi költségvetési tervezésre tekintettel is – el kellett indítanunk a 2004. márciusi adatgyűjtést.

Az adatgyűjtést indító körlevélben tájékoztattuk az intézményeket a kormányrendelet
készüléséről, és jeleztük azt is, hogy az várhatóan érinteni fogja a miniszteri rendeletet is.

Az adatgyűjtést elvégeztük (a korábbi évekhez képest kissé eltérő adatszerkezettel), és az
adatokat feldolgoztuk. Ezekre szükség volt a felsőoktatási K+F 1998 óta évenként elvégzett
elemzésének folytatásához is. (Lásd az 1.1. – 1.4. fejezeteket!)  

A felsőoktatási normatív finanszírozásról szóló 8/2005-ös kormányrendelet57 azonban a
2005. évi NKT-t is “a 2004. évi támogatással megegyező mértékű” összeggel a tudományos
támogatás részévé tette.

                                                                                                                                                        
55 A doktorjelöltek támogatásának leggyakoribb formái: a kutatás segítése, a doktori dolgozat elkészítésének,
megvédésének támogatása, tudományos konferenciákon, szakmai tanfolyamokon való részvétel, publikálás,
szakirodalom beszerzésének támogatása, doktorjelöltek foglalkoztatása határozott idejű munkaszerződések,
megbízási szerződések alapján, nyelvtanulás segítése.
56 DE, ELTE, PTE, SZTE, SZIE. Az intézmények nevét jelölő betűkódok jelentését lásd a 6. mellékletben!
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57 A felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 8/2005.
(I. 19.) Korm. számú rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja
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2.3. Pályázatok a felsőoktatás számára

2.3.1. Oktatói és kutatói ösztöndíjak

2.3.1.1. Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj-pályázat

Az oktatási miniszter rendeletével58 2001-ben létrehozott Békésy György Posztdoktori
Ösztöndíj alapításának az volt a célja, hogy a legtehetségesebb, legrátermettebb oktatók,
kutatók és művészek a PhD, illetve a DLA fokozat megszerzése után a hazai felsőoktatási
intézmények műhelyeiben alapozzák meg pályájukat, ezzel is segítve a felsőoktatási
intézmények vezető oktatóinak utánpótlását.

A 2001 – 2003 között három alkalommal meghirdetett pályázaton való részvétel
feltételeiről, a pályázatok elbírálásának módjáról és eredményeiről részletes tájékoztatást
adtunk a 2000 – 2002 közötti időszakra vonatkozó, Kutatás és fejlesztés a felsőoktatásban,
továbbá a 2002/2003-as tanévi, valamint a 2003/2004-es tanévi, Kutatás, fejlesztés,
pályázatok és programok a felsőoktatásban című főosztályi jelentéseinkben. 

A hároméves időtartamra elnyert havi bruttó ösztöndíj a teljes ösztöndíjban részesülők
esetében az egyetemi tanári munkakör költségvetési törvényben meghatározott garantált
illetményének 70 százaléka, a kiegészítő ösztöndíjban részesülők esetében pedig ennek a 20
százaléka.

A 2001 – 2003 közötti pályázatok nyertesei közül teljes ösztöndíjat összesen 75 fő nyert
el, kiegészítő ösztöndíjat pedig összesen 350 fő.

Az ösztöndíjakra kifizetett összeg 2003-ban 427,1 millió Ft, 2004-ben  459,9 millió Ft,
2005-ben pedig 377,4 millió volt.

Új Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj-pályázat meghirdetésére 2004-ben és 2005-
ben forrás hiányában nem volt lehetőség.  

2.3.1.2. Széchenyi István Ösztöndíj-pályázat

Az oktatási miniszteri rendelettel59 2001-ben alapított Széchenyi István Ösztöndíj célja
az volt, hogy a díjazottak alkotóerejüket a felsőoktatásban végzett, kiemelkedő oktató és
kutató teljesítményük színvonalának fokozására fordíthassák, és felkészülhessenek az
egyetemi tanári feladatok ellátására.

A 2001 – 2003 között három alkalommal meghirdetett pályázaton való részvétel
feltételeiről, a pályázatok elbírálásának módjáról és eredményeiről részletesen beszámoltunk a
2000 – 2002 közötti időszakra vonatkozó, Kutatás és fejlesztés a felsőoktatásban, továbbá a
2002/2003-as tanévi, valamint a 2003/2004-es tanévi Kutatás, fejlesztés, pályázatok és
programok a felsőoktatásban című főosztályi jelentéseikben. 

Az ösztöndíjat három évre lehetett elnyerni. Az egyetemi docensek, tudományos
főmunkatársak havi bruttó ösztöndíja az egyetemi tanári munkakör költségvetési törvényben
meghatározott garantált illetményének 30 százaléka, a főiskolai tanárok esetében pedig a 25
százaléka.

2001 – 2003 között összesen 710 fő nyerte el a Széchenyi István Ösztöndíjat.
Az ösztöndíjakra kifizetett összeg 2003-ban 796,7 millió Ft, 2004-ben  857,8 millió Ft,

2005-ben pedig 573,7 millió Ft volt.
                                                
58 Az oktatási miniszter 7/2001. (II. 23.) OM számú rendelete a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjról
59 Az oktatási miniszteri  6/2001. (II. 23.) OM számú rendelete a  Széchenyi István Ösztöndíjról
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Új Széchenyi István Ösztöndíj-pályázat kiírására 2004-ben és 2005-ben nem volt mód
forrás hiányában.  

2.3.1.3. Deák Ferenc Ösztöndíj-pályázat

A Deák Ferenc Ösztöndíj alapítója a Magyar Köztársaság Kormánya, adományozója
pedig az oktatási miniszter. A cél az, hogy ösztöndíjban részesüljenek azok a fiatal oktatók,
kutatók, akik a társadalomtudományokban alkotó tevékenységükkel aktívan hozzájárulnak a
magyarországi politikai és közjogi kultúra színvonalának emeléséhez, a demokratikus
intézményrendszer fejlesztéséhez.

Az ösztöndíjra az pályázhat, aki 
a) PhD (vagy azzal egyenértékű) tudományos fokozattal, illetőleg DLA mesterfokozattal

(vagy azzal egyenértékű művészeti díjjal) rendelkező magyar, ill. külföldi állampolgár, 
b) a pályázat benyújtásának évében még nem tölti be a 36. életévét, 
c) a pályázati felhívás mellékletében felsorolt 18 tudományág egyikében végez

kutatómunkát, 
d) a fogadó intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
Az ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el. Az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításának

időszakában központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjjal nem rendelkezhet.

A 2003. évi és a 2004. évi pályázat eredményét a 2002/2003. tanévi, illetőleg a
2003/2004. tanévi, Kutatás, fejlesztés, pályázatok és programok a felsőoktatásban című
főosztályi jelentéseinkben tettük közzé.  

Az OM – kormányrendelet60 alapján – 2005-ben ismét meghirdette a Deák Ferenc
Ösztöndíjat. 

A 2005/2006. tanévre szóló pályázati felhívás 2005. április 11-én jelent meg. A 2005.
május 12-ei beadási határidőre összesen 32 pályázat érkezett be. A meghirdetett 18
tudományág közül 14-ben nyújtottak be pályázatot, a legtöbbet (6 db-ot) az állam- és
jogtudományokban. (Lásd 2. melléklet!)

A beérkezett pályázatok szakmai értékelését a Széchenyi István Kuratórium végezte a
szakértői bírálatok alapján. 

Az oktatási miniszter a pályázatok elfogadásáról 2005. augusztus 8-án hozta meg a
döntését a kuratórium július 15-én felterjesztett javaslata alapján. A 2005/2006. tanévben 10
fő részére adományoz ösztöndíjat (a pályázati felhívásnak megfelelően).

Az ösztöndíj összege 10 hónapra személyenként 1,6 millió forint.

A 2005-ben nyertes pályázatok tudományágak, fogadó intézmények, régiók és életkor
szerinti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

2.3.1.4. Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj-pályázat

Az oktatási miniszteri rendelettel61 2002-ben alapított Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj
célja az, hogy a tudományok jeles, életvitelszerűen külföldön élő képviselői Magyarországra
jöjjenek, és minél nagyobb számban kapcsolódjanak be a hazai felsőoktatási intézmények,
                                                
60 A Kormány 57/2004. (III. 31.) Korm. rendelete a Deák Ferenc Ösztöndíjról 
61 Az oktatási miniszter 10/2002. (IV. 12.) OM rendelete a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjról
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kutatóhelyek munkájába. Ez elősegíti azt, hogy a magyar felsőoktatási intézmények
meghatározott tudományterületeken regionális szellemi központtá váljanak.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a PhD (vagy azzal egyenértékű) tudományos fokozattal,
illetőleg DLA mesterfokozattal (vagy azzal egyenértékű művészeti díjjal) rendelkező külföldi
illetőségű személyek. Előnyben részesülnek azok a pályázók,

(a) akik a fogadókészséget kinyilvánító magyarországi intézménnyel aktív tudományos
együttműködést folytatnak,

(b) akiknek szakterülete a magyarországi tudományos élet szempontjából országos
jelentőséggel bír,

(c) akiknek tevékenysége Magyarországhoz kötődik, kutatási területük témája a magyar
kultúra.

Az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításának időszakában központi költségvetési forrásból
egyéb ösztöndíjjal nem rendelkezhet.

Az ösztöndíj időtartama legfeljebb 12 hónap, és több alkalommal is elnyerhető. Havi
bruttó összege 1 millió forint. Az ösztöndíjas szállásköltség- és egyszeri útiköltség-térítést is
kap magyarországi beutazásához, valamint a visszaúthoz az illetősége szerinti országba,
továbbá kutatási költségtámogatásban is részesül.

A 2004. pályázat eredményét a 2003/2004. tanévi, Kutatás, fejlesztés, pályázatok és
programok a felsőoktatásban című főosztályi jelentésünkben tettük közzé.  

2005-ben új Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj-pályázat kiírására forrás hiányában nem
volt lehetőség.

2.3.2. Pályázat Posztdoktori Álláshelyek Létrehozására

Az OM első ízben 2003-ban írt ki pályázatot posztdoktori álláshelyek létrehozására
hároméves (36 havi) időtartamra. A pályázat célja az volt, hogy a felsőoktatási intézmények
szakmailag kiemelkedő kutató-, illetve művészeti alkotócsoportjai/műhelyei a támogatott
álláshelyeken fiatal, PhD/DLA fokozatot szerzett szakembereket foglalkoztassanak, ezzel
segítve az intézményfejlesztés tevékenységeit.

Az oktatási miniszter 2003. évi döntése alapján az álláshelyet elnyert 40 posztdoktorból a
2004/2005 tanévben 39 fő részesült támogatásban.

Az OM 2005-ben hirdette meg második alkalommal a posztdoktori álláshelyek
létrehozására irányuló, 2005. szeptember 1-jétől induló pályázatot. A cél ebben az évben is az
volt, hogy a felsőoktatási intézmények szakmailag kiemelkedő kutató-, illetve művészeti
alkotócsoportjai/műhelyei a támogatott álláshelyeken fiatal, tudományos és mester fokozatot
szerzett szakembereket foglalkoztassanak, ezzel segítve az intézményfejlesztés alábbi
tevékenységeit:

a) a kutatás – oktatás – fejlesztés személyi utánpótlásának folyamatos megújítása, a fiatal
kutatók felkészítése a tudományos és oktató munkakörök (pl. főmunkatárs, egyetemi docens,
főiskolai tanár) betöltésére,

b) kutatási és művészeti alkotó projektek végrehajtásának segítése a személyi feltételek
javításával, 

c) a pályakezdő doktorok, mesterek mobilitásának fokozása,
d) az intézmények nemzetközi nyitottságának javítása.
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A posztdoktori álláshely támogatásának mértéke a közalkalmazott egyetemi docens
munkabérének megfelelő bér és annak járulékai. A bértámogatás az egyetemi tanári bér 70
százaléka.

2005. január 1 – augusztus 31. között 270 ezer Ft/hó/fő (az egyetemi tanári bér (387 ezer
Ft/hó/fő) volt,

2005. szeptember 1 – december 31. között 283 ezer Ft/hó/fő (az egyetemi tanári bér 404,4
ezer Ft/hó/fő). 

A 13. havi bért és az egyéb, kiegészítő juttatásokat a fogadó intézmény fizetheti. A
posztdoktorok javadalma adó- és járulékköteles.

Az OM 1 millió Ft összegű kutatástámogatást is biztosít a posztdoktornak a kutatási
program vezetője által jóváhagyott költségterv szerint. 

Az álláshely létrehozására az állami és az állam által elismert felsőoktatási intézmények
kutatóhelyei, művészeti alkotócsoportjai, ill. műhelyei, valamint az MTA által felsőoktatási
intézményekben működtetett kutatócsoportok pályázhattak. A pályázatot a kutatási, művészeti
program vezetőjének kellett benyújtania.

Posztdoktorként foglalkoztatható az a fiatal kutató, oktató, aki:

a) az 1993. évi felsőoktatási törvény62 szerinti doktori (PhD, DLA) fokozattal vagy azzal
egyenértékű tudományos fokozattal, ill. díjjal rendelkezik, vagy a doktori disszertációját az
alkalmazás megkezdéséig sikeresen megvédte, és ezt igazolja,

b) nyolc évnél kevesebbet töltött teljes munkaidejű oktató-kutató-fejlesztő munkakörben,
c) tudományos fokozatát öt évnél nem régebben szerezte,
d) 35. életévét a posztdoktori foglalkoztatás megkezdésekor még nem töltötte be.
A pályázat feltételeként meghatározott időkorlátokat az előzetesen sorkatonai szolgálattal,

GYES-en vagy GYED-en töltött idővel növelni kell. 

A támogatott álláshelyen foglalkoztatott posztdoktorral az intézmény határozott idejű –
legfeljebb 12 hónapos – munkaszerződést kötött. A posztdoktori foglalkoztatás egyéb
munkajogi kérdéseit a fogadó intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján kell
meghatározni.

Az értékelés szempontjai a következők:
• A pályázó kutatási, alkotó művészeti felkészültsége (eddigi szakmai pályafutása:

legfontosabb publikációi, szakmaspecifikus alkotásai, iskolateremtő tevékenységének
eredményei)

• A kutatási, művészeti alkotóprogram értékelése (a program előzményei, céljai és eddigi
eredményei, a program végrehajtása és a várható eredmények)

• A munkaterv(ek) megalapozottsága.

