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Bevezetés

A felsőoktatási tudományos ügyekért felelős főosztály negyedik alkalommal teszi közzé
a felsőoktatási kutatás-fejlesztés érdekében végzett munkáról szóló jelentését. Az előző
jelentések egy-egy tanévre vonatkoztak, a jelenlegi a 2000–2002 közötti időszakot foglalja
össze.

Ez a jelentés több is, kevesebb is, mint a 2000/2001. és a 2001/2002. tanévben végzett
főosztályi munkáról adott tájékoztató. Több, mert a felsőoktatási kutatást segítő döntések,
jogszabályok előkészítése, az igazgatási szolgáltatások során sok olyan közérdekű, a
felsőoktatási tudományos tevékenység helyzetét jellemző adat és ismeret kerül a főosztály
birtokába, amiket célszerű az érintettekkel ismertetni. Ugyanakkor kevesebb is, mert nem
terjed ki a főosztály valamennyi új, a hazai kutatás-fejlesztés állami menedzselésének 2000.
évi változásakor kapott feladatára.

A kormány 2376/1999. (XII. 27.) határozatával, 2000. január 1-től megszüntette az
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatalát, és jogutódjául az Oktatási
Minisztériumot jelölte ki. Az OM-ben Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság jött
létre az OMFB Hivatala feladatainak ellátására. A Felsőoktatási és Tudományos Ügyek
Helyettes Államtitkársága ezzel egyidejűleg Felsőoktatási Helyettes Államtitkársággá
alakult át. A felsőoktatási helyettes államtitkár 2000-től a felsőoktatási és a felsőoktatási
tudományos ügyekért felelős.

A Felsőoktatási Helyettes Államtitkárság átszervezésével 2001 márciusában
megszűnt a Tudományos Ügyek Főosztálya. Feladatainak többségét utódja, a
Felsőoktatási Pályázatok és Programok Főosztálya vette át. Ez a főosztály a felsőoktatási
tudományos ügyek mellett új feladatokat is kapott, így például a felsőoktatási könyvtár-
és tankönyvkiadási támogatást, az oklevél előtti tehetséggondozást, a felsőoktatás
nemzetközi kapcsolatait és a hallgatói tanácsadást.

A főosztály folyamatosan arra törekszik, hogy a munkája során szerzett információkat,
tapasztalatokat eljuttassa azokhoz, akik hasznosítani tudják azokat. Az érintettek igénylik a
rendszeres átfogó tájékoztatást is. A visszajelzések szerint ennek jól bevált formája az éves
írásos beszámoló. 

A felsőoktatási intézmények tudományos tevékenysége meghatározó a hazai kutatás-
fejlesztésben. Ezért európai csatlakozásunk küszöbén különösen fontos, hogy reális képet
alkossunk a felsőoktatási kutatás-fejlesztés működési feltételeinek alakulásáról, szellemi
kapacitásainak, eredményeinek gazdasági és társadalmi hasznosulásáról.

Ez a jelentés — amellett, hogy számot ad a felsőoktatási K+F-fel összefüggő 2000–2002
között végzett munkáról — az előző jelentésekhez hasonlóan sok adattal segíti a felsőoktatási
kutatás-fejlesztés helyzetének és eredményességének megítélését, a szükséges intézményi és
kormányzati feladatok megfogalmazását.

Tisztelettel kérem olvasóinkat, hogyha célszerűnek vélik, véleményezzék a jelentésben
foglaltakat! Köszönettel várom javaslataikat.

Budapest, 2003. január

Dr. Mang Béla
felsőoktatási helyettes államtitkár
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1. Kutatás és fejlesztés a felsőoktatási intézményekben

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

A Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH) az 1. táblázatban összefoglalt adatait azzal a
céllal adjuk közre, és egészítjük ki a saját adatainkkal, hogy bemutassuk: milyen meghatározó
súlyt képvisel a felsőoktatás a hazai kutatás-fejlesztési (K+F) szférában. Előre kell
bocsátanunk azt, hogy az előző években készült főosztályi kiadványokban a KSH
adatszolgáltatási rendszerének elavultságáról leírt megállapítások jórészt jelenleg is
érvényesek1.

Az előzők miatt az 1. táblázat harmadik adatcsoportjában összevontan szerepeltetjük a
tudományos fokozattal, illetve címmel rendelkezők számadatait. 

1. táblázat
A hazai kutató-fejlesztő helyek számának és K+F létszámának változása 1992-2001 között

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

A kutató-fejlesztő helyek száma
   a teljes hazai K+F szférában   
   a felsőoktatásban
   a felsőoktatáson kívül           1)

1 287
1 071

216

1 380
1 078

302

1 401
1 106

295

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

A kutatók és fejlesztők száma
   a teljes hazai K+F szférában   
   a felsőoktatásban
   a felsőoktatáson kívül           1)
   a felsőoktatás a hazai %-ában

24 110
14 295
9 815
59,3

23 012
13 874
9 138
60,3

22 401
13 897
8 504
62,0

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

A tudományos fokozattal, ill.
címmel rendelkezők száma      2)
   a teljes hazai K+F szférában
   a felsőoktatásban
   a felsőoktatáson kívül           1)
   a felsőoktatás a hazai %-ában

5 655
3 995
1 660
70,6

5 680
4 093
1 587
72,1

6 257
4 567
1 690
73,0

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

Megjegyzések: 1) Kutató-fejlesztő intézetek, vállalkozási kutató-fejlesztő helyek, egyéb kutatóhelyek.
            2) A tudomány doktora, kandidátusa, az MTA rendes vagy levelező tagja.