A pályázati felhívás 2005. március 30-án jelent meg. A május 12-i beadási határidőig
126 posztdoktori álláshely létesítéséhez kértek támogatást a pályázók.

A Széchenyi István Kuratórium a 12 hónapra szóló posztdoktori álláshelyekre benyújtott
kutatási programokról a szakértői vélemények alapján 60 posztdoktori álláshely
létrehozásának támogatására tett javaslatot. Az oktatási miniszter – a rendelkezésre álló
csökkentett forrásokra tekintettel – 28 posztdoktori álláshely támogatását hagyta jóvá. A
pályázat eredményeit a 3. melléklet foglalja össze.

                                                
62 1993. évi LXXX. törvény 119. § (1) bekezdés



42

2.3.3. Tudományos Diákköri Kutatási Pályázat

Az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal és a Jedlik Ányos Kuratóriummal
együttműködésben kialakított, 2005 júniusában megjelentetett pályázat célja a hazai állami és
az állam által elismert felsőfokú intézményekben folyó, graduális hallgatói kutatómunka, ill.
alkotó művészeti tevékenység támogatása a tudományos és művészeti, diákköri (TDK)
tevékenység feltételeinek javításával. 

A Tudományos Diákköri Kutatási és Művészeti szervezettel rendelkező hazai, állami és
államilag elismert felsőoktatási intézmények karai, illetve karokra nem tagozódó felsőoktatási
intézmények karonként, ill. intézményenként egy pályázatot nyújthattak be. 

Pályázni rövid, legfeljebb 6 hónapos futamidejű programokkal lehetett, amelyek
megvalósítása 2005. november 1-jétől kezdődött. 

Az igényelhető támogatás összege függött
- a pályázó intézményben/karon folyó, államilag támogatott nappali tagozatos képzésre

beiratkozott hallgatók létszámától, ill.
- az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK) elért eredményeitől, 
- az intézményben/karon folyó tudományos diákköri kutatási és művészeti tevékenység

intenzitásától. 
Az elnyerhető támogatás összege legkevesebb 500 ezer Ft és legfeljebb 2 millió Ft volt.

Támogatásban részesülhetett az az intézményi/kari diákköri szervezet, amelynek vezetője
ismertette:

• a pályázó intézményben/karon folyó, államilag támogatott nappali tagozatos graduális
képzésre beiratkozott hallgatói létszámot,

• az intézményi/kari tudományos/művészeti diákköri szervezet felépítését és eredményeit
az utolsó három konferenciaévben (2001, 2003, 2005) benyújtott és helyezést elért dolgozatok
száma alapján,

• a diákköri szervezetnek a pályázott időszakra vonatkozó, költségtervvel alátámasztott
hallgatói kutatási, ill. alkotó művészeti programjait.

Az elnyert támogatás a hallgatói kutatási, ill. művészeti tevékenység dologi kiadásainak
költségeire volt felhasználható kizárólag. A támogatást a pályázó intézményi/kari diákköri
szervezet kisebb egységei között a benyújtott program tartalmával összhangban kellett
felosztani. 

Az értékelés szempontjai a következők voltak:
a) a diákköri szervezet TDK tevékenységének sikeressége, melynek jelzőszáma az

OTDK-ra benyújtott és helyezést elért dolgozatok számának aránya az utolsó három év
átlagában,
 b) a szervezet TDK tevékenységének intenzitása, melynek jelzőszáma az OTDK-ra
benyújtott dolgozatok és a hallgatók létszámának aránya volt, az utolsó három év átlagában.

A felsőoktatási intézményekből 38 intézmény 126 diákköri szervezete nyújtott be
pályázatot 191,57 millió Ft összegű támogatási igénnyel. 

A Jedlik Ányos Kuratórium javaslatára 22 intézmény 55 pályázati programja nyerte el a
2005/2006-os tanévre a rendelkezésre álló 70 millió Ft összegű támogatást. 

A pályázat eredményeit a 4. melléklet foglalja össze.

http://www.bursa.hu/
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2.3.4. Hallgatói ösztöndíjak

2.3.4.1. Köztársasági ösztöndíj

Az oktatási miniszter a vonatkozó kormányrendelet alapján63  – a korábbi évekhez
hasonlóan – köztársasági ösztöndíjat adományozott a 2004/2005. tanév időtartamára a
kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző
hallgatók részére a 2003/2004. évi eredményeik alapján.

Köztársasági ösztöndíjban részesülhet a felsőoktatási intézmények államilag támogatott
nappali tagozatos, első alap- és első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatóinak 0,8
százaléka két lezárt félév után.

A pályázatot a hallgató felsőoktatási intézményéhez kell benyújtani, amely – a
kormányrendelet alapján – a szabályzatában meghatározott módon elbírálja azt, biztosítva a
hallgatók egyenlő elbírálásának rendjét, a jogorvoslati lehetőséget. Az oktatási miniszter az
ösztöndíjat – az egyetem, főiskola által az OM-hez felterjesztett rangsor alapján – személyre
szólóan adományozza.

Az ösztöndíj mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg. Ez az összeg 2004-
ben és 2005-ben 30 250 Ft volt személyenként és havonként. 

A 2004/2005. tanévben 1 412 hallgató részesült köztársasági ösztöndíjban, közülük 1 289
fő állami, 91 fő egyházi, 32 fő pedig alapítványi felsőoktatási intézmény hallgatója volt.

2.3.4.2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Az OM – miniszteri rendelet64 alapján – a települési és megyei önkormányzatokkal
együttműködve a 2000/2001. tanévben indította el a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszert (a www.bursa.hu honlapon). 

Az ösztöndíj célja az, hogy a hátrányos szociális helyzetben lévő egyetemi és főiskolai
hallgatók (“A” típusú pályázat), továbbá a felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó
fiatalok (“B” típusú pályázat) számára is elérhetővé tegye a részvételt a felsőoktatási
képzésben. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezeteként az alábbi három forrás
szolgál: 

1. a pályázó állandó lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat támogatása, 
2. ennek esetleges megyei kiegészítése (a kettő együtt az önkormányzati ösztöndíjrész),

valamint 
3. az OM támogatása, amely az önkormányzati ösztöndíjrésszel megegyező összeg, de

legfeljebb 5 000 Ft személyenként és havonként (ez az intézményi ösztöndíjrész). 

Az ösztöndíj-pályázatot a hallgató állandó lakóhelye szerinti települési önkormányzat írja
ki és bírálja el, kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől
függetlenül. Az elnyert ösztöndíjat a felsőoktatási intézmény folyósítja. A folyósítás további
feltétele az államilag támogatott, nappali tagozatos első alapképzésben, első kiegészítő
alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben való részvétel.

A 2004. évi pályázati fordulóhoz összesen 1 975 önkormányzat csatlakozott, az összes
település 62 százaléka. Az ösztöndíjra 36 814 hallgató pályázott, közülük 27 934 fő “A”
típusú, 2 681 fő pedig “B” típusú támogatást nyert el. 

                                                
63 A  Kormány 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelete a köztársasági ösztöndíjról, 10. §
64 Az oktatási miniszter 12/2001. (IV. 28.) OM rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról
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Ez az ösztöndíj tehát összesen 30 615 hallgató felsőoktatási tanulmányaihoz nyújtott
segítséget a 2004/2005. tanévben. Az önkormányzati ösztöndíjrész összege személyenként és
havonként átlagosan 3 698 Ft volt, az állami (intézményi) résszel kiegészített ösztöndíj pedig
átlagosan 7 396 Ft.

2.3.5. Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázat

A Magyar Universitas Programhoz, valamint “Az új felsőoktatási törvény kormány által
elfogadott szabályozási elvei”-hez kapcsolódóan megvalósult programok között szerepel a
bolognai folyamat és a többciklusú képzés bevezetéséhez elengedhetetlen tananyagfejlesztés,
amelynek fontos része a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázat.

1997 óta e pályázat céljaira összesen 2 945 millió forintot fordítottunk, amely összeg
felhasználásával 2006 nyaráig összesen 2 684 mű jelenik meg.

2005-ben (a kormány megszorító intézkedései miatt) csökkent a pályázat céljaira
fordítható összeg, így 100 millió forinttal indítottuk el az ún. hagyományos művek kiadását
támogató pályázatot, a felsőoktatásban használható tankönyvek és szakkönyvek
kifejlesztésének programját. A tananyagfejlesztéshez kapcsolódó másik pályázatot, amelynek
keretében elektronikus tartalmak széles körben és ingyen érhetők el az Interneten, a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) írta ki, ugyancsak 100 millió forinttal.

A hagyományos művek megjelentetését támogató pályázati keret időközben 150 millió
forintra emelkedett, így 2005-ben összesen 250 millió forint állt rendelkezésre a felsőoktatási
tankönyv- és szakkönyv-támogatási pályázat céljaira az OM és az NKTH pályázatai révén.

A 150 millió forintos keretből a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium javaslatára az
elbírált 631 pályamunka közül 146 mű megjelentetését támogatjuk, összesen 149,8 millió
forint értékben. 

Az elektronikus tartalmak hozzáférését biztosító pályázatot az NKTH írta ki. A nyertes
pályamunkák elektronikus tananyagként a Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális
Tankönyvtárba kerülnek (várhatóan) 2006-ban.

A Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázat 2002 – 2005 közötti főbb
adatait az alábbiakban foglaljuk össze:

Év Támogatási
összeg

(Millió Ft)

Elkészült
pályamű

(Db)

Nyomtatott
tartalom

(Mű)

Digitális
tartalom

(Mű)
2002       295,94 373 -
2003       299,97 303 303 -
2004       177,98

      221,95
299 214 85

2005 OM      149,81
NKTH 100,00

   90* 146 NKTH pályázat
folyamatban.

    *2006. márciusig
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2.3.6. Felsőoktatási Könyvtár-támogatási Pályázat

A Felsőoktatási Könyvtár-támogatási Pályázatot  2005-ben nem hirdettük meg (a
kormány takarékossági intézkedéseinek következtében). Ezzel átmenetileg megtorpant egy
1997 óta folyamatos pályázati program. Hosszú távon azonban e pályázati forma tovább él,
erről az új felsőoktatási törvény65 rendelkezik.

A digitális könyvtár-fejlesztésre a Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár
létrehozásával nyílt lehetőség a Hallgatói Információs Központban.

A 2005 tavasza óta épülő rendszer a felsőoktatásban használható, illetve hasznosítható
tartalmak széles körét bocsátja ingyenesen a hallgatók és az érdeklődők rendelkezésére. Az
XML formátumban, DocBook szabvány szerint felépített tartalmak kisebb egységekre bontva,
fejezetenként is kereshetőek. Az NKTH által 2005-ben meghirdetett digitális tananyag-
fejlesztési programmal tovább bővül az ingyenesen elérhető tartalmak köre.

2.4. Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program

A kormány az egységes elektronikus információszolgáltatás elveinek és
követelményeinek kidolgozásával kapcsolatos feladatokról szóló határozatában66 úgy
rendelkezett, hogy a hazai kutatás-fejlesztési tevékenység szakmai hátterének megerősítése
érdekében létre kell hozni egy elektronikusan megjelenő folyóiratokon alapuló nemzeti
információs rendszert, amelynek neve: Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program
(EISZ Nemzeti Program). 

A további kormányhatározattal67 jóváhagyott Magyar Információs Társadalom Stratégia
egyik kiemelt célja az, hogy “az OM által fenntartott Elektronikus Információszolgáltatás
rendelkezzen a legfontosabb nemzetközi elektronikus kutatói adatbázisok felhasználói
jogával”.

Az EISZ Nemzeti Program nagy értékű külföldi bibliográfiai és teljes szövegű
adatbázisok használatát teszi lehetővé a felsőoktatás és a non-profit kutatás számára. Ezt
kiegészítik szótárak, kézikönyvek, nyelvkönyvek, nyelvi tesztek, hazai tudományos
folyóiratok.

2005 tavaszán az OM, az MTA, az  NKTH és az OTKA együttműködési megállapodást
írt alá az EISZ Nemzeti Program együttes finanszírozásáról a 2005 – 2007 közötti időszakra.
Ennek értelmében az EISZ Nemzeti Programot közösen finanszírozzák.

Az NKTH és az OTKA pályázatot írt ki három évre az elektronikus tartalmak
beszerzésére. A pályázatot az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. nyerte el. Az Educatio
Kht. – ezen belül az EISZ Iroda – végzi az EISZ Program koordinációját, és 2007 végéig
megköti az EISZ Nemzeti Programhoz kötődő szolgáltatásokra vonatkozó licenc- és egyéb
szerződéseket.

Az elérhető adatbázisokat igénybe vevők létszáma 2005-ben a 5. melléklet szerint
változott.

                                                
65 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról, 128.§. (1) bekezdés j) pont
66 2249/2001. (IX. 12.) Korm. határozat, 2. pont
67 1126/2003. (XII. 12.) Korm. határozat
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3. A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány
(az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért, valamint a

Vezetőképzésért Alapítvány jogutódja) tevékenysége

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért (AMFK) 1998. január 1-jétől
kiemelten közhasznú alapítvány, amelyet az oktatási tárca 1990 novemberében hozott létre 300
millió forint alaptőkével a magyar felsőoktatási intézményekben folyó oktatás és kutatás
fejlesztésének, valamint a kiemelkedő színvonalú oktató-kutató munkát végző tehetségek
támogatására. Az alapítvány másfél évtizedes működése során kísérleti szerepet vállalt a
kormányzati tudománypolitika kialakítását támogató pályázati célok kiválasztásában és a
programok kipróbálásában.

Az alapítvány kuratóriuma úgy alakította ki a pályázatok prioritásait, hogy azok
összhangban legyenek a tárca felsőoktatási fejlesztési céljaival. Újszerű kezdeményezéseivel
elősegítette több, központi költségvetési forrásból támogatott program elindítását.

Az AMFK az elmúlt 15 évben alaptőkéje befektetéseiből és kamataiból, valamint egyéb
külső forrásokból (ALCOA Foundation, Charles Simonyi stb.) gazdálkodva pályázatok
alapján több mint 1 milliárd forintot fordított céljai megvalósítására. Több mint tíz év óta
dolgozik azon, hogy a legkiemelkedőbb tudományos teljesítmények elismerést nyerjenek
hazánkban. Ennek érdekében útjára indította a Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjat, a
Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjat és a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjat.

A Fővárosi Bíróság 2005. február 9-én az AMFK, valamint a Vezetőképzésért Alapítvány
egyesítése eredményeként, azok jogutódjaként nyilvántartásba vette a Magyary Zoltán
Felsőoktatási Közalapítványt. 

A kuratórium 1994-ben a Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj létrehozásával a
tehetséges és a nemzetközi tudományos életben tapasztalatot szerzett fiatal kutatók
hazatérését kívánta ösztönözni. A pályázaton részt vehetnek a hazai PhD képzésben
tudományos fokozatot szerzett és az itthoni kutatóhelyeken kiváló eredményeket elért fiatal
tudósok is.

Az eltelt 12 év alatt 600 fiatal kutató pályázott az ösztöndíjra, közülük 140 bizonyult
sikeresnek. Mindössze 23 fiatal tért haza külföldről annak ellenére, hogy a kuratórium a
tehetséges fiatalok hazahozatala érdekében 2000-től kedvezőbb pályázati feltételeket alakított
ki (növelte az ösztöndíj és a kutatástámogatás összegét). 2005-ben a közalapítvány csak egy,
külföldről hazatérő fiatallal kötött kétéves ösztöndíjszerződést.

A kuratórium szeretné, ha a Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a közalapítvány
folyamatosan apadó forrásai ellenére is megőrizné kiemelt szerepét a hazai ösztöndíjak között.
Ennek érdekében a 2005. évi pályázati fordulóban az ösztöndíj összegét nettó 230 ezer
forintra emelte. A pályázó az ösztöndíj mellé, tudományos programja megvalósításához 800
ezer - 1 millió forint összegű kutatástámogatást is igényelhet. Az OTKA Bizottsággal kötött
együttműködési megállapodás alapján az OTKA 2005-ben is 5 millió forinttal támogatta a
Magyary ösztöndíjasok kutatómunkáját, és eddig közel 53 millió forinttal járult hozzá az
ösztöndíjasok kutatási programjainak megvalósításához.

A kuratóriumnak az elmúlt években szigorítania kellett a pályázat feltételeit; az ösztöndíj
második évre történő hosszabbítására 2006-ban már nincs lehetőség, és 2002-től a harmadik
évre már nem ad támogatást, ugyanakkor a külföldről hazatérő kutatók továbbra is két évre
pályázhatnak. A kuratórium a 2004. évi nyertesek közül a 2005/2006 tanévre a szakmai
beszámolók értékelése alapján két, kiemelkedő eredményt felmutató fiatal kutatóval kötötte
meg az ösztöndíjszerződést.

2005-ben 54-en pályáztak az ösztöndíjra. A kuratórium a pályázatok értékelésére és
rangsorolására a Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társasága mellett tudományáganként egy-
egy szakembert kért fel, majd 15 jelölt személyes meghallgatása alapján, az OTKA Bizottság
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képviselőjének és a Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társasága ügyvivőinek részvételével
döntött: 2005 szeptemberétől 6 új ösztöndíjas kezdte meg kutatómunkáját. [Lásd III. függelék
A)!]

A kuratórium évente megjelenő kiadványban és 1997 óta - a Magyar Tudomány Napja
rendezvénysorozatainak keretében - konferencián mutatja be a posztdoktori ösztöndíjasok
tudományos eredményeit. 1999-től a Magyary Zoltán és az OTKA Posztdoktori
Ösztöndíjasok közös rendezvényen, színvonalas előadásokon adnak számot a támogatott
időszakban és azt követően elért, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos sikereikről. 2005
novemberében a Kaposvári Egyetem volt a házigazdája a fiatal tudósok összejövetelének. 

A Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társasága 1998-ban alakult meg, tagjainak száma
jelenleg 140 fő. Választott ügyvivői – a kuratórium döntéseinek aktív segítése mellett – részt
vettek az ösztöndíj 10 évét bemutató jubileumi kiadvány szerkesztésében. 

A Magyary ösztöndíjasok tudományos teljesítményének elismerését jelzi, hogy közülük
2004-ig a Széchenyi Professzori Ösztöndíjra 13 fő, a Bolyai János Kutatói Ösztöndíjra 49 fő,
a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjra 22 fő, a Széchenyi István Ösztöndíjra 11 fő és az
OTKA Posztdoktori Kutatási Ösztöndíjra 15 fő pályázott sikeresen.

A Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjat az AMFK kuratóriuma és az ALCOA
magyarországi vállalatai alapították 1998-ban az amerikai székhelyű ALCOA Alapítvány
támogatásával a felsőoktatásban kiemelkedő tevékenységet végző oktató-kutatók munkájának
elismerésére. A kuratórium az elmúlt hét év alatt kilenc iskolateremtő tudósnak ítélte oda a
személyenként  6 000 USA dollárral, illetve tizenkét professzornak a 8 000 USA dollárral járó
ösztöndíjat. A díjazottak a magyar tudomány nemzetközi tekintélyét öregbítő tudósok, kutató
professzorok. Az alapítvány példája nyomán, hazai és külföldi magánszemélyek
támogatásával további díjakat/ösztöndíjakat - Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj, Bolyai díj -
hoztak létre az oktatók-kutatók tudományos teljesítményének elismerésére. 

A 2005. évi, hetedik alkalommal meghirdetett Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj
pályázatra 7 felsőoktatási intézmény tanácsa küldött be javaslatot. Az értékelő testület
különösen a társadalom számára kiemelkedően fontos problémák megoldásában nyújtott
teljesítményre figyelt. A névadó szellemiségének megfelelően kereste a kutatói kíváncsiságon
túllépő, az emberi együttérzésből fakadó tenni akarást. Az alapítvány kurátorai, a pályázatok
értékelésére felkért kiemelkedő tudósok, az előző évi iskolateremtő professzorok, valamint a
fiatal kutatók legjobbjait tömörítő Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társaságának képviselői a
magyar tudomány és oktatás 15 kiválósága közül választották ki azt a három személyt, akik
egy évig Szilárd Leó szellemiségének hordozói, népszerűsítői egyetemeinken és a magyar
társadalomban. Az alapítvány kuratóriuma ismét örömmel állapította meg, hogy a jelöltek
életműve egyaránt példázza a tanítványok sorát sikerre vezető mester és a Szilárd Leó
szelleméhez méltó kutató ideálját. [Lásd III. függelék B)!]

A Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjakat a névadó tudós születésének évfordulóján,
ünnepi tudományos ülésen adja át a közalapítvány és az ALCOA képviselője. A pályázat
meghirdetéséhez az ALCOA Alapítványnak 2005-ben már csak 5 000 USD, 2006-ban pedig
8 000 USD résztámogatással állt módjában hozzájárulni, így a közalapítványnak kell saját
forrásból vállalnia a kiegészítést, illetve a jövőben más gazdasági szervezetet megnyernie az
ösztöndíj fenntartására. 

A Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj megalapítására Charles Simonyi 25 millió forint
összegű adománya alapján az OM, az MTA, a Simonyi család és az AMFK megállapodást
kötött 2000-ben. A 2,5 millió forint összegű ösztöndíjat évente három egyetemen vagy
kutatóintézetben dolgozó, kimagasló teljesítményt nyújtó kutató kaphatja meg a Charles
Simonyi Kutatói Ösztöndíj Bizottság javaslata alapján. 
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Az adományozás előkészítését egy héttagú Ösztöndíj Bizottság végzi, amelynek elnöke
Dr. Keszthelyi Lajos akadémikus (MTA Szegedi Biológiai Központ). 

Charles Simonyi 2002. évi ismételt 25 millió forint összegű adománya lehetővé tette,
hogy ez a tudományos közösség által is elismert program további három évig folytatódott. A
kuratórium jó gazdálkodásának köszönhetően 2002-ben négy, 2005-ben pedig öt kutató
kapott ösztöndíjat. [Lásd III. függelék C)!]

A kuratórium eddig hat alkalommal döntött a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjakról. A
díjakat az oktatási miniszter és az MTA elnöke adja át ünnepi tudományos ülés keretében az
MTA Székházában. A díjátadásról kiadvány készül, amely a nyertes kutatók rövid méltatását
és az ünnepségen tartott előadásait tartalmazza. 

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány – az Oktatási Minisztérium és 2004-ben
az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM) Civil
Kapcsolatok Igazgatósága [korábban jogelődje a Miniszterelnöki Hivatal (MEH)
Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala] támogatásával – 1999 óta
bonyolítja a “Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban” című pályázatot. A pályázat
célja a non-profit szektor hatékony működését segítő TDK dolgozatok, szakdolgozatok,
doktori disszertációk készítésének ösztönzése és oktatók-kutatók tudományos munkájának
támogatása. A kuratórium az eddig benyújtott 549 pályázatból - a szakértői vélemények
alapján - 200 pályázónak ítélte oda az ösztöndíjat. A nyertesek között 26 TDK-s hallgató, 106
hallgató, 2 OTDK hallgató, 39 doktorandusz, 9 doktorjelölt (predoktor) és 18 oktató-kutató
volt. 

Az ösztöndíj összegét korábban a MEH, az ICSSZEM és az OM biztosította (7 pályázati
fordulóra összesen 61,3 millió forintot). A hetedik pályázattal elnyerhető ösztöndíj havi
összege hallgatók részére 40 ezer forint; doktoranduszok részére 50 ezer forint; doktorjelöltek
részére 80 ezer forint; oktatók-kutatók részére 90 ezer forint személyenként. 2005-ben a
benyújtott 25 pályázatból 9 fő nyerte el az ösztöndíjat. [Lásd III. függelék D)!] Az
ösztöndíjasok ünnepélyes keretek között, 2004-ig a Parlamentben, 2005-ben az Oktatási
Minisztériumban vették át az okleveleket. 

A pályázati támogatással elkészült 200 dolgozat magas szakmai színvonala indokolta azt,
hogy 2004 novemberében a legkiemelkedőbbeket bemutatatták a non-profit szféra helyzetéről
szervezett konferencián, és a dolgozatok megjelentek a tanulmányok téziseit összefoglaló
konferencia kiadványban, annak érdekében, hogy az eredmények beépülhessenek a non-profit
ismeretek oktatásába, és további tudományos munkák elindítóivá válhassanak. 

A nyolcadik pályázati fordulóra a Civil Társadalomért Alapítvánnyal közösen
megpályázott Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) támogatása nyújt fedezetet. 

A közalapítvány kuratóriuma és a Doktoranduszok Országos Szövetsége 2005 őszén
negyedszer hirdette meg a Publikációs Ösztöndíjpályázatot. Az ösztöndíjak összegét -
amely összesen 400 ezer forint - 2003-ban az AMFK fedezte, 2004-től pedig a DOSZ
biztosítja. 

Pályázni három tudományterület (élő természettudományok, műszaki- és élettelen
természettudományok, társadalom- és bölcsészettudományok) valamelyikében lehet a
szakmai közvélemény által elfogadott, lektorált tudományos szaklapban, periodikában
megjelent vagy megjelenésre elfogadott, első szerzős publikációval. A kuratórium
tudományterületenként 3 főt részesíthet ösztöndíjban, amelynek összege az elért helyezéstől
függően 50 ezer forint, 30 ezer forint, illetve 20 ezer forint [lásd III. függelék E)!]. 

A kiemelkedő PhD/DLA munkák elismerésére magánszemélyek támogatásával
alapított ösztöndíjra a kísérletes természettudomány, a kísérletes orvostudomány és az
alkalmazott tervező művészeti tevékenység területén folytatott kutató és tervező művészeti
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munkával lehetett pályázni .Az ösztöndíj összegét 2004-től a Paqtrade Kft. és Dr. Patkós
András biztosította (3 évre 900 ezer forint), évente 3, PhD fokozattal rendelkező személy
kaphatta meg a fejenként 100 ezer forint összegű ösztöndíjat. [Lásd III. függelék F)!]

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány létrehozása 2005-ben nagy változás
volt az AMFK életében. Az új kuratóriumi tagok, a volt és a jelenlegi ösztöndíjasok,
továbbá a támogatók erőfeszítéseitől is függ, hogy az ösztöndíjak ne szűnjenek meg, a
közalapítvány továbbra is segíthesse a magyar felsőoktatás és felsőoktatási kutatás
oktatói-kutatói utánpótlását.
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4. “Demokrácia – tanuljuk és éljük meg! Mit jelent ma európai polgárnak
lenni?”- konferencia

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a 2005-ös évet A Demokráciára Nevelés
Európai Évének nyilvánította, és az év programjainak keretében kívánta felhívni a figyelmet
az oktatás állampolgári nevelésben betöltött szerepének jelentőségére, a demokratikus
társadalomban való aktív részvételre gyakorolt hatására.

Főosztályunk 2005. április 25-26-án konferenciát rendezett Demokrácia – tanuljuk és
éljük meg! Mit jelent ma európai polgárnak lenni? címmel Budapesten, az Európa Tanács
Budapesti Európai Ifjúsági Központjában az Országos Közoktatási Intézettel együttműködve,
az Oktatás és képzés 2010  EU munkaprogrammal kapcsolatban kiírt pályázaton elnyert
támogatásból.

A konferencia célja az volt, hogy a demokráciára nevelés európai évének keretében 
(1) felhívja a figyelmet a demokráciára s az aktív állampolgárságra nevelés elterjedésének

pozitív társadalmi hatásaira;
(2) a széles szakmai közönség számára bemutassa, hogy a demokráciára és az aktív

állampolgárságra nevelés olyan kompetenciák elsajátítását teszi lehetővé, amelyek révén a
fiatalok felelős, együttműködő, kritikusan gondolkodó felnőttekké válhatnak, akik aktívan
részt vállalnak saját közösségük alakításában, miközben életvezetési képességeik is javulnak;

(3) felhívja a figyelmet a pedagóguspályához szükséges kompetenciák megerősítésének
szükségességére, az európai dimenzió megjelenítésére az oktatás és nevelés, illetve a
pedagógusképzés folyamatában;

(4) bemutassa, hogy Magyarországon milyen – már jelenleg is hozzáférhető – innovatív
pedagógiai programok léteznek;

(5) megismertessen eredményesen alkalmazható külföldi jó gyakorlatokat, lehetőséget és
teret adva azok hazai terjesztésére;

(6) bemutassa azokat az interaktív, non-formális (nem hagyományos), élményszerzésen
alapuló képességfejlesztő módszereket, amelyeket hagyományos iskolai keretek között,
tanórán, integratív oktatásban és az iskolán kívüli tevékenységek során is alkalmazni lehet;

(7) bemutassa az iskolát, mint demokratikusan működő modellt

A konferencia két napjának programjában átlagosan 160-180 fő vett részt a meghívott
célközönségből, amely a következő személyekből tevődött össze:

• oktatási szakértők, pedagógiai intézetek, pedagógiai szolgálatok munkatársai;
• a pedagógusképző intézmények képviselői;
• programfejlesztők, oktatáskutatók;
• iskolafenntartók;
• oktatáspolitikai döntéshozók országos és helyi szinten;
• a szakképzési terület képviselői;
• felnőttoktatási és felnőttképzési szakemberek;
• iskolaigazgatók, gyakorló tanárok, érdeklődő pedagógusok;
• a szülői szervezetek, a diákszervezetek és az érintett civil szervezetek képviselői;
• az oktatási média képviselői.