Források: Tudományos kutatás és kísérleti fejlesztés (KSH) 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
    2000, 2001 (Előzetes adatok)

A KSH adatai szerint a kutató-fejlesztő helyek száma a teljes hazai K+F szférában 1992–
2001 között folyamatosan — összesen 81,6 százalékkal, ezen belül 2000–2001 között 15,7
százalékkal — emelkedett.
                                                          
1 Az 1993-ban hatályba lépett felsőoktatási törvény visszaadta az egyetemeknek a tudományos képzés és a
tudományos fokozat (PhD) odaítélésének jogát, az 1994-től hatályos akadémiai törvény pedig rendelkezett az
MTA által adható tudományos címekről (MTA rendes vagy levelező tagja, MTA doktora). A statisztikai
adatszolgáltatásnak e törvényi változásokhoz való igazítását évről-évre szorgalmaztuk (az adatlapok
véleményezésekor), de csak igen szerény részeredményekkel.
A 2002-ben megjelent Kutatás és fejlesztés 2001 című KSH kiadványban a tudományos fokozattal rendelkezők:
akadémiai rendes vagy levelező tag, tudomány doktora, tudomány kandidátusa (az utóbbi alatt “PhD” is
olvasható a fogalmak angol megnevezésének részeként), az “Egyetemi PhD, DLA fokozat” megnevezés pedig
iskolai végzettségi kategóriaként is szerepel.
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A felsőoktatási kutatóhelyek száma is folyamatosan gyarapodott az elmúlt 10 évben. A
növekedés 1992–2001 között 47 százalékos volt, ezen belül 2000–2001 között 10,8 százalék.

A kutató-fejlesztő helyeken dolgozó kutatók és fejlesztők tényleges létszáma a teljes
hazai K+F szférában 1992–1996 között több mint 3 600 fővel (15 százalékkal) csökkent, majd
folyamatosan növekedett, és 2001-ben már több mint 4 200 fővel (17,6 százalékkal)
meghaladta az 1992. évi létszámot. Különösen figyelemre méltó az 1999–2000 közötti,
majdnem 3 300 fős (13,3 százalékos) növekedés.

A felsőoktatási kutatók és fejlesztők tényleges létszáma 1994-ig 14 000 fő körül
ingadozott, majd a következő két évben 1 650 fővel (11,9 százalékkal) csökkent. 1997-től
erőteljes — több mint 6 000 fős (50 százalékos) – létszámnövekedés következett, amelyből az
1999–2000 közötti emelkedés meghaladta a 2 300 főt (14,9 százalékot).

1998–2001 között a hazai kutatók és fejlesztők kétharmada a felsőoktatásban dolgozott.

A kutatásra és fejlesztésre fordított munkaidő figyelembe vételével a hazai kutatók és
fejlesztők teljes munkaidőre átszámított létszáma 2000-ben több mint 14 400 fő volt, 2001-
ben pedig közel 14 700 fő volt. 

Az átszámított létszám a felsőoktatásban 2000-ben megközelítette, 2001-ben viszont
meghaladta az 5 900 ezer főt. A felsőoktatási átszámított létszámnak a hazai átszámított
létszámhoz viszonyított aránya 2000-ben 40,6 százalék volt, 2001-ben pedig 40,5 százalék (az
1998. évi 37,5 százalékkal és az 1999. évi 37,9 százalékkal szemben).

A (KSH értelmezése szerinti) tudományos fokozattal, illetőleg címmel rendelkező kutatók
és fejlesztők közül a felsőoktatásban dolgozók aránya 2000-ben és 2001-ben 72,9 százalék
volt, amely alig maradt el 1994. évi (1992 óta a legnagyobb) 73 százalékos aránytól.

Az egyetemeken és főiskolákon teljes munkaidőben foglalkoztatott kutatók és fejlesztők
mellett a felsőoktatás kutatás-fejlesztési szellemi kapacitásának jelentős részét adják 

- a felsőoktatásban részmunkaidőben foglalkoztatott, valamint az MTA által egyetemeken
működtetett kutatócsoportokban dolgozó, tudományos (PhD vagy azzal egyenértékű)
fokozattal, illetőleg mesterfokozattal (DLA vagy azzal egyenértékű művészeti díjjal)
rendelkező (összefoglalóan: minősített) oktatók és kutatók, továbbá 

- a doktori, illetőleg mesterképzésben részt vevő, tudományos, ill. művészeti
tevékenységet végző doktoranduszok2.

A 2000. októberi és 2002. márciusi főbb létszámadatokat az alábbiakban foglaljuk össze: 

2000.
október 

2002.
március

Részmunkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók és kutatók száma
Az MTA által egyetemeken működtetett kutatócsoportokban dolgozó
minősített oktatók és kutatók száma
Teljes idejű doktori képzésben részt vevő hallgatók száma
Részidejű doktori képzésben részt vevő hallgatók és a doktori fokozat
megszerzésére egyénileg felkészülők együttes száma

   915

   199
2 858

3 548

1 034

   163
4 114

3 909
                                                          
2 Az OM felsőoktatási tudományos ügyekért felelős főosztálya 1996 óta gyűjti ezek létszámadatait a
felsőoktatási normatív kutatástámogatás éves keretének intézmények közötti felosztásához. Az adatgyűjtés —
egyebek mellett — kiterjed

- a minősített oktatók és kutatók létszámára, munkaviszonyuk jellege, szakterületük eszközigényessége,
tudományos címük szerinti összetételére,

- a doktoranduszok létszámára, tudományágak, művészeti ágak, a PhD, DLA fokozat megszerzésének
módja és a teljes idejű képzésben részt vevők (“nappali tagozatosok”) évfolyamok szerinti összetételére.
A főosztály ellenőrzi az intézmények által szolgáltatott adatokat, és szükség szerint egyeztetéseket folytat az
intézményekkel. (Az adatgyűjtés nem terjed ki a tudományos, ill. mesterfokozattal nem rendelkezőkre.)
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Ezeket az adatokat a teljes munkaidőben foglalkoztatott kutatókra és fejlesztőkre

vonatkozó fenti KSH adatokhoz hozzászámítva azt mondhatjuk, hogy a felsőoktatás kutatás-
fejlesztési szellemi kapacitásának súlya a hazai K+F szellemi kapacitáson belül 60 százalék
körüli érték.