A konferenciát az oktatási miniszter megnyitója után plenáris előadásokkal indítottuk.
Ezek témái a következő voltak:

- a demokráciára és az aktív állampolgárságra nevelés a XXI. században,
- a demokratikus állampolgárságra nevelés európai célkitűzései és külföldi gyakorlata, 
- a nem hagyományos módszerek alkalmazása az iskolai oktatásban. 
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A program folytatásaként a résztvevők munkacsoport-foglalkozások keretében
sajátíthatták el a követendő példákat, a hazai megvalósítás lehetőségeit, módszereit. Az első
nap programját a demokráciára nevelés magyarországi helyzetéről, a széles körű elterjedés
lehetőségeiről szóló pódium-beszélgetés zárta. A meghívott hozzászólók különböző
területeket és korosztályokat képviseltek. A beszélgetésbe a konferencia résztvevői is aktívan
bekapcsolódtak. Az esti programot filmvetítés egészítette ki. 

A második napon délelőtt műhelymunka keretében folytatódott a konferencia. A
rendezvény utolsó, plenáris részében az egyes munkacsoportok beszámoltak
tevékenységükről, tapasztalataikról, majd az egybegyűltek rövid ismertetőt kaptak a témával
kapcsolatos pályázati lehetőségekről, a demokrácia évének további programjairól.

A konferenciát az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter zárta be.

A konferencia időtartama alatt információs pont működött, ahol a résztvevők a
demokráciára és az aktív állampolgárságra nevelés megvalósításához szükséges képzési és
anyagi támogatási lehetőségekről tájékozódhattak.

A konferenciára az Országos Közoktatási Intézet gondozásában kiadvány készült Hogyan
neveljünk demokráciára? címmel.

A demokrácia évének hátteréről, eseményeiről, az áprilisi konferenciáról valamennyi
információ, kapcsolódó dokumentum felkerült az OM honlapjára68.

                                                
68 www.om.hu
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Telefon: 473-7617

E-mail: eva.csakvari@okm.gov.hu

Köteles Rita vezető-tanácsos
Telefon: 473-7601

E-mail: rita.koteles@okm.gov.hu

Mihályi-Szűcs Ildikó tanácsos
Telefon: 473-7281

E-mail: ildiko.szucs@okm.gov.hu

Dr. Téglási Ágnes vezető-főtanácsos
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Telefon: 473-7225

E-mail: anna.fazekas@okm.gov.hu
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1. melléklet

A felsőoktatási intézményekben dolgozó főfoglalkozású minősített oktatók és kutatók
létszámának változása 2000. október - 2005. március között

Intézmény
2000.
okt.

2001.
okt.

2002. 
márc.

2003. 
márc.

2004. 
márc.

2005. 
márc.

Állami egyetemek
   Budapesti Corvinus Egyetem 69 
   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
   Debreceni Egyetem
   Eötvös Loránd Tudományegyetem
   Kaposvári Egyetem
   Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
   Magyar Iparművészeti Egyetem
   Magyar Képzőművészeti Egyetem
   Miskolci Egyetem
   Nyugat-Magyarországi Egyetem
   Pécsi Tudományegyetem
   Semmelweis Egyetem
   Széchenyi István Egyetem 70

   Szegedi Tudományegyetem
   Szent István Egyetem 71

   Színház- és Filmművészeti Egyetem
   Veszprémi Egyetem
Állami egyetemek együtt

   219
   561
   735
   921
     60
     59
     27
     28
   277
   142
   508
   493
      68
   697
   406
     52
   190
5 443

   229
   563
   784
   957
     67
     58
     27
     34
   293
   163
   515
   500
     76
   704
   401
     40
   202
5 613 

   224
   573
   798
   997
     74
     57
     31
     34
   307
   162
   559
   443
     79
   727
   418
     40
   205
5 728

   335
   596
   842
1 002
     81
     53
     35
     39
   307
   174
   585
   443
     88
   742
   287
     38
   218
5 865

   341
   629
   873
1 042
     89
     56
     38
     46
   310
   187
   603
   464
     92
   769
   301
     42
   246
6 128

   358
   649
   910
1 060
   105
     87
     35
     48
   335
   203
   669
   485
   101
   816
   329
     43
   237
6 470

Állami főiskolák
   Berzsenyi Dániel Főiskola
   Budapesti Gazdasági Főiskola
   Budapesti Műszaki Főiskola
   Dunaújvárosi Főiskola
   Eötvös József Főiskola
   Eszterházy Károly Főiskola
   Károly Róbert Főiskola 72

   Kecskeméti Főiskola
   Magyar Táncművészeti Főiskola
   Nyíregyházi Főiskola     
   Szolnoki Főiskola
   Tessedik Sámuel Főiskola
Állami főiskolák együtt

     54
     42
     43
       9
       5
     71
       -
     29
     19
     95
       6
     42
   415

     57
     42
     45
     11
     8
     82
       -
     30
     14
     92
       7
     43
   431

     57
     50
     46
     13
       9
     87
       -
     33
     13
     97
       8
     45
   458

     58
     48
     48
     17
       9
     87
     44
     37
     19
     99
     15
     49
   530

     62
     52
     53
     22
     10
   100
     44
     37
     28
   110
     19
     48
   585

     72
     65
     63
     32
     11
   105
     45
     45
     28
   121
     24
     53
   664 

Állami egyetemek és főiskolák együtt
[A Felsőoktatási intézmények együtt sor százalékában]

5 858
[93,8]

6 044
[93,4]

6 186
[92,8]

6 395
[92,8]

6 713
[92,4]

7 134
[90,9]

Egyházi egyetemek
   Debreceni Református Hittudományi Egyetem
   Evangélikus Hittudományi Egyetem
   Károli Gáspár Református Egyetem
   Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
   Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Egyházi egyetemek együtt

     11
       6
     80
       5
     84
   186

     11
       6
     76
       9
     84
   186

     11
       7
     86
       9
   119
   232

     11
     10
     93
       7
   110
   231

     13
     10
     88
       5
   130
   246

     13
     10
   106
     13
   168
  310

                                                
69 2004. aug. 31-éig Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem.
70 2001-ig Főiskola.
71 A Szent István Egyetem budai karai 2003-ban a (2004. szept. 1-jétől Budapesti Corvinus Egyetem) Budapesti
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem karaivá váltak, gyöngyösi főiskolai kara pedig Károly
Róbert Főiskola néven önálló főiskola lett.
72 A Károly Róbert Főiskola adatait 2002-ig az állami egyetemek adatai tartalmazzák.
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Intézmény
2000.
okt.

2001.
okt.

2002. 
márc.

2003. 
márc.

2004. 
márc.

2005. 
márc.

Egyházi főiskolák 73

   A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 
   Adventista Teológiai Főiskola
   Apor Vilmos Katolikus Főiskola
   Baptista Teológiai Akadémia
   Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
   Egri Hittudományi Főiskola
   Esztergomi Hittudományi Főiskola
   Győri Hittudományi Főiskola
   Kölcsey Ferenc Ref. Tanítóképző Főiskola
   Pápai Református Teológiai Akadémia
   Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
   Pünkösdi Teológiai Főiskola
   Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
   Sárospataki Református Teológiai Akadémia
   Szegedi Hittudományi Főiskola
   Szent Atanáz Görög Kat. Hittudományi Főiskola
   Szent Bernát Hittudományi Főiskola
   Szent Pál Akadémia
   Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
   Vitéz János Római Kat. Tanítóképző Főiskola
   Wesley János Lelkészképző Főiskola
Egyházi főiskolák együtt

       5
       3
       9
       2

       4
       6
       4
     12
       5
       4
      1
     15
       6
     15
     11
       0
       3
       5
       6
       7
   123

       5
       3
     10
       3

       4
       6
       4
     13
      5
       3

     18
       4
     25
     12
       0
       3
       6
       5
       6
   135

       4
       3
     12
       3

       4
       6
       4
     13
       5
       3
       1
     18
       4
     25
     12
       0
       3
       6
       5
       6
   137

       4
       4
     10
       3

       5
       6
       3
     14
       7
       3
       3
     20
       4
     25
     13
       0
       3
       7
       5
       6
   145

       3
       4
     14
       4

       6
       6
       3
     14
       7
       3
       3
     19
       5
     16
     13
       1
       3
       7
       5
       6
   142

       3
       4
     12
       4
       3
       7
       6
       4
     14
       7
       3
       3
     22
       5
     19
     13
       0
       3
       7
       8
     13
   160

Magán, ill. alapítványi felsőoktatási intézmények  74 
   Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem
   Általános Vállalkozási Főiskola
   Budapest Kortárstánc Főiskola
   Budapesti Kommunikációs Főiskola
   Gábor Dénes Főiskola
   Harsányi János Főiskola
   Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások
   Főiskolája
   Kodolányi János Főiskola
   Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
   Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és
   Nevelőintézete
   Nemzetközi Üzleti Főiskola
   Tomori Pál Főiskola
   Zsigmond Király Főiskola
Magán, ill. alapítványi felsőoktatási intézmények együtt

       9

     15

     34
       8

       4
     10

     80

     13

       3
     18

       3
     34
       8

       4
     14

       8
   105

     13

       3
     20

       5
     34
       8

       5
     14

       7
   109

     11
     13

       4
     16

       8
     34
       7

       5
     12

       8
   118

     19
     17

     11
     17
       7

       8
     42
     10

       7
     16

     11
   165

     19
     21
       0
       5
     19
     12

     11
   102
     11

       6
       8
       9
     17
   240

Az állam által elismert felsőoktatási intézmények együtt
[A Felsőoktatási intézmények együtt sor százalékában]

   389
  [6,2]

   426
  [6,6]

   478
  [7,2]

   494
  [7,2]

   553
 [7,6]

   710
[9,1]

Felsőoktatási intézmények együtt 6 247 6 470 6 664 6 889 7 266 7 844
Források: Ellenőrzött intézményi adatszolgáltatások

                                                
73 A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolára és a Pünkösdi  Teológiai Főiskolára vonatkozóan lásd az 5.
táblázathoz lábjegyzetben fűzött megjegyzéseket! 
74 Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemre, a Budapest Kortárstánc Főiskolára, a Budapesti
Kommunikációs Főiskolára, a Harsányi János Főiskolára, a Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai
Szolgáltatások Főiskolájára, a Tomori Pál Főiskolára, valamint a Zsigmond Király Főiskolára vonatkozóan lásd
az 5. táblázathoz lábjegyzetben fűzött megjegyzéseket!
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2. melléklet

A Deák Ferenc Ösztöndíj-pályázat 2005. évi eredménye

A pályázatok megoszlása tudományágak szerint

Tudományág Benyújtott Nyertes
p á l y á z a t  (db)

Állam- és jogtudományok
Gazdálkodás- és szervezéstudományok
Hadtudományok
Irodalomtudományok
Közgazdaságtudományok
Multidiszciplináris bölcsészettudományok
Multidiszciplináris társadalomtudományok
Művészeti és művelődéstörténeti tudományok
Néprajz és kulturális antropológiai tudományok
Nyelvtudományok
Politikatudományok
Pszichológiai tudományok
Szociológiai tudományok
Történelemtudományok

  6
  4
  1
  4
  3
  1
  2
  2
  1
  1
  2
  1
  1
  3

  3

  1
  1
  1

  1

  1
  2

Összesen 32 10

A pályázatok megoszlása intézmények szerint

Intézmény Benyújtott Nyertes
p á l y á z a t  (db)

Budapesti Corvinus Egyetem
Debreceni Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Miskolci Egyetem
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Pázmány Péter Tudományegyetem
Pécsi Tudományegyetem
Széchenyi István Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
Színház- és Filmművészeti Egyetem
Veszprémi Egyetem
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Eszterházy Károly Főiskola
Kecskeméti Főiskola
Nyíregyházi Főiskola
Tessedik Sámuel Főiskola
MTA Közgazdaságtudományi Intézet

  3
  9
  4
  2
  1
  1
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  1
  3
  2
  1

  1

  1

  1

Összesen 32 10
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A pályázatok megoszlása régiók szerint

Régió Benyújtott Nyertes
p á l y á z a t  (db)

Dél-alföldi régió
Dél-dunántúli 
Észak-alföldi
Észak-magyarországi
Közép-dunántúli 
Közép-magyarországi
Nyugat-dunántúli

  3
  2
10
  3
  1
11
  2

  1
  4
  2

  3

Összesen 32 10

A pályázatok megoszlása életkor szerint

Életkor Benyújtott Nyertes
(év) p á l y á z a t  (db)
36
35
34
33
32
31
30
29

  2
  7
  9
  4
  2
  2
  4
  2

  1
  5
  1
  2

  1

Összesen 32 10

Forrás: OM Alapkezelő Igazgatósága 
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3. melléklet

A Pályázat Posztdoktori Álláshelyek Létrehozására 2005. évi eredménye

A pályázat nyertesei

Név Intézmény,
kar

Szervezeti egység

Balázs L. György BME  ÉÖK Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék
Lajos Tamás BME  GÉK Áramlástan Tanszék
Stépán Gábor BME  GÉK Műszaki Mechanikai Tanszék
Joó Ferenc DE  TTK Fizikai Kémiai Tanszék
Sóvágó Imre DE  TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Szegedi Gyula DE  ÁOK III. sz. Belgyógyászati Klinika
Varga Zoltán Sándor DE  TTK Evolúciós Állattani Tanszék
Bartha Csilla ELTE  BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék
Bíró Ferenc ELTE  BTK 18-19. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
Han Anna Mária ELTE  BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
Kovács I. Gábor ELTE  TTK Történeti Szociológiai Tanszék
Szőnyi Tamás ELTE  TTK Számítógéptudományi Tanszék
Gazdag Ferenc KJF Társadalomtudományi Tanszék
Szendrei Janka LFZE Régi Zenetörténet, Egyházzenei Tanszék
Lipták András MTA-DE Szénhidrátkémiai Kutatócsoport
Törkenczy Miklós MTA-ELTE MTA Nyelvtudományi Intézet

ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
Sarkadi Balázs MTA-SE Membránbiológiai és Immunkórtani Kutatócsoport
Tulassay Tivadar MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport
Dobozy Attila MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport
Erős Ferenc PTE  BTK Pszichológiai Intézet
Nagy Károly SE  ÁOK Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Radák Zsolt SE  TSK Sporttudományi Kutató Intézet
Varga Gábor SE  FOK Orálbiológiai Tanszék
Bor Zsolt SZTE  TTK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Dékány Imre SZTE  TTK Kolloidkémiai Tanszék
Lonovics János SZTE  ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika
Marcsik Antónia
Dr. Boros Józsefné

SZTE  TTK Embertani Tanszék

Penke Botond SZTE  ÁOK Orvosi Vegytani Intézet



58

A pályázat nyerteseinek megoszlása
életkor szerint

Életkor Fő
40 – 44 év   2
45 – 49 év   4
50 – 54 év   2
55 – 59 év   8
60 – 64 év   5
65 – 69 év   6
70 – 75 év   1
Összesen 28

A pályázat nyerteseinek megoszlása 
intézménytípusok szerint

Intézménytípus Fő
Állami egyetem 22
Állami főiskola   0
Egyházi egyetem   0
Egyházi főiskola   0
Magán-, ill. alapítványi
főiskola   1
MTA-kutatócsoport   5
Összesen 28

A pályázat nyerteseinek megoszlása intézményenként

Intézmény Fő
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem   3
Debreceni Egyetem   5
Eötvös Loránd Tudományegyetem   6
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem   1
Pécsi Tudományegyetem   1
Semmelweis Egyetem   5
Szegedi Tudományegyetem   6
Kodolányi János Főiskola   1
Összesen: 28
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A pályázat nyerteseinek megoszlása 
tudományterületenként

Tudományterület Fő
Bölcsészettudományok   4
Műszaki tudományok   4
Művészetek   1
Orvostudományok   7
Társadalomtudományok   4
Természettudományok   8
Összesen 28

A pályázat nyerteseinek megoszlása tudományáganként

Tudományterület Tudományág Fő
Bölcsészettudományok Irodalomtudományok   2

Nyelvtudományok   2
Műszaki tudományok Anyagtudományok és technológiák   1

Építőmérnöki tudományok   1
Gépészeti tudományok   2

Művészetek Zeneművészet   1
Orvostudományok Elméleti orvostudományok   2

Klinikai orvostudományok   4
Multidiszciplináris orvostudományok   1

Társadalomtudományok Politikatudományok   1
Pszichológiai tudományok   1
Sporttudományok   1
Szociológiai tudományok   1

Természettudományok Biológiai tudományok   1
Fizikai tudományok   1
Kémiai tudományok   4
Környezettudományok   1

Természettudományok Matematika- és számítástudományok   1
Összesen 28

Forrás: OM Alapkezelő Igazgatósága



60

4. melléklet
    

A Tudományos Diákköri Kutatási Pályázat 2005. évi eredménye

Intézmény
Támogatás
(Ezer Ft)

Budapesti Corvinus Egyetem   3 780
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem   6 960
Debreceni Egyetem   7 220
Eötvös Loránd Tudományegyetem   5 820
Kaposvári Egyetem      500
Miskolci Egyetem   6 480
Nyugat-Magyarországi Egyetem   1 980
Pécsi Tudományegyetem   6 370
Semmelweis Egyetem   1 940
Széchenyi István Egyetem      960
Szent István Egyetem   4 900
Szegedi Tudományegyetem   9 710
Veszprémi Egyetem   2 080
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem   1 550
Berzsenyi Dániel Főiskola   1 380
Budapesti Műszaki Főiskola   1 460
Eszterházy Károly Főiskola   1 160
Nyíregyházi Főiskola   1 060
Rendőrtiszti Főiskola      660
Károli Gáspár Református Egyetem   1 790
Pázmány Péter Katolikus Egyetem   1 740
Budapesti Kommunikációs Főiskola      500
Összesen 70 000
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5. melléklet

Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) igénybevétele
2005-ben

 

Adatbázisok
I.

negyedév
II.

negyedév
III.

negyedév
IV.

negyedév Összesen

Akadémiai Kiadó

tudományos folyóiratok     6 172     5 447   2 881     7 328   21 828
Akadémiai Kiadó

egynyelvű szótárak és lexikonok     1 916     1 365      753     3 407      7 441
Akadémiai Kiadó nagyszótárak   10 089   10 504   6 264   11 422   38 279
Elsevier ScienceDirect   64 756   59 898 41 659   67 466 233 779
Elsevier SCOPUS           0            0          0     6 498     6 498

Scriptum Szakszótárak     3 426     3 515   1 716     3 891   12 548
ISI Web of Science   45 487   43 917 27 236   45 525 162 165
Tesztre készen - angol     2 605     1 697   1 057     2 112     7 471
Tesztre készen - német        999        645      431        882     2 957
Tesztre készen - francia        431        285      196        567     1 479

Springer's Lecture Notes            0        651      905     1 602     3 158
BMC zenemű-adatbázis     2 460     1 048       30            0     3 538
MTI sajtóadatbank     1 603     4 646   4 341     5 282   15 872

Együtt 139 944 133 618 87 469 155 982 517 013

Forrás: EISZ Iroda
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6. melléklet
    

A felsőoktatási intézmények nevét jelölő betűkódok75

AGYE

ATF
ATKBF
ÁVF
AVKF
BCE
BDF
BGF
BHF
BKF
BKTF
BME

BMF
BTA
DE
DF
DRHE

EGHF
EHE
EJF
EKF
ELTE
ESZHF
GDF
GYHF
HFF

HJF
KE
KEE
KF
KFRTF

KGRE
KJF
KRF
LFZE
ME
MIE

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű
Egyetem
Adventista Teológiai Főiskola, Pécel
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
Általános Vállalkozási Főiskola
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék
Budapesti Corvinus Egyetem
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Budapesti Gazdasági Főiskola
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
Budapesti Kommunikációs Főiskola
Budapest Kortárstánc Főiskola
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
Budapesti Műszaki Főiskola
Baptista Teológiai Akadémia
Debreceni Egyetem
Dunaújvárosi Főiskola
Debreceni Református Hittudományi
Egyetem
Egri Hittudományi Főiskola
Evangélikus Hittudományi Egyetem
Eötvös József Főiskola, Baja
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Esztergomi Hittudományi Főiskola
Gábor Dénes Főiskola
Győri Hittudományi Főiskola
Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai
Szolgáltatások Főiskolája 
Harsányi János Főiskola
Kaposvári Egyetem
Közép-európai Egyetem
Kecskeméti Főiskola
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző
Főiskola, Debrecen
Károli Gáspár Református Egyetem
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Miskolci Egyetem
Magyar Iparművészeti Egyetem

MKE
MPANI

MTF
MÜTF

NÜF

NYF
NYME
ORZSE
PPHF
PPKE
PRTA
PTE
PTF
RTF
SE
SRTA

SSTF
SSZHF

SZAGKHF

SZBHF
SZE
SZF
SZFE
SZHF
SZIE
SZPA
SZTE
TPF
TSF
VE
VÉHF
VJRKTF

WJLF
ZMNE
ZSKF

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző
és Nevelőintézete
Magyar Táncművészeti Főiskola
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája,
Tatabánya
Nemzetközi Üzleti Főiskola (International
Business School)
Nyíregyházi Főiskola
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Pápai Református Teológiai Akadémia
Pécsi Tudományegyetem
Pünkösdi Teológiai Főiskola
Rendőrtiszti Főiskola
Semmelweis Egyetem
Sárospataki Református Teológiai
Akadémia
Sola Scriptura Teológiai Főiskola
Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Főiskola
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudo-
mányi Főiskola, Nyíregyháza
Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc
Széchenyi István Egyetem, Győr
Szolnoki Főiskola
Színház-és Filmművészeti Egyetem
Szegedi Hittudományi Főiskola
Szent István Egyetem, Gödöllő
Szent Pál Akadémia
Szegedi Tudományegyetem
Tomori Pál Főiskola, Kalocsa
Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas
Veszprémi Egyetem
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző
Főiskola, Esztergom
Wesley János Lelkészképző Főiskola
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Zsigmond Király Főiskola

                                                
75 Azoknak az intézményeknek a székhelye nincs itt feltüntetve, amelyek Budapesten működnek, ill. amelyek
neve a székhelyre is utal.
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I. függelék

AKKREDITÁLT DOKTORI ISKOLÁK LISTÁJA INTÉZMÉNYEK SZERINT
2004-2005-ös tanév

Kód Intézmény Tudományág DI vezető
1. D127 BCE 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Chikán Attila
2. D129 BCE 5.2. Közgazdaság-tudományok Zalai Ernő
3. D128 BCE 5.4. Szociológiai tudományok Gábor R. István
4. D131 BCE 5.8.  Politikatudományok  Ágh Attila
5. D130 BCE 5.10. Multidiszciplináris társadalomtudományok 

        (5.2. Közgazdaság-tudományok, 5.3. Állam- és jog-
       tudományok)

Palánkai Tibor

6. D68 BCE 4.4. Élelmiszertudományok Fekete András
7. D64 BCE Interdiszciplináris: 1. Természettudományok (1.5. Bioló-

giai tudományok), 4. Agrártudományok (4.1. Növényter-
mesztési és kertészeti tudományok) 

Papp János

8. D69 BCE Interdiszciplináris: 4. Agrártudományok (4.1. Növényter-
mesztési és kertészeti tudományok), 5. Társadalomtudo-
mányok (5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok)

Harnos Zsolt

9. D146 BME 2.11.  Multidiszciplináris műszaki tudományok 
(2.5. Gépészeti tudományok, 2.6. Közlekedéstudományok) 

Zobory István

10. D134 BME 1.1. Matematika- és számítástudományok Fritz József
11. D135 BME 1.2. Fizikai tudományok  Zawadowski Alfréd
12. D138 BME Interdiszciplináris: 1.3. Kémiai tudományok, 

2.7. Vegyészmérnöki tudományok
Hargittai István

13. D137 BME 1.4. Földtudományok Detrekői Ákos
14. D142 BME 2.1. Építőmérnöki tudományok Tarnai Tibor
15. D143 BME 2.2. Villamosmérnöki tudományok Zombory László
16. D144 BME 2.3. Építészmérnöki tudományok Domokos Gábor
17. D141 BME 2.5. Gépészeti tudományok Molnár Károly
18. D147 BME 2.6. Közlekedéstudományok Kövesné Gilicze Éva
19. D136 BME 2.8. Informatikai tudományok Selényi Endre
20. D148 BME 6.9. Multidiszciplináris bölcsészettudományok

(6.1. Történelemtudományok, 6.4. Filozófiai tudományok) 
Fehér Márta

21. D149 BME 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Kerékgyártó György
22. D164 BME 5.5. Pszichológiai tudományok Pléh Csaba
23. D145 BME 7.1. Építőművészet Kerényi József
24. D61 DE 1.1. Matematika- és számítástudományok Daróczy Zoltán
25. D57 DE 1.2. Fizikai tudományok Beke Dezső
26. D59 DE 1.3. Kémiai tudományok  Joó Ferenc
27. D58 DE 1.4. Földtudományok Kerényi Attila
28. D56 DE 1.5. Biológiai tudományok  Borbély György
29. D60 DE 1.6. Környezettudományok  Tóthmérész Béla
30. D42 DE 3.1. Elméleti orvostudományok  Damjanovich Sándor
31. D44 DE 3.2. Klinikai orvostudományok  Szegedi Gyula
32. D46 DE 3.3. Egészségtudományok * Ádány Róza
33. D45 DE 3.4. Gyógyszertudományok Gergely Lajos
34. D43 DE 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok  (3.1. Elméleti

orvostudományok, 3.2. Klinikai orvostudományok)
Muszbek László

35. D55 DE 4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok  Győri Zoltán
36. D52 DE 4.3. Állattenyésztési tudományok Bánszky Tamás
37. D53 DE Interdiszciplináris: 1. Természettudományok (1.4. Föld-

tudományok), 4. Agrártudományok (4.1. Növénytermesz-
tési és kertészeti tudományok)

Nagy János

38. D51 DE 5.2. Közgazdaság-tudományok Szabó Katalin
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39. D54 DE Interdiszciplináris: 4. Agrártudományok (4.1. Növényter-

mesztési és kertészeti tudományok, 4.3. Állattenyésztési
tudományok), 5. Társadalomtudományok (5.1. Gazdálko-
dás- és szervezéstudományok)

Szabó Gábor 

40. D47 DE 6.2. Irodalomtudományok  Bitskey István
41. D49 DE 6.3. Nyelvtudományok  Kertész András
42. D48 DE Interdiszciplináris: 5. Társadalomtudományok

(5.6 Neveléstudományok), 6. Bölcsészettudományok
(6.4. Filozófiai tudományok)  

Vajda Mihály

43. D50 DE 6.9. Multidiszciplináris bölcsészettudományok
(6.1. Történelemtudományok, 6.5. Néprajz és kulturális
antropológiai tudományok)  

Barta János

44. D133 DRHE 8.    Hittudomány  Gaál Botond
45. D31 EHE 8.    Hittudomány Hausmann Jutta
46. D24 ELTE 1.1. Matematika- és számítástudományok Laczkovich Miklós
47. D25 ELTE 1.2. Fizikai tudományok  Horváth Zalán
48. D21 ELTE 1.3. Kémiai tudományok  Inzelt György
49. D26 ELTE 1.4. Földtudományok Márton Péter
50. D23 ELTE 1.5. Biológiai tudományok  Erdei Anna
51. D22 ELTE 2.8. Informatikai tudományok Demetrovics János
52. D11 ELTE 5.3. Állam- és jogtudományok Gönczöl Katalin
53. D17 ELTE 5.4. Szociológiai tudományok Némedi Dénes
54. D27 ELTE 5.8.  Politikatudományok  Bihari Mihály
55. D12 ELTE 6.1. Történelemtudományok  Gergely Jenő
56. D13 ELTE 6.2. Irodalomtudományok  Kenyeres Zoltán
57. D19 ELTE 6.3. Nyelvtudományok  Nyomárkay István
58. D14 ELTE 6.4. Filozófiai tudományok  Kelemen János
59. D16 ELTE 5.6. Neveléstudományok Bábosik István
60. D20 ELTE 5.5. Pszichológiai tudományok  Hunyady György
61. D15 ELTE 6.5. Néprajz és kulturális antropológiai tudományok Voigt Vilmos
62. D18 ELTE 6.6. Művészeti és művelődéstörténeti tudományok Passuth Krisztina
63. D125 KE 4.3. Állattenyésztési tudományok  Horn Péter
64. D126 KE 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Széles Gyula
65. D 159** KGRE** 5.3. Állam-és jogtudományok Török Gábor
66. D 161 KGRE 6.2 Irodalomtudományok Hima Gabriella
67. D124 KGRE 8. Hittudomány  Karasszon István
68. D28 LFZE Interdiszciplináris: 6. Bölcsészettudományok (6.6. Művé-

szeti és művelődéstörténeti tudományok), 7. Művészetek
(7.6. Zeneművészet)