A magyar felsőoktatás hazai viszonylatban meghatározó súlyú kutatás-fejlesztési
szellemi kapacitásának gazdasági és társadalmi hasznosulását — egyebek mellett –
lényegesen befolyásolják a KSH alábbi adatai mögött meghúzódó tények is:

1999 2000 2001
A (teljes munkaidőre átszámított adatok szerint) 100 
kutatóra, fejlesztőre jutó segédszemélyzet létszáma        [fő]
     a kutató-fejlesztő intézeti és egyéb kutatóhelyeken       
     a vállalkozási kutató-fejlesztő helyeken
     a felsőoktatási kutatóhelyeken
     hazai kutatóhelyeken együtt
Az éves kutatás-fejlesztési ráfordítás                          [Mrd Ft]
     a kutató-fejlesztő intézeti és egyéb kutatóhelyeken  
     a vállalkozási kutató-fejlesztő helyeken
     a felsőoktatási kutatóhelyeken
     hazai kutatóhelyeken együtt
     a felsőoktatási a hazai százalékában                         [%]

45
58
23
40

25,25
31,46
17,47
74,18
23,6

45
47
21
36

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

35
46
21
32

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

1999–2001 között a felsőoktatási kutató-fejlesztő helyeken (a teljes munkaidőre
átszámított adatok szerint) 100 kutatóra, fejlesztőre jutó segédszemélyzet létszáma 23 főről 21
főre csökkent, a felsőoktatási kutatás-fejlesztési ráfordítás pedig csak a negyedrésze a hazai
kutatóhelyek K+F ráfordításának.

Ezek az adatok (is) azt mutatják, hogy a hazai felsőoktatási kutatás-fejlesztés működési
feltételei messze nem állnak arányban a felsőoktatási K+F szellemi kapacitás hazai
viszonylatban 60 százalék körüli súlyával.   

A későbbiekben látni fogjuk azt, hogy a felsőoktatási kutatás-fejlesztési kapacitások és
eredmények gazdasági hasznosulása évek óta nem kielégítő. Ennek elsődleges okai a
működési feltételek fenti adatok mögött meghúzódó hiányosságai. 

1.2. A tudományos, illetve mesterfokozattal rendelkező főfoglalkozású oktatók és
kutatók számának változása a felsőoktatási intézményekben 1996-2002 között

Az OM felsőoktatási tudományos ügyekért felelős főosztálya (2000 márciusáig
Tudományos Ügyek Főosztálya, 2000 márciusától pedig Felsőoktatási Pályázatok és
Programok Főosztálya) a felsőoktatási normatív kutatástámogatás intézmények közötti
felosztásához 1996 októbere óta végez adatgyűjtést.

Bekéri, ellenőrzi, egyezteti és feldolgozza az intézmények kutatási és fejlesztési
tevékenységét jellemző teljesítményi mutatókat, közöttük a tudományos (PhD és azzal
egyenértékű) fokozattal, illetőleg mesterfokozattal (DLA és azzal egyenértékű művészeti
díjjal) rendelkező (minősített) oktatók és kutatók létszámadatait.

Az adatgyűjtés azokra az oktatókra, kutatókra terjed ki, akik a tanév eleji adatszolgáltatás
időpontjáig nem töltik be a hetvenedik életévüket, és az adatszolgáltatás időpontjában nem
tartózkodnak egy évnél hosszabb idejű külföldi tanulmányúton.

A felsőoktatásban teljes munkaidőben foglalkoztatott (főfoglalkozású) minősített oktatók
és kutatók számának 1996. október–2002. március közötti alakulását a 2. táblázat foglalja
össze. 
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2. táblázat
A felsőoktatási főfoglalkozású, tudományos, illetve mesterfokozattal rendelkező (minősített)

oktatók és kutatók számának változása 1996. október -2002. március között 

Intézménycsoport 1996.
október

1997.
március

3)

1997.
október

1998.
március

1998.
október

1999.
október

2000.
október

2001.
október

2002.
március

Állami egyetemek                                    2)
   Az 1996. októberi adat %-ában

4 265
100,0

4 431
103,9

4 598
107,8

4 834
113,3

5 018
117,7

5 259
123,3

5 375
126,0

5 537
129,8

5 728
134,3

Állami főiskolák                                      2)
   Az 1996. októberi adat %-ában

   366
100,0

   397
108,5

   414
113,1

   457
124,9

   501
136,9

   535
146,2

   483
132,0

   507
138,5

   458
125,1

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

4 631
100,0

4 828
104,3

5 012
108,2

5 291
114,3

5 519
119,2

5 794
125,1

5 858
126,5

6 044
130,5

6 186
133,6

Egyházi egyetemek
   Az 1996. októberi adat %-ában

   102
100,0

   115
112,7

   119
116,7

   131
128,4

   153
150,0

   186
182,4

   186
182,4

   232
227,5

Egyházi főiskolák                                    4)
   Az 1996. októberi adat %-ában

     60
100,0

     96
160,0

   100
166,7

   111
185,0

    116
193,3

   123
205,0

   135
225,0

   137
228,3

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

   162
100,0

   211
130,2

   219
135,2

   242
149,4

   269
166,0

   309
190,7

   321
198,1

   369
227,8

Alapítványi főiskolák                               5)
   Az 1996. októberi adat %-ában