Jeney Zoltán

69. D41 ME 1.4. Földtudományok Kovács Ferenc
70. D33 ME 2.4. Anyagtudományok és technológiák. Károly Gyula
71. D38 ME 2.5. Gépészeti tudományok Páczelt István
72. D39 ME 2.8. Informatikai tudományok Tóth Tibor
73. D37 ME 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Nagy Aladár
74. D34 ME 5.3. Állam- és jogtudományok Bragyova András
75. D35 ME 6.2. Irodalomtudományok  Kabdebó Lóránt
76. D123 MIE 7.1. Építőművészet & 7.2. Iparművészet Reimholz Péter
77. D150 MKE 7.3. Képzőművészet Szabados Árpád
78. D6 NYME 1.6. Környezettudományok  Mátyás Csaba
79. D7 NYME 2.4. Anyagtudományok és technológiák Winkler András
80. D8 NYME 5.2. Közgazdaság-tudományok Gidai Erzsébet
81. D9 NYME 4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok  Kuroli Géza
82. D10 NYME 4.3. Állattenyésztési tudományok Schmidt János
83. D5 NYME 4.5. Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok Kőhalmy Tamás
84. D30 ORZSE 8. Hittudomány Schőner Alfréd
85. D154 PPKE Interdiszciplináris:1. Természettudományok (1.5. Biológi-

ai tudományok), 2. Műszaki tudományok (2.2. Villamos-
mérnöki tudományok, 2.8. Informatikai tudományok) 

Roska Tamás
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86. D 158 PPKE 6.9. Multidiszciplináris bölcsészettudományok 

(6.2. Irodalomtudományok, 6.3 Nyelvtudományok)
Maróth Miklós

87. D 4 PPKE 6.1. Történelemtudományok Fröhlich Ida
88. D 1 PPKE 5.3. Állam- és jogtudományok Gáspárdy László
89. D 2 PPKE 8. Hittudomány  Rózsa Huba
90. D91 PTE 1.3. Kémiai tudományok  Kilár Ferenc
91. D103 PTE 1.4. Földtudományok Tóth József
92. D104 PTE 1.5. Biológiai tudományok  Fischer Ernő
93. D95 PTE 3.1. Elméleti orvostudományok  Szolcsányi János
94. D94 PTE 3.2. Klinikai orvostudományok  Nagy Judit
95. D92 PTE 3.4. Gyógyszertudományok Hideg Kálmán
96. D93 PTE  3.5. Multidiszciplináris orvostudományok

(3.1. Elméleti orvostudományok, 3.2. Klinikai orvos-
tudományok) 

Sümegi Balázs

97. D100 PTE 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Bélyácz Iván
98. D90 PTE 5.3. Állam- és jogtudományok Kiss László
99. D101 PTE 5.7. Multidiszciplináris társadalomtudományok 

(5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok, 5.2. Közgaz-
daság-tudományok) 

Buday Sántha Attila

100. D98 PTE 6.2. Irodalomtudományok  Thomka Beáta
101. D96 PTE 6.3. Nyelvtudományok  Kassai Ilona
102. D99 PTE 5.5. Pszichológiai tudományok László János
103. D97 PTE Interdiszciplináris: 6. Bölcsészettudományok & 5. Társa-

dalomtudományok (6.1. Történelemtudományok, 
6.5. Néprajz és kulturális antropológiai tudományok, 
5.8. Politikatudományok) 

Kisbán Eszter

104. D 151 PTE 6.4. Filozófiai tudományok Boros János
105. D 152 PTE 7.1. Építőművészet Bachman Zoltán
106. D102 PTE 7.3. Képzőművészet Rétfalvi Sándor 
107. D78 SE Interdiszciplináris: 3. Orvostudományok (3.2. Klinikai

orvostudományok), 5. Társadalomtudományok (5.5. Pszi-
chológiai tudományok) 

Rajna Péter

108. D72 SE 3.1. Elméleti orvostudományok  Monos Emil
109. D73 SE 3.2. Klinikai orvostudományok  Tulassay Zsolt
110. D74 SE 3.4. Gyógyszertudományok  Szőke Éva 
111. D75 SE 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok

(3.1. Elméleti orvostudományok, 3.2. Klinikai orvos-
tudományok)

Réthelyi Miklós

112. D76 SE Interdiszciplináris: 1. Természettudományok (1.5. Bioló-
giai tudományok) 3. Orvostudományok  (3.1. Elméleti or-
vostudományok, 3.2 Klinikai orvostudományok) 

Mandl József

113. D77 SE 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok (3.1. Elméleti
orvostudományok, 3.2 Klinikai orvostudományok, 
3.3. Egészségtudományok) 

Kopper László

114. D79 SE 5.7. Sporttudományok Tihanyi József
115. D 157 SZE 5.10. Multidiszciplináris társadalomtudományok

(5.1 Gazdálkodás-és szervezéstudományok, 5.3 Állam-és
jogtudományok)

Rechnitzer János

116. D122 SZFE 7.4. Színházművészet Huszti Péter
117. D32 SZFE 7.5. Film- és videoművészet Zsombolyai János
118. D63 SZIE 1.5. Biológiai tudományok  Tuba Zoltán
119. D65 SZIE 1.6. Környezettudományok  Menyhért Zoltán
120. D70 SZIE 2.9. Agrár műszaki tudományok Szendrő Péter
121. D62 SZIE 4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok  Virányi Ferenc
122. D66 SZIE 4.2. Állatorvosi tudományok Rudas Péter
123. D67 SZIE 4.3. Állattenyésztési tudományok  Horváth László 
124. D71 SZIE 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Szűcs István
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125. D110 SZTE Interdiszciplináris: 3. Orvostudományok & 1. Természet-

tudományok (3.1. Elméleti orvostudományok, 1.5. Bioló-
giai tudományok)   

Mándi Yvette

126. D120 SZTE 1.1. Matematika- és számítástudományok Hatvani László
127. D117 SZTE 1.2. Fizikai tudományok  Bor Zsolt
128. D119 SZTE 1.3. Kémiai tudományok  Dékány Imre
129. D118 SZTE 1.4. Földtudományok Mezősi Gábor
130. D116 SZTE 1.5. Biológiai tudományok  Maróy Péter
131. D121 SZTE 1.6. Környezettudományok  Kiricsi Imre
132. D112 SZTE 3.1. Elméleti orvostudományok  Telegdy Gyula
133. D111 SZTE 3.2. Klinikai orvostudományok  Dobozy Attila
134. D109 SZTE 3.4. Gyógyszertudományok  Fülöp Ferenc
135. D108 SZTE 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok (3.1. Elméleti

orvostudományok, 3.2. Klinikai orvostudományok)
Papp Gyula

136. D115 SZTE 5.2. Közgazdaság-tudományok Garai László
137. D113 SZTE 5.3. Állam- és jogtudományok Molnár Imre
138. D105 SZTE 6.1. Történelemtudományok  J. Nagy László
139. D107 SZTE 6.2. Irodalomtudományok  Balázs Mihály
140. D106 SZTE 6.3. Nyelvtudományok  Kenesei István
141. D162 SZTE 6.5 Neveléstudományok Csapó Benő
142. D80 VE 1.3. Kémiai tudományok  Liszi János
143. D81 VE 1.6. Környezettudományok  Mészáros Ernő
144. D82 VE 2.4. Anyagtudományok és technológiák Mink János
145. D83 VE 2.7. Vegyészmérnöki tudományok Rédey Ákos
146. D84 VE 2.8. Informatikai tudományok Friedler Ferenc
147. D89 VE 4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok  Gáborjányi Richárd
148. D88 VE 4.3. Állattenyésztési tudományok Szabó Ferenc
149. D87 VE Interdiszciplináris: 1. Természettudományok (1.5. Bioló-

giai tudományok), 4. Agrártudományok (4.1. Növényter-
mesztési és kertészeti tudományok, 4.2. Állatorvosi tudo-
mányok) 

Várnagy László

150. D86 VE 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok  Major Iván
151. D156∗ VE∗ Interdiszciplináris: 5. Társadalomtudományok

(5.6. Neveléstudományok), 6. Bölcsészettudományok
(6.3. Nyelvtudományok)

Szabó József

152. D132 ZMNE 5.9. Hadtudományok Szabó János
153. D153 ZMNE 2.10. Katonai műszaki tudományok Halász László

                                                
∗ Határozott idejű, ideiglenes akkreditáció 3 évre, 2006. június 30-ig.
**Határozott idejű akkreditáció 2007. június 30-ig.
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II. függelék

Tájékoztató a doktori adatbázisról: http://phd.om.hu

Az OM a doktori képzésben részt vevő egyetemekkel és doktori iskolákkal
együttműködve, a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV.3.)
kormányrendelet (továbbiakban: Doktori kormányrendelet) 40. és 41. §-ának előírásai alapján
közkinccsé teszi a magyarországi egyetemeken a rendelet hatályba lépését (2001. április 11.)
követően doktoráltak elektronikus adatbázisát és a megvédett értekezések téziseit. A rendszer
folyamatos feltöltését, 2001. október 11-ét követően, az egyetemek / doktori iskolák és az OM
felelősei összehangoltan végzik. A doktori értekezéseket is tartalmazó teljes adatbázis 2003.
január 1-jétől működőképes.

Ismertető

A doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV.3.)
kormányrendelet 40. §-a és 41. §-a előírják a doktori tézisek, illetve doktori értekezések
nyilvántartását és nyilvánosságra hozatalát. A rendelet 40. § (5) bekezdése és 41. § (5)
bekezdése értelmében mind a tézisek, mind az értekezések esetében az OM-nek kell
gondoskodni azoknak a saját honlapján történő megjelenítéséről.76

A jogszabály tükrözi a jogalkotó azon törekvését, hogy a doktoráltak nyilvántartása és a
doktori tézisek publikussá tétele mellett a doktori értekezések elektronikus publikálásával
egyetemeink és doktori iskoláink eredményességét bemutató, maradandó tudományos értéket
hordozó adatbázist hozzon létre.
A nyilvántartási rendszer segítségével
• naprakész, korszerű nyilvántartás készül a doktoráltakról, a doktori és mesterképzés

eredményeiről,
• hozzáférhetővé válnak a doktori iskolák eredményei (amelyek alapvető eredményességi

paramétert jelentenek a különböző támogatási formákhoz),
• a magyar-angol nyelvű tézisnyilvántartáson keresztül a világ minden részéről

hozzáférhető, tematikus adatbázis készül a magyar egyetemek / doktori iskolák
tudományos eredményeiről,

                                                
76 51/2001. (IV.3.) kormányrendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

40. § (1) A doktori tézisek magyar és angol (esetlegesen más, az adott tudományág sajátosságainak megfelelő)
nyelven történő nyilvántartásáról, illetve nyilvánosságra hozataláról az egyetem és az Oktatási Minisztérium
gondoskodik.
(2) A doktori téziseket, magyar és angol (esetlegesen más, az adott tudományág sajátosságainak megfelelő)
nyelven, elektronikus formában, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.
(3) A doktorjelölt, a Szabályzat rendelkezései szerint, gondoskodik a doktori tézisek magyar és angol (esetleg
más, az adott tudományág sajátosságainak megfelelő) nyelven, elektronikus formában történő elkészítéséről.
(4) Az egyetem a sikeres doktori védést követő hat hónapon belül bocsátja az Oktatási Minisztérium
rendelkezésére az elektronikus formában készült doktori téziseket.
(5) A minisztérium gondoskodik a doktori tézisek saját honlapján történő megjelenítéséről.
41. § (1) A doktori értekezés nyilvántartásáról, illetve nyilvánosságra hozataláról az egyetem gondoskodik.
(2) A doktori értekezés egy példányát a doktori fokozatot odaítélő egyetem központi könyvtárában,
katalogizálva kell elhelyezni. A doktori értekezés mindenki számára nyilvános.
(3) A doktori értekezést elektronikus formában is mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. A doktorjelölt,
a Szabályzat rendelkezései szerint, gondoskodik a doktori értekezés elektronikus formában történő
elkészítéséről.
(4) Az egyetem a sikeres doktori védést követően bocsátja az Oktatási Minisztérium rendelkezésére az
elektronikus formában készült doktori értekezést.
(5) A minisztérium gondoskodik az értekezés saját honlapján történő megjelenítéséről.
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• az eredeti nyelven (többségükben magyarul) megjelenő doktori értekezések
nagymértékben megnövelik az Interneten hozzáférhető magyar nyelvű szakmai,
tudományos publikációk mennyiségét,

• az Internet nyilvánossága és az elektronikus rendszer lehetőségei biztosítják a szakmai
nyilvánosságot és a plágium-ellenőrzési funkciót,

• a doktori értekezések elektronikus publikálása jelentősen emeli azok publikációs rangját: a
doktoráltak számára ingyenes és rendkívül jól referálható publikációs lehetőséget biztosít,
míg maga a teljes doktori adatbázis létrehozása hosszútávon nagy jelentőségű, maradandó
tudományos érték megteremtését teszi lehetővé.

A Doktori kormányrendelet csak a hatályba lépése utáni időszakra ír elő kötelezettséget az
egyetemek (s közvetve a doktori iskolák) számára a nyilvántartási adatok, tézisek és
értekezések beküldésére, azonban a kiépített adatbázis kész az új rendszerű PhD képzésben
(1993-at követően) született fokozatokhoz kapcsolódó adatok, tézisek és értekezések
befogadására is. A visszamenőleges adatszolgáltatás lehetősége biztosíthatja, hogy a doktori
képzés eredményei teljesebb körű nyilvánosságot kapjanak, mely egyszerre szolgálja az
érintett egyének és egyetemek érdekeit.