     19
100,0

     27
142,1

     35
184,2

     49
257,9

     67
352,6

     80
421,1

   105
552,6

   109
573,7

Nem állami felsőoktatási intézmények
együtt
   Az 1996. októberi adat %-ában

   181
100,0

   238
131,5

   254
140,3

   291
160,8

   336
185,6

   389
214,9

   426
235,4

   478
264,1

Felsőoktatási intézmények együtt           6)
   Az 1996. októberi adat %-ában
   Az előző időponti adat %-ában

4 812
100,0
100,0

5 009
104,1
104,1

5 250
109,1
104,8

5 545
115,2
105,6

5 810
120,7
104,8

6 130
127,4
105,5

6 247
129,8
101,9

6 470
134,5
103,6

6 664
138,5
103,0

Megjegyzések:
1) A HM, BM intézmények adatai nem szerepelnek a táblázatban. (A felsőoktatási törvény szerint ezen intézmények
normatív kutatástámogatásáról a HM-nek, ill. a BM-nek kell gondoskodnia.)
2) Az állami egyetemek és főiskolák 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 (2001-ig Főiskola) adatai 2001-ig a főiskolák adatai között szerepelnek. 
3) A nem állami felsőoktatási intézményeknek 1997. márciusban nem kellett adatot szolgáltatniuk. 
4) Az Adventista Teológiai Főiskola és a Pápai Református Teológiai Akadémia 1996-ban, a Pünkösdi Teológiai Főiskola
2001-ben nem szolgáltatott adatokat. 
(Az ATF 1997-re, a PTF 2002-re nem igényelt normatív kutatástámogatást, a PRTA pedig 1997-ben még nem működött.)
A Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola nem szolgáltat rendszeresen adatokat. (Nem igényel állami támogatást.)
5) A Nemzetközi Üzleti Főiskola 1997. októbertől szolgáltat adatokat. (A felsőoktatási törvény 1997. márciustól ismeri el.) 
A Budapesti Kommunikációs Főiskola, a Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, valamint a
Zsigmond Király Főiskola 2001. októbertől szolgáltat adatokat. (Ezek az intézmények 2001-től működnek.)
6) 1997. márciusban a nem állami felsőoktatási intézmények 1996. októberi adataival együtt.

Források: A normatív kutatástámogatással összefüggő intézményi adatszolgáltatások

A felsőoktatási főfoglalkozású minősített oktatók és kutatók összlétszáma folyamatosan
növekedett 1996–2002 között. 2002 márciusában 1852 fővel, vagyis 38,5 százalékkal volt
nagyobb, mint 1996 októberében.

A növekedés az állami felsőoktatási intézményeknél 33,6 százalékos volt: az állami
egyetemeknél 34,3 százalékos, az állami főiskoláknál pedig 25,1 százalékos. 



10

1996–1999 között a növekedés a főiskoláknál kétszer akkora volt (46,2 százalék), mint
az egyetemeknél (23,3 százalék)3. 

Az állam által elismert egyházi és alapítványi felsőoktatási intézmények főfoglalkozású
minősített oktatóinak és kutatóinak száma több mint két és félszeresére (181 főről 478-ra)
emelkedett 1996–2002 között. A növekedés az alapítványi főiskoláknál volt a legnagyobb: a
minősített főfoglalkozásúak száma közel hatszorosára (19 főről 109-re) nőtt. (Ebben az is
szerepet játszott, hogy 1996 óta négy új alapítványi főiskola jött létre.) 

 
A 2001. január 1-i integráció eredményeként létrejött felsőoktatási intézményhálózat

intézményeiben 1999–2002 között a főfoglalkozású minősített oktatók és kutatók száma a 3.
táblázat szerint változott.

Az integrációban érintett intézményekre vonatkozó 1999. októberi adatok a jogelődöknek
a Kutatás és fejlesztés a felsőoktatásban, Az Oktatási Minisztérium Tudományos Ügyek
Főosztályának jelentése az 1999/2000. tanév során végzett munkájáról című kiadványban
részletezett módon összevont adatai. 

                                                          
3 2000. január 1-én 12 állami főiskola vált egyetemi főiskolai karrá. Ezek adatai 1999-ig az állami főiskolák
együttes adataiban szerepeltek, 2000-ben pedig már az állami egyetemek adatainak részét képezték. (A
Dunaújvárosi Főiskola adatait viszont 1999-ig a Miskolci Egyetem adatai foglalták magukban.) Ez az oka az
állami főiskolákra vonatkozó adatok 1999-2000 közötti (535 főről 483 főre) csökkenésének.
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3. táblázat
A felsőoktatási intézmények főfoglalkozású minősített oktatói és kutatói számának

változása 1999. október–2002. március között

Intézmény
1999.

október
2000.

október
2001.

október
2002. 

március
Állami egyetemek
     Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
     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 (2001-ig Főiskola)
     Szegedi Tudományegyetem
     Szent István Egyetem, Gödöllő
     Színház- és Filmművészeti Egyetem
     Veszprémi Egyetem
Állami egyetemek együtt

   200
   545
   671
   953
     54
     53
     23
     26
   282
   141
   467
   537
     60
   768
  391
     51
   181
5 403

   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

Állami főiskolák
     Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
     Budapesti Gazdasági Főiskola
     Budapesti Műszaki Főiskola
     Dunaújvárosi Főiskola
     Eötvös József Főiskola, Baja
     Eszterházy Károly Főiskola, Eger
     Kecskeméti Főiskola
     Magyar Táncművészeti Főiskola
     Nyíregyházi Főiskola     
     Szolnoki Főiskola
     Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas
Állami főiskolák együtt

     49
     41
     38
     10
       5
     63
     27
     19
     92
       4
     43
   391

     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

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

5 794
[94,5]

5 858
[93,8]

6 044
[93,4]

6 186
[92,8]

Megjegyzések:
1) Az intézményi adatok összehasonlíthatósága érdekében a 2000. január 1-jei integrációban érintett intézmények 1999.

októberi  adatai a jogelődök adataiból számított értékek. (Lásd: Kutatás és fejlesztés a felsőoktatásban, Az Oktatási
Minisztérium Tudományos Ügyek Főosztályának jelentése az 1999/2000. tanév során végzett munkájáról!) 

2) Az Állami egyetemek együtt, valamint az Állami főiskolák együtt sorok 2002. március előtti adatai és a 2. táblázat
megfelelő adatai közötti eltérések okai a 2. táblázathoz fűzött 2) megjegyzésben leírtakkal függenek össze.
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(3. táblázat folytatása)

Intézmény 1999.
október

2000.
október

2001.
október

2002. 
március

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
       7
     57
       4
     74
   153

     11
       6
     80
       5
     84
   186

     11
       6
     76
       9
     84
   186

     11
       7
     86
       9
   119
  232

Egyházi főiskolák
   Adventista Teológiai Főiskola, Pécel
   Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék
   A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
   Baptista Teológiai Akadémia
   Egri Hittudományi Főiskola
   Esztergomi Hittudományi Főiskola
   Győri Hittudományi Főiskola
   Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
   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 Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza
   Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc
   Szent Pál Akadémia
   Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
   Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, Esztergom
   Wesley János Lelkészképző Főiskola
Egyházi főiskolák együtt

       2
       8
       4
       3
       5
       4
       4
     11
       5
       3
       1
     15
       5
     15
     11
       4
       3
       3
       5
       5
   116

       3
       9
       5
       2
       4
       6
       4
     12
       5
       4
       1
     15
       6
     15
     11
       0
       3
       5
       6
       7
   123

       3
     10
       5
       3
       4
       6
       4
     13
       5
       3

     18
       4
     25
     12
       0
       3
       6
       5
       6
   135

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

Alapítványi főiskolák
   Általános Vállalkozási Főiskola
   Budapesti Kommunikációs Főiskola
   Gábor Dénes Főiskola
   Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája
   Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár
   Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya
   Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete
   Nemzetközi Üzleti Főiskola
   Zsigmond Király Főiskola
Alapítványi főiskolák együtt

       5

     17

     24
       7
       5
       9

     67

       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

Nem állami felsőoktatási intézmények együtt
[A Felsőoktatási intézmények együtt sor százalékában]

   336
  [5,5]

   389
  [6,2]

   426
[6,6]

    478
[7,2]

Felsőoktatási intézmények együtt 6 130 6 247 6 470 6 664

Megjegyzés: Az Adventista Teológiai Főiskolára, a Pápai Református Teológiai Akadémiára, a Pünkösdi Teológiai
Főiskolára,  a Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskolára, a Budapesti Kommunikációs Főiskolára, a Heller Farkas
Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájára, a Nemzetközi Üzleti Főiskolára, valamint a Zsigmond Király
Főiskolára vonatkozóan lásd a 2. táblázathoz fűzött 4) és 5) megjegyzést! 

Források: A normatív kutatástámogatással összefüggő intézményi adatszolgáltatások
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A főfoglalkozású minősítettek összlétszáma 2002 márciusában 534 fővel (8,7
százalékkal) volt nagyobb, mint 1999 októberében. A növekedés főleg annak tulajdonítható,
hogy újabb főfoglalkozású oktatók, kutatók szerezték meg a PhD/DLA fokozatot és számos
intézmény vett fel új minősített oktatókat.

2002 márciusában a teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos, illetve
mesterfokozattal rendelkező oktatók és kutatók 92,8 százaléka volt állami egyetemek,
főiskolák alkalmazottja, és 7,2 százaléka dolgozott az állam által elismert felsőoktatási
intézményekben. Ez az arány 1996-ban még 96,2%:3,8% volt, és 2002-ig fokozatosan
változott az állam által elismert egyetemek, főiskolák javára.

A változás azzal függ össze, hogy az állam által elismert felsőoktatási intézményekben
sokkal dinamikusabban nőtt a főfoglalkozású minősített oktatók és kutatók száma, mint az
állami egyetemeken és főiskolákon, ami jól nyomon követhető a 2. táblázatban.

Az intézményektől kapott adatok pontossága az előző évekhez képest 2000-ben tovább
javult, 2001-ben és 2002-ben viszont ismét elég sok hiba volt az adatlapokban.

Az ellenőrzést 2000-2002 között is úgy végeztük, hogy a közölt intézményi adatokat összevetettük az előző
évi megfelelő adatokkal, a legalább négy-ötszázalékos változás okairól részletes tájékoztatást kértünk, és
szükség szerint egyeztettünk az intézményekkel.

1.3. A felsőoktatási intézményekben dolgozó MTA-tagok és MTA-doktorok számának
változása 1996 — 2002 között

A felsőoktatási intézményekben teljes munkaidőben legalább hat hónapra alkalmazott
(főfoglalkozású), részmunkaidőben legalább hat hónapra alkalmazott (részfoglalkozású),
továbbá az MTA által az egyetemeken működtetett kutatócsoportokban teljes munkaidőben
dolgozó minősítettek közül az MTA rendes és levelező tagjai (MTA-tagok), továbbá az MTA
által adományozott doktori címmel rendelkezők (MTA-doktorok) számának 1996. október —
2002. március közötti alakulását a 4. táblázat tartalmazza. (Az MTA-doktorok száma az
MTA-tagok számát nem foglalja magában.)
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4. táblázat
A felsőoktatási intézményekben dolgozó MTA-tagok és MTA-doktorok

számának változása 1996. október–2002. március között

A munkaviszony jellege
1996.

október
1997.

október
1998.

október
1999.

október
2000.

október
2001.

október
2002.

március
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

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

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

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

Megjegyzés: Az MTA-doktorok száma nem tartalmazza az MTA-tagok számát.

Források: A normatív kutatástámogatással összefüggő intézményi adatszolgáltatások

1996. október–2002. március között a teljes munkaidőben alkalmazott minősített oktatók,
kutatók számának 1852 fős növekedésével szemben (lásd 2. és 3. táblázat!) a teljes
munkaidőben alkalmazott, tudományos címmel is rendelkezők száma 19 fővel csökkent, ezért
arányuk a teljes munkaidőben foglalkoztatott összes minősített számához viszonyítva 19,9
százalékról 14,8 százalékra esett. Ennek az aránynak a csökkenése 1996-tól folyamatos.

A részmunkaidőben alkalmazott MTA-tagok és MTA-doktorok száma 54 fővel (22,6
százalékkal) kevesebb lett 1996–2002 között. Az 1997 óta tartó csökkenő tendencia 2001–
2002 között megfordult.

Az MTA kutatócsoportban dolgozó MTA-tagok és -doktorok száma 1996–1997 között 31
főről 64 főre, tehát több mint kétszeresére emelkedett, 1997-2002 között viszont — jelentős
ingadozásokkal– visszaesett 36 főre.
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A három különböző foglalkoztatási csoportban dolgozó MTA-tagok és MTA-doktorok
együttes száma 1996–1998 között 55 fővel nőtt, 1998–2001 között viszont 95 fővel csökkent,
majd 2002-ben megközelítette az 1996. évi adatot. 

1.4. A felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztési aktivitása

A felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztési aktivitását, K+F szellemi kapacitásuk
gazdasági hasznosítását az alábbi adatok alapján értékeljük:
− a hazai K+F pályázatokból,
− a vállalkozások (és más felhasználó szervezetek) részére megbízás alapján végzett

kutatás-fejlesztés révén szerzett, továbbá
− a külföldi forrásokból származó K+F bevételek összege,
− a bevételt hozó projektek száma.

Ezek az adatok (is) a normatív kutatástámogatás intézmények közötti felosztásához
évenként bekért, ellenőrzött és egyeztetett adatok. 
 

Az 5. táblázatban összefoglaljuk a felsőoktatási intézmények részére bevételt hozó
kutatás-fejlesztési projektek egyes összesített adatainak 1995–2001 közötti változását.

5. táblázat
A felsőoktatási intézményeknek bevételt hozó kutatás-fejlesztési projektek

összesített adatai 1995–2001 között

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Db Millió

Ft
Db Millió

Ft
Db Millió

Ft
Db Millió

Ft
Db Millió

Ft
Db Millió

Ft
Db Millió

Ft

Hazai K+F pályázatok        

          száma
          összbevétele
[Az együttes K+F össz-
bevétel %-ában]

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]

K+F megbízások
          száma
          összbevétele
[Az együttes K+F össz-
bevétel %-ában]

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]

Külföldi K+F projektek
          száma
          összbevétele
[Az együttes K+F össz-
bevétel %-ában]

   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]

Együttes K+F összbevétel
[Növekedés az előző évhez
képest   %-ban]

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]

Megjegyzések: 1. Az összbevételek nominális adatok.
            2. Az 1995. évi adatok nem tartalmazzák az állam által elismert felsőoktatási intézmények
               adatait.

Források: A normatív kutatástámogatással összefüggő intézményi adatszolgáltatások
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A projektek keretében elvégzett kutatás-fejlesztés révén elérhető felsőoktatási K+F
források kétharmadát 1995 óta folyamatosan a hazai K+F pályázatok adják, amelyek döntően
költségvetési forrásból erednek4.

Az egy sikeres hazai pályázattal átlagosan elnyerhető (kerekített) összeg 1995-ben 676
ezer forint, 1996-ban 763 ezer forint volt, 1997-2000 között kevéssel meghaladta az 1 millió
forintot, 2001-ben pedig az 1,6 millió forintot. 

 A hazai pályázati rendszer tehát egyelőre szétaprózott. Megismételjük azt a már
többször tett megállapítást, hogy az intézmények rengeteg energiát fordítanak a pályázatok
elkészítésére, s ennek árán több esetben olyan forrásokhoz jutnak hozzá, amelyek az
alapműködésükhöz — nem ritkán oktatási feladataik elvégzéséhez — szükségesek. 

1996–2001 között a legalább egy sikeres hazai K+F pályázatot elért felsőoktatási
intézmények számának az összes intézmény számához viszonyított arányát a következő
adatsor mutatja:

1996 1997 1998 1999 2000 2001
Arány   [%] 62,3 63,5 61 62,7 62,2 65

Ezek a számok egyúttal azt is kifejezik, hogy 1996-tól 2001-ig minden egyes évben az
intézmények egyharmadának nem volt eredményes hazai K+F pályázata.

A gazdálkodó szervezetek (és kis részben más felhasználók) részére végzett megbízásos
kutatás-fejlesztés révén elért felsőoktatási K+F összbevétel 1995–2001 között 948 millió
forintról 1952 millió forintra, vagyis több mint kétszeresére emelkedett (az 1998–1999 közötti
átmeneti kisebb csökkenéstől eltekintve) folyamatosan, de az együttes K+F bevételnek csupán
az 1/5 része a hét év átlagában.