A doktori képzésben részt vevő egyetemek gondoskodnak arról, hogy a Doktori
kormányrendelet hatályba lépése után lezajlott védések vonatkozásában a Doktori Adatbázis
számára szolgáltatott adatok összhangban álljanak az adott tárgyidőszakra vonatkozóan a
MAB, ODHT és az OM számára beküldött adatokkal. A nyilvántartás pontossága rendkívül
fontos a doktori iskolák normatív és pályázati finanszírozási rendszereinek a doktori iskolák
eredményességével összhangban történő működtetéséhez, illetve az állami ösztöndíjas
doktorandusz keretek korrekt meghatározásához.

A Doktori kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása nyomán olyan
számítógépi adatbázis jön létre, amelyet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. §-
a gyűjteményes műként rendel védeni. A gyűjteményes művek egészére a szerkesztőt
(esetünkben az OM-et) illeti meg a szerzői jog, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett
egyes művek szerzőinek önálló jogait. A Doktori kormányrendelet alapján a szerzők
biztosítják az OM adatbázisban való közlés számára az önálló műveket, ám az értekezés
későbbi felhasználásáról továbbra is szabadon rendelkeznek.

A 2001. április 11-étől hatályos Doktori kormányrendelet a védést követő hat hónapos
határidőt ír elő a tézisek beküldésére, magyar és angol nyelven (és esetleg más nyelven, ha az
értekezés eredeti nyelve ezektől eltér). Az OM Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága
koordinálásával és külső szakértők bevonásával létrehozott adatbázis 2001. október 11-étől
fogadja a szükséges nyilvántartási adatokat, magyar és idegen nyelvű téziseket.

A doktori képzést folytató egyetemek rektorai (a doktori iskola vezetői számára
megcímzett lezárt borítékban) megkapták, és a doktori iskolák vezetőinek továbbították az
adatok beviteléhez szükséges kódokat. Az adatok és tézisek bevitelét az adatbázisba a doktori
iskolák vezetői által erre kijelölt személyek végzik.

A feltöltés menetének részletes leírását a Technikai útmutató az adatok feltöltéséhez a
doktori iskolák számára című tájékoztató tartalmazza.

Az adatbázis használatáról a Technikai útmutató az adatbázis használatához című
fejezetben találhatók részletes információk.
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A Doktori kormányrendelet 2003. január 1-jei határidőt jelöl meg az OM számára a
doktori értekezések bemutatását szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszer létrehozására,
azonban a teljes nyilvántartási rendszer már korábban is működőképes volt. Az adatbázis
technikai paraméterei lehetőséget biztosítanak az értekezések fogadására. Mivel a Doktori
kormányrendelet értelmében a doktorjelöltek kötelessége az értekezések elektronikus
formában történő elkészítése, az egyetem a védést követően azokat viszonylag rövid időn
belül az OM rendelkezésére tudja bocsátani. 

Az esetek döntő többségében a doktori fokozatszerzési eljárás tárgyát képező tudományos
munka kiindulópontjai, módszertani jellemzői, részeredményeinek publikálása bemutatása,
előadása már a védést megelőzően megtörtént. Előfordulhat azonban, hogy a doktori
értekezés nyilvánosságra hozatalához fűződő érdekkel szemben – átmenetileg –
méltányolható a tudományos produktumhoz való hozzáférés korlátozása vagy kizárása. Ilyen
helyzet állhat elő, ha pl. az értekezés tárgya államtitok, szolgálati titok, üzleti titok vagy
szabadalmi oltalom alá eső, de még le nem védett újítás. Az értekezésnek a Doktori
Adatbázisban történő közzététele ezekben az esetekben is kötelező, ám lehetőség van arra,
hogy az egyetem az adatszolgáltatási kötelezettségének csak az érdeksérelem megszűnésekor
tegyen eleget.

Szervezési, technikai és tudományos szempontból is célszerű a tézisek és értekezések
elektronikus változatainak összehangolt elkészítése és beküldése, a Szabályzat rendelkezései
szerint. Az értekezéseket, technikai okok miatt az OM Informatikai Főosztály kijelölt
munkatársa tölti be az adatbázisba, ezért az elektronikus formában elkészített doktori
értekezéseket az egyetemeknek az OM Informatikai Főosztályára kell eljuttatniuk.

Az értekezést tartalmazó CD-t, vagy floppy lemez(eke)t, a Technikai útmutató a doktori
értekezések elektronikus formában történő elkészítéséhez és elküldéséhez című fejezetben
leírtak alapján kell elküldeni az OM-be.
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III. függelék

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány
(az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért, valamint a Vezetőképzésért

Alapítvány jogutódja) 
pályázatainak nyertesei és kutatási témáik 2005-ben

A) Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj 2005

A 2005. évi Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjasok és kutatási témáik

Dr. Csokai Viktor (BME)

Dr. Engloner Attila (ELTE)

Dr. Kádár Gábor (ELTE)

Dr. Simon Ferenc (BME)

Dr. Székely Anna (ELTE)

Dr. Weiner Zsuzsa (ELTE)

Heterokalixarén vázon kiépíthető receptorok szintézisének
vizsgálata és komplexkémiai viselkedésük tanulmányozása

Nádasok klonális diverzitásának, a kolonizáció és pusztulás
genetikai hátterének vizsgálata

Az áldozat perspektívája: magyar zsidó reakciók az üldözte-
tésre, 1944-1945

Erősen korrelált elektronrendszerek vizsgálata elektrosipin
rezonancia módszerrel

A hipnózis iránti fogékonyság kognitív és genetikai összetevői

Kombinatorikusan definiált ponthalmazok a diszkrét matemati-
kában

B) Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjpályázat 2005

A 2005. évi “Szilárd Leó Professzorok”

Dr. Görömbei András, az irodalomtudomány doktora, az MTA levelező tagja
(DE Modern Magyar Irodalmi Tanszék)

Dr. Halász Béla, az orvostudomány doktora, az MTA rendes tagja 
(SE Humánmorfológiai Intézet)

Dr. Páczelt István, a műszaki tudomány doktora, az MTA rendes tagja 
(ME Mechanikai Tanszék)
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C) A Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjpályázat 2005. évi nyertesei

Dr. Horváth Ildikó, az orvostudomány doktora 
(Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Kórélettani Osztály)

Dr. Liposits Zsolt, az orvostudomány doktora 
(PPKE Idegtudományi Tanszék, MTA KOKI)

Dr. Péceli Gábor, a műszaki tudomány doktora 
(BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék)

Dr. Kérchy László, a matematikai tudomány doktora 
(SZTE Bolyai Intézet, Analízis Tanszék)

Dr. Kovács Ilona, a pszichológiai tudomány doktora 
(BME Kognitív Tudományi Tanszék)

D) A Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban pályázat nyertesei és dolgozataik címe
     2005-ben

Dr. Juhász Gábor (KJF)

Magony Emőke (SZTE)

Molnár Mónika (PTE)

Osváth Tamás László
(ELTE)

Pollák Nóra (BCE)

Porubcsánszki Katalin
(BCE)

Pulai Zsolt (ÁVF)

Strausz Péter (ELTE)

Tóth Benedek (SZTE)

A non-profit szektorhoz tartozó szervezetek menedzselését befo-
lyásoló tényezők Magyarországon

Nonprofit szervezetek pályázati lehetőségei az Európai Unióban

A nonprofit szervezetek elszámoltathatósága: szektorális harmoni-
záció és nemzetközi sztenderek

A szolgáltató tevékenységek átalakuló földrajzi képe Magyar-
országon

Az üzleti szférában használt teljesítménymenedzsment eszközök
használhatósága a nonprofit szervezeteknél

Teljesítményértékelés a közszolgálati és a civil szektor határán -
Nemzeti Civil Alapprogram

Vállalkozás, mint a foglalkoztatás lehetősége a nonprofit szerve-
zetben

Autonómiák Magyarországon - Kamarai autonómiák a két világ-
háború között

A civil érdekérvényesítés jogi környezete a mai Magyarországon
és az Európai Unióban (Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés a civil
szervezetek tevékenységi körében, a törvények, jogszabályok,
helyi döntések meghozatalában való részvétel lehetőségei, a háló-
szervezetek szerepe)

http://www.pte.hu/tk/egyseg.php?id=333
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E) A Publikációs Ösztöndíjpályázat 2005. évi nyertesei és a publikációk címe

Élő természettudomány

I.

II.

III.

Láng András (ELTE TTK)

Soós Judit (DE)

Kun András (ELTE TTK)

Peptide Models XLV: Conformational Properties of N-
Formyl-L-Methioninamide and Its Relevance to Methionine
in Proteins

The Expression of PARP, NF-kappaB and Parvalbumin is
Increased in Parkinson Diseas

A Review of the Ethmia Lineatonotelly Species Group,
with Description of Two New Species (Lepidoptera,
Ethmiidae)

Műszaki és élettelen természettudomány

I.

II.

Röst Gergely (SZTE)

Soósné Dezső Zsuzsanna
(ELTE TTK)

Neimark-Sacker Bifurcation for Periodic Delay Differential
Equations
Analysis of Land-use/land-cover Change in the Carpathian
Region Based on Remote Sensing Techniques

Társadalomtudomány

I. Siklósi Zsuzsanna (ELTE BTK) Prestige Goods in the Neolithic of the Carpathian Basin

F) A kiemelkedő PhD/DLA munkák elismerésére meghirdetett ösztöndíjpályázat
     2005. évi nyertesei

Dr. Lengyel Péter, bölcsészettudományok
(PTE Szobrászat Tanszék)

Dr. Horváth Szatmár, biológiai tudományok
(SZTE Neurobiológia Tanszék)