Ez az arány jelentős ellentmondásban van a felsőoktatás kutatás-fejlesztési szellemi
kapacitásának a hazai K+F szellemi kapacitáson belüli domináns, 50–60 százalék közötti
súlyával. A hazai vállalkozások éves K+F tevékenységi (K+F beruházási költségek nélküli)
költségei ugyanis a megbízásos felsőoktatási K+F bevételek sokszorosát teszik ki, amit jól
szemléltetnek az alábbi adatok:

1999 2000 2001

Vállalkozások K+F tevékenységi költségei * [Millió Ft] 23 457 33 760 42 291
Felsőoktatási intézmények megbízásos K+F 
bevételei                                                          [Millió Ft]
     A vállalkozások K+F tevékenységi költségeinek 
     százalékában                                                        [%]

  1 563

  6,7

  1 792

  5,3

  1 952

  4,6

* Források: Tudományos kutatás és kísérleti fejlesztés (KSH) 1999, 2000, 2001 (Előzetes adatok)

A felsőoktatási intézmények részére megbízás alapján elvégzett kutatás-fejlesztésért
kifizetett összegek a vállalkozások által K+F tevékenységre fordított költségeknek tehát
mindössze az 1/20 része, és ez arány csökkenő tendenciát mutat5. 

A külföldi K+F projektek révén elért felsőoktatási összbevétel 1995–2000 között
folyamatosan növekedett, de az 1999-től — kevéssel — 1 milliárd forint feletti összeg is
szerénynek tekinthető.
                                                          
4 A kutatási infrastruktúra fejlesztésére, pl. műszerbeszerzésre pályázati úton elnyert támogatási összegek nem
tekinthetők adott évben elvégzett kutatás-fejlesztés révén elért K+F bevételnek.
5 A felhasználók részére nyújtott különböző szakmai szolgáltatások, pl. szakmai tanácsadás, tervezési, mérési,
biztonságtechnikai, minőségellenőrzési feladatok végzése stb. értelemszerűen nem tekinthetők K+F tevékenység
révén elért intézményi bevételeknek.
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A külföldi forrásokból származó K+F bevételek összege hét év átlagában a felsőoktatási
intézmények K+F tevékenység elért összbevételének csak 1/8 része. 

Az Európai Uniós csatlakozás küszöbén indokolt kiemelt figyelmet fordítani a
felsőoktatási K+F kapacitások és eredmények gazdasági hasznosítására, különös tekintettel a
felsőoktatási intézményeknek a vállalkozói szférával és a külföldi — elsősorban az EU-s —
partnerekkel folytatott kutatás-fejlesztési együttműködésekre. 

A 6. táblázat a költségvetésen kívüli K+F források bevonásában az 1999–2001 közötti
megbízásos és külföldi K+F bevételek alapján legjobb 10 felsőoktatási intézményről
tájékoztat. Ezek (ill. jogelődeik) 1999-2001 között nominálisan 7,86 milliárd forint összegű
megbízásos és külföldi K+F bevételre tettek szert, amely 90,9 százaléka a felsőoktatási
intézmények által együttesen elért (nominálisan) 8,65 milliárd forint összértékű
költségvetésen kívüli K+F forrásnak.

6. táblázat
A költségvetésen kívüli K+F források bevonásában legjobb 10 felsőoktatási intézmény

az 1999–2001 közötti K+F bevételeik alapján

Intézmény
Megbízásos
K+F bevétel
[Millió Ft]

Külföldi
K+F bevétel
[Millió Ft]

1999 2000 2001 1999 2000 2001

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem (I.)
Debreceni Egyetem (II.)
Szegedi Tudományegyetem (III.)
Veszprémi Egyetem
Szent István Egyetem (IV.)
Miskolci Egyetem (VII.)
Semmelweis Egyetem (V.)
Kaposvári Egyetem (IX.)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (VI.)
Nyugat-Magyarországi Egyetem (VIII.)

   632,1
   171,0
     63,1
     82,3
     80,9
   116,0
   111,1
     41,9
     75,0
     54,0

   571,0
   246,5
   195,8
     99,3
     86,5
   108,2
     66,4
     90,6
     49,0
     46,9

   645,2
   267,0
   121,1
   118,1 
     89,4
   168,0
   105,6
   142,5
     46,0
     46,5

   314,3
   297,3
   194,9
     50,5
     12,7
       0,0
     19,7
     14,8
     27,0
     14,4

   327,4
   428,5
     38,0
     51,4
     67,3
     15,0
     42,8
     33,1
     62,0
       8,6

   275,8
   351,8
   193,3
     34,5
     95,1
       0,0
     52,7
     15,8
     71,0
     13,8

Együtt
[A felsőoktatás összesen százalékában]

1 427,4
[91,3]

1 560,2
[87,1]

1 749,4
[89,6]

945,6
[93,8]

1 074,1
[91,5]

1 103,8
[95,3]

A felsőoktatás összesen 1 562,7 1 791,8 1 951,7 1 008,3 1 173,3 1 158,5

Megjegyzés: Az intézménynevek után zárójelbe tett számok a jogelődök 1998. évi K+F bevételei alapján
megállapított rangsorban elfoglalt helyet jelzik.

Források: A normatív kutatástámogatással összefüggő intézményi adatszolgáltatások 

A korábbi évekhez hasonlóan a költségvetésen kívüli K+F források 1999–2001 közötti
bevonásában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kiemelkedően a legjobb.
Az utána következő Debreceni Egyetem és Szegedi Tudományegyetem kutatás-fejlesztési
aktivitási adatai pedig a tudományos potenciálok összegeződése szempontjából ugyanúgy az
integráció indokoltságát bizonyítják, mint a tudományos fokozattal rendelkezők
létszámadatai. (Lásd 3. táblázat!) A Debreceni Egyetem 1999–2001 között a legtöbb (közel
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1,1 milliárd forint összegű) külföldről származó bevételt ért el kutatás-fejlesztési
tevékenysége révén. 

Az említett egyetemek mellett indokolt még kiemelni a következőket: A Veszprémi
Egyetem 1998-ban nem volt a legjobb tíz intézmény között, 1999–2001 között pedig a
negyedik legjobb lett. A Miskolci Egyetem esetében a három év alatti közel 400 millió forint
összegű megbízásos K+F bevétel figyelemre méltó.

A főiskolák közül a Budapesti Műszaki Főiskolát kell megemlítenünk, amely 1999–2001
között összesen több mint 120 millió forint bevételre tett szert a gazdálkodó szervezetek
részére megbízások alapján végzett kutatás-fejlesztési tevékenységével.

1.5. A doktori (PhD) és DLA programoktól a doktori iskolákig

1.5.1. A PhD és DLA- képzés, valamint a tudományos és művészeti fokozatadás helyzete

A magyar felsőoktatatás fejlődésének három jelentős jogi szabályozás adott új irányt. Az
egyik az ország első önálló felsőoktatási törvénye (Ftv.). A másik, a következő évtizedre is
programadó jelentőségű, a felsőoktatási intézményhálózat átalakítása az 1999. évi LII.
törvény rendelkezései szerint. Ezeket egészíti ki a minőségbiztosítás és minőséghitelesítés
rendszerének kialakítása, a 2000. évi XCVII. törvény rendelkezései alapján. Az Ftv., európai
hagyományainknak megfelelően, visszatelepítette az egyetemekre a tudományos képzés és a
tudományos fokozat odaítélésének jogát. A művészeti felsőoktatás művészoktatói
utánpótlásának és a művészeti fokozat nemzetközi elismerésének alapjait teremti meg a
mesterképzés és a DLA (Doctor of Liberal Arts) fokozatadás, amelynek általánossá válása
világszerte új jelenség. Fontos elhatározást tükröz az egyházi egyetemek önkéntes
kapcsolódása a doktori iskolák akkreditációs folyamatához, megnyitva az utat az állami
támogatással folytatható hittudományi doktori képzés irányába is. 

Tíz év telt el az új típusú doktori képzés magyarországi bevezetése óta. Az egyetemek
különféle tudományágakban és művészeti ágakban akkreditált doktori iskolái PhD
(tudományos) és DLA (művészeti) fokozatszerzésre felkészítő képzést folytatnak az Ftv., a
doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV. 3) kormányrendelet,
valamint az egyetemi doktori szabályzatok rendelkezései alapján. Nemzetközi tapasztalatok
szerint egy új képzési rendszert úgy kell kialakítani, hogy az legalább 6–8 évig, különösebb
beavatkozás nélkül eredményesen működő legyen. A PhD és DLA-képzés rendszere ilyen. Az
első nyolc év tapasztalatait összegző értékelések alapján, az új típusú doktori képzés rendszere
megfelelt az elvárásoknak, mára már éretté vált, megfelelően szolgálja az oktatói, kutatói
utánpótlás biztosítását is. A doktori képzés rendszerét kiteljesítették az elmúlt évek
felsőoktatási reformfolyamat elemei, a felsőoktatási intézmények integrációja, a felsőoktatási
minőségbiztosítás és minőséghitelesítés rendszere.

Rendkívül nagy az érdeklődés a doktori és a mesterképzés iránt. A doktoranduszok
mintegy 35–40 százaléka vesz részt állami támogatással a képzésben. Az állami doktori
ösztöndíj értékállóságát 1997. január óta kormányrendelet biztosítja. 

1.5.2. A doktori képzés 1998-2004. évi fejlesztési stratégiája: „A program-akkreditációtól a
doktori és mesteriskolák akkreditációjáig”

A felsőoktatási intézmények integrációja kedvező feltételeket teremtett a doktori iskolák
kialakításához. A felsőoktatás ma már a tudományos kutatás legjelentősebb bázisa hazánkban.
Ennek megfelelően „A program-akkreditációtól a doktori és mesteriskolák akkreditációjáig”
címmel fejlesztési stratégiát készítettünk a doktori képzés feltételeinek javítása érdekében,
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amely az Oktatási Minisztérium (OM), a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB), a
Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) és az Országos Doktori és Habilitációs Tanács
(ODHT) együttműködésén alapuló átfogó fejlesztési program:
− a doktori- és mesterképzés jogszabályi, finanszírozási környezetének fejlesztésére;
− az egyetemi integrációnak a doktori képzés minőségbiztosítását ösztönző elemeinek

kialakítására;
− a képzést folytató egyetemek jogszabálykövető magatartását ösztönző tényezők

fejlesztésére. 

A 2000/2001. és a 2001/2002. tanév a “Program-akkreditációtól a doktori és
mesteriskolák akkreditációjáig" fejlesztési stratégia jogszabályi alapjainak megteremtése és a
doktori iskolák akkreditálása jegyében telt. 

2000. január 1-től 21 egyetem, közülük 16 állami (OM költségvetési fejezetébe tartozó,
közöttük 4 művészeti egyetem), továbbá 4 egyházi és 1 (HM költségvetési fejezetébe tartozó)
állami egyetem (ZMNE) folytat doktori képzést, adományoz tudományos, illetve művészeti
fokozatot.

Az akkreditált doktori iskolák jegyzékét az I/A. függelék tartalmazza.

1.5.3. A doktori- és mesterképzés jogszabályi környezetének fejlesztése

Doktori iskolák létesítésének, működésének szabályozása. A MAB az 1999. évi LII.
törvény és a Magyar Akkreditációs Bizottság működéséről szóló 199/2000. (XI. 29.)
kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján (a korábbi szabályozásnak megfelelő)
doktori program helyett, doktori iskola működését hagyja jóvá, illetve dönt a doktori iskola
működésének felfüggesztéséről.

A tudományterületek, tudományágak új rendszere. A 2000. évi XCVII. törvény
rendelkezései szerint módosult a tudományterületek és a tudományterületekhez tartozó