Dr. Simon Gábor Ferenc, fizikai tudományok
(ELTE Fizikai Intézet)
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	- a felsőoktatási kutatók és fejlesztők tényleges létszáma 1
	Az utóbbi tény magyarázata: a tömegessé vált felsőoktatásban
	a felsőoktatási K+F személyi feltételek kedvezőtlenebbé vált
	A felsőoktatás K+F szellemi kapacitásának számbavételekor in
	- a felsőoktatási intézményekben részmunkaidőben foglalkozta
	- az egyetemeken működő MTA kutatócsoportokban dolgozó oktat
	- a szervezett doktori képzésben részt vevő hallgatók létszá
	A részmunkaidősök és az MTA kutatócsoportokban dolgozók közü
	Ezért az alábbiakban a minősített oktatók, kutatók és a szer
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	A részmunkaidős minősítettek létszáma
	Az MTA által egyetemeken működtetett kutató-csoportokban dol
	Szervezett teljes idejű doktori képzésben részt
	vevő hallgatók létszáma
	915
	199
	2 884
	975
	172
	3 495
	1 034
	163
	4 140
	1 005
	161
	4 516
	1 125
	168
	4 715
	956
	230
	4 952
	Ez utóbbi adatokat a teljes munkaidőben foglalkoztatott kuta
	a felsőoktatási kutatóhelyek adják a hazai K+F szellemi kapa
	Ezt a megállapítást alátámasztja a tanulmányban közzétett kö
	1.1.2. K+F működési feltételek
	A kutatóhelyeken folyó kutatási és fejlesztési tevékenység e
	Az éves összes hazai K+F ráfordítás, valamint az egy kutatór
	A hazai K+F szellemi kapacitás több mint felét adó felsőokta
	1\) A felsõoktatási éves K+F ráfordít�
	2\) A felsõoktatási éves K+F beruházá�
	3\) Az egy felsõoktatási kutatóra jutó
	2. táblázat
	A hazai kutatóhelyek éves K+F ráfordításainak változása 2000
	2000
	2001
	2002
	2003
	Az éves összes K+F ráfordítás�  (Milliárd Ft)
	a hazai kutatóhelyeken együtt
	a kutató-fejlesztő intézeti és egyéb kutatóhelyeken
	a vállalkozási kutató-fejlesztő helyeken
	a felsőoktatási kutatóhelyeken
	a felsőoktatási a hazai százalékában  (%)
	99,50
	27,49
	46,70
	25,31
	25,4
	128,95
	36,39
	56,37
	36,19
	28,1
	160,29
	56,33
	60,83
	43,14
	26,9
	166,63
	55,09
	64,57
	46,97
	28,2
	Az éves K+F ráfordításból beruházási ráfordítás  (Milliárd F
	a hazai kutatóhelyeken együtt
	a kutató-fejlesztő intézeti és egyéb kutatóhelyeken
	a vállalkozási kutató-fejlesztő helyeken
	a felsőoktatási kutatóhelyeken
	a felsőoktatási a hazai százalékában  (%)
	18,15
	3,02
	12,94
	2,19
	12,1
	23,72
	5,81
	14,04
	3,87
	16,3
	26,12
	8,96
	11,76
	5,40
	20,7
	28,11
	8,38
	13,68
	6,05
	21,5
	Az egy kutatóra, fejlesztőre jutó éves K+F ráfordítás a telj
	a hazai kutatóhelyeken együtt
	a kutató-fejlesztő intézeti és egyéb kutatóhelyeken
	a vállalkozási kutató-fejlesztő helyeken
	a felsőoktatási kutatóhelyeken
	a felsőoktatási a hazai átlag százalékában  (%)
	6,91
	5,91
	11,97
	4,33
	62,7
	8,79
	7,81
	13,85
	6,10
	69,4
	10,71
	12,19
	14,00
	7,19
	67,1
	10,98
	11,62
	14,41
	7,89
	71,9
	Források: Kutatás és fejlesztés (KSH) 2000, 2001, 2002, 2003
	Felsőoktatás és felsőoktatási kutatás (KSH) 2003
	A K+F tevékenység hatékonyságát jelentősen befolyásolja az a
	A KSH-nak a teljes munkaidőre átszámított adatai szerint a 1
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	Átlag
	A hazai kutatóhelyeken együtt
	A kutató-fejlesztő intézeti és egyéb kutatóhelyeken
	A vállalkozási kutató-fejlesztő helyeken
	A felsőoktatási kutatóhelyeken
	36
	45
	47
	21
	32
	35
	46
	21
	33
	41
	42
	20
	31
	36
	40
	19
	32
	37
	38
	22
	33
	39
	43
	21
	A 2000 – 2004 közötti KSH adatok átlagai alapján a következő
	A teljes munkaidőre átszámított létszámok szerint a felsőokt
	Összefoglalva: A hazai K+F szellemi kapacitás több mint felé
	1.1.3. K+F eredményesség
	A tudományos kutatási és fejlesztési eredményesség legáltalá
	3. táblázat
	A 100 hazai kutatóra, fejlesztőre jutó publikációk számának 
	2000 - 2004 között
	(Db/100 kutató)
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	Magyar nyelvű könyv
	Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek
	Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
	Felsőoktatási kutatóhelyek
	Együtt
	Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt sor százalékában  (%)
	15
	2
	46
	63
	73,0
	16
	2
	44
	62
	71,0
	19
	2
	49
	70
	70,0
	18
	1
	49
	68
	72,1
	21
	1
	50
	72
	69,4
	Magyar nyelvű szakfolyóiratokban megjelent cikk
	Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek
	Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
	Felsőoktatási kutatóhelyek
	Együtt
	Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt sor százalékában  (%)
	102
	17
	237
	356
	66,6
	114
	20
	244
	378
	64,6
	115
	22
	253
	390
	64,9
	101
	19
	249
	369
	67,5
	102
	20
	240
	362
	66,3
	Idegen nyelvű könyv
	Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek
	Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
	Felsőoktatási kutatóhelyek
	Együtt
	Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt sor százalékában  (%)
	4
	1
	11
	16
	68,8
	5
	1
	11
	17
	64,7
	7
	1
	11
	19
	57,9
	7
	0
	12
	19
	63,2
	7
	1
	11
	19
	57,9
	Idegen nyelvű akadémiai aktákban megjelent cikk
	Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek
	Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
	Felsőoktatási kutatóhelyek
	Együtt
	Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt sor százalékában (%)
	17
	1
	47
	65
	72,3
	13
	2
	44
	59
	74,6
	15
	2
	50
	67
	74,6
	16
	3
	48
	67
	71,6
	12
	2
	39
	53
	73,6
	Idegen nyelvű külföldi szakfolyóiratokban megjelent cikk
	Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek
	Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
	Felsőoktatási kutatóhelyek
	Együtt
	Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt sor százalékában (%)
	70
	6
	114
	190
	60,0
	76
	7
	109
	192
	56,8
	71
	8
	109
	188
	58,0
	75
	6
	110
	191
	57,6
	72
	6
	113
	191
	59,2
	Források: Kutatás és fejlesztés (KSH) 2000, 2001, 2002, 2003
	Felsőoktatás és felsőoktatási kutatás (KSH) 2003
	Megjegyzés: Mindegyik átlag a darabszámok összegéből számíto
	A felsőoktatási kutatóhelyek és a többi K+F szféra kutató-fe
	A 3. táblázatban összefoglalt adatok alapján – és figyelembe
	1. A teljes munkaidőre átszámított 100 kutatóra, fejlesztőre
	2. A felsőoktatási K+F publikációs teljesítmény öt év átlagá
	A K+F szellemi kapacitások hasznosulásának további fontos el
	A Magyarországon és külföldön bejelentett találmányok, valam
	Öt év átlagában az itthon bejelentett találmányok közül csak
	A felsőoktatási kutatóhelyek külföldi szabadalmi tevékenység
	Ezek az arányok akkor is elgondolkodtatóak, ha tudjuk: a fel
	4. táblázat
	A hazai kutatóhelyek szabadalmi tevékenységének eredményessé
	2000 – 2004 között
	(Db)
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	Belföldön bejelentett találmányok száma
	Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek
	Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
	Felsőoktatási kutatóhelyek
	Együtt
	Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt százalékában  (%)
	53
	63
	53
	169
	31,4
	43
	84
	33
	160
	20,6
	67
	100
	50
	217
	23,0
	37
	136
	35
	208
	16,8
	37
	115
	53
	205
	25,9
	Belföldön megadott szabadalmak száma
	Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek
	Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
	Felsőoktatási kutatóhelyek
	Együtt
	Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt százalékában  (%)
	50
	37
	47
	134
	35,1
	30
	38
	38
	106
	35,8
	46
	45
	27
	118
	22,9
	33
	52
	22
	107
	20,6
	15
	30
	31
	76
	40,8
	Külföldön bejelentett találmányok száma
	Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek
	Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
	Felsőoktatási kutatóhelyek
	Együtt
	Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt százalékában (%)
	16
	113
	32
	161
	19,9
	25
	157
	17
	199
	8,5
	17
	183
	41
	241
	17,0
	21
	225
	27
	273
	9,9
	19
	535
	32
	586
	5,5
	Külföldön megadott szabadalmak száma
	Kutató-fejlesztő intézetek és egyéb kutatóhelyek
	Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
	Felsőoktatási kutatóhelyek
	Együtt
	Felsőoktatási kutatóhelyek az Együtt százalékában  (%)
	12
	85
	16
	113
	14,2
	7
	144
	22
	173
	12,7
	8
	180
	12
	200
	6,0
	11
	271
	14
	296
	4,7
	4
	186
	8
	198
	4,0
	Források: Kutatás és fejlesztés (KSH) 2000, 2001, 2002, 2003
	Felsőoktatás és felsőoktatási kutatás (KSH) 2003
	A KSH-tól munkakapcsolat keretében kapott adatok
	Összefoglalva: A hazai kutató-fejlesztő helyek közül a felső
	Az 1.4. fejezetben részletesen elemezzük a felsőoktatási K+F
	1.2. A felsőoktatási intézményekben teljes munkaidőben alkal
	1996 – 2005 között
	A felsőoktatási intézményekben teljes munkaidőben foglalkozt
	A főfoglalkozású minősített oktatók és kutatók létszámának 1
	A növekedés 1996 – 1998 között volt a leggyorsabb: a közel e
	Az állami felsőoktatási intézményekben 2005-ben 2503 fővel, 
	Az állami főiskolák 81,4 százalékos létszámnövekedése különö
	Oktatóik doktori fokozatszerzését kiemelt feladatként kezeli
	Doktori tanulmányokat folytató vagy a fokozat-
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	szerzésre egyénileg felkészülő főfoglalkozású
	felsőoktatási összes oktató, kutató (fő)
	főiskolai oktató, kutató (fő)
	arányuk a felsőoktatási összeshez viszonyítva (%)
	1 622
	408
	25,2
	1 741
	429
	24,6
	1 710
	379
	22,2
	1 642
	397
	24,2
	1 714
	482
	28,1
	2 093
	465
	22,2
	5. táblázat
	A felsőoktatási intézményekben teljes munkaidőben alkalmazot
	Intézménycsoport

	1996.
	okt.
	1997.
	okt.
	1998. okt.
	1999. okt.
	2000. okt.
	2001. okt.
	2002. márc.
	2003. márc.
	2004.
	márc.
	Állami egyetemek
	Az 1996. októberi adat %-ában


	4 265
	4 598
	107,8
	5 018
	117,7
	5 259
	123,3
	5 375
	126,0
	5 537
	129,8
	5 728
	134,3
	5 865
	137,5
	6 128
	143,7
	Állami főiskolák
	Az 1996. októberi %-ában

	366
	414
	113,1
	501
	136,9
	535
	146,2
	483
	132,0
	507
	138,5
	458
	125,1
	530
	144,8
	585
	159,8
	Állami egyetemek és főiskolák együtt
	Az 1996. októberi adat %-ában


	4 631
	5 012
	108,2
	5 519
	119,2
	5 794
	125,1
	5 858
	126,5
	6 044
	130,5
	6 186
	133,6
	6 395
	138,1
	6 713
	145,0
	Egyházi egyetemek
	Az 1996. októberi adat %-ában


	102
	115
	112,7
	131
	128,4
	153
	150,0
	186
	182,4
	186
	182,4
	232
	227,5
	231
	226,5
	246
	241,2
	Egyházi főiskolák
	Az 1996. októberi adat %-ában


	60
	96
	160,0
	111
	185,0
	116
	193,3
	123
	205,0
	135
	225,0
	137
	228,3
	145
	241,7
	142
	236,7
	Egyházi egyetemek és főiskolák együtt
	Az 1996. októberi adat %-ában


	162
	211
	130,2
	242
	149,4
	269
	166,0
	309
	190,7
	321
	198,1
	369
	227,8
	376
	232,1
	388
	239,5
	Magán, ill. alapítványi felső-oktatási intézmények
	Az 1996. októberi adat %-ában
	19
	27
	142,1
	49
	257,9
	67
	352,6
	80
	421,1
	105
	552,6
	109
	573,7
	118
	621,1
	165
	868,4
	Az állam által elismert felső-oktatási intézmények együtt
	Az 1996. októberi adat %-ában

	181
	238
	131,5
	291
	160,8
	336
	185,6
	389
	214,9
	426
	235,4
	478
	264,1
	494
	272,9
	553
	305,5
	Felsőoktatási intézmények együtt
	Az előző időponti %-ában


	Az 1996. októberi adat %-ában
	4 812
	5 250
	109,1
	109,1
	5 810
	110,7
	120,7
	6 130
	105,5
	127,4
	6 247
	101,9
	129,8
	6 470
	103,6
	134,5
	6 664
	103,0
	138,5
	6 889
	103,4
	143,2
	7 266
	105,5
	151,0
	Források: Ellenőrzött intézményi adatszolgáltatások
	Az állam által elismert felsőoktatási intézmények főfoglalko
	Az egyházi egyetemeken és főiskolákon 2005-ben 2,9-szer anny
	1996-ban 5 magán, ill. alapítványi felsőoktatási intézmény 1
	A 2000. január 1-jei integráció eredményeként létrejött, maj
	A főfoglalkozású minősítettek összlétszáma 2005-ben 25,6 szá
	2000-ben a főfoglalkozású minősített oktatók és kutatók 93,8
	1.3. A felsőoktatási intézményekben dolgozó MTA-tagok és MTA
	számának változása 1996 - 2005 között
	A felsőoktatási intézményekben teljes munkaidőben, ill. rész
	A teljes munkaidőben alkalmazott MTA-tagok és MTA-doktorok e
	6. táblázat
	A felsőoktatási intézményekben dolgozó MTA-tagok és MTA-dokt
	számának változása 1996 – 2005 között
	A munkaviszony jellege
	1996.
	okt.
	1997.
	okt.
	1998. okt.
	1999. okt.
	2000.
	okt.
	2001.
	okt.
	2002.
	márc.
	2003.
	márc.
	2004.
	márc.
	MTA-tagok
	Teljes munkaidőben alkalmazottak


	Részmunkaidőben alkalmazottak
	MTA kutatócsoportban dolgozók
	Ö s s z e s e n
	126
	38
	3
	167
	110
	45
	14
	169
	129
	52
	13
	194
	124
	42
	6
	172
	114
	33
	6
	153
	124
	35
	10
	169
	126
	33
	8
	167
	133
	32
	5
	170
	139
	44
	4
	187
	MTA-doktorok

	Teljes munkaidőben alkalmazottak
	Részmunkaidőben alkalmazottak
	MTA kutatócsoportban dolgozók
	Ö s s z e s e n

	830
	201
	28
	1 059
	844
	196
	50
	1 090
	864
	179
	44
	1 087
	866
	163
	30
	1 059
	862
	142
	35
	1 039
	848
	138
	31
	1 017
	860
	152
	28
	1 040
	892
	144
	22
	1 058
	950
	171
	19
	1 140
	MTA-tagok és MTA-doktorok együtt

	Teljes munkaidőben alkalmazottak
	Részmunkaidőben alkalmazottak
	MTA kutatócsoportban dolgozók
	M i n d ö s s z e s e n
	956
	239
	31
	1 226
	954
	241
	64
	1 259
	993
	231
	57
	1 281
	990
	205
	36
	1 231
	976
	175
	41
	1 192
	972
	173
	41
	1 186
	986
	185
	36
	1 207
	1 025
	176
	27
	1 228
	1 089
	215
	23
	1 327
	A teljes munkaidőben alkalmazott MTA-
	tagok és MTA-doktorok együttes száma


	a teljes munkaidőben alkalmazott összes minősített számához 
	19,9
	18,2
	17,1
	16,1
	15,6
	15,0
	14,8
	14,9
	15,0
	Források: Ellenőrzött intézményi adatszolgáltatások
	Mivel a teljes munkaidőben alkalmazott minősített oktatók és
	A részmunkaidőben alkalmazott MTA-tagok és MTA-doktorok együ
	Az egyetemeken működtetett MTA kutatócsoportban dolgozó MTA-
	A három különböző munkaviszonyban alkalmazott MTA-tagok és M
	2005 márciusában a felsőoktatási intézményekben teljes munka
	A hullámzó létszámváltozások miatt érdemes megnézni az 1996 
	MTA-tag
	MTA-doktor
	Együtt
	Teljes munkaidőben alkalmazott
	Részmunkaidőben alkalmazott
	MTA kutatócsoportban dolgozó
	Összesen
	127
	39
	9
	175
	877
	165
	31
	1 073
	1 004
	204
	40
	1 248
	1.4. A felsőoktatási tudományos kutatás és fejlesztés gazdas
	1995 – 2004 között
	A felsőoktatási intézményekben folyó tudományos kutatási és 
	A felsőoktatási K+F hasznosulását alapvetően befolyásolja az
	Alapkutatás
	Alkalmazott
	kutatás
	Kísérleti
	fejlesztés
	Felsőoktatási kutatóhelyek
	46,5%
	38,0%
	15,5%
	Kutatóintézetek és egyéb kutatóhelyek
	53,2%
	32,1%
	14,7%
	Vállalkozási kutató-fejlesztő helyek
	14,1%
	25,5%
	60,3%
	A K+F szellemi kapacitások hasznosulásának mérésére szolgáló
	- a felsőoktatási kutatóhelyek kimagaslóan a legeredményeseb
	- a szabadalmi – és különösen a külföldi szabadalmi – tevéke
	A felsőoktatási K+F szellemi kapacitások és eredmények haszn
	1\) A felsõoktatási intézmények mûkö
	2\) A felsõoktatási intézmények mekkor
	E kérdések megválaszolásához felhasználjuk az 1996 óta� éven
	Bemutatjuk azt, hogy a hazai költségvetésen kívüli K+F forrá
	A felsőoktatási K+F gazdasági hasznosításának eredményességé
	a\) A felsõoktatási intézmények által�
	b\) Az intézmények sikeres külföldi K+
	c\) Az intézmények által a vállalkozá�
	Hangsúlyozzuk: az intézmények által szolgáltatott adatokat m
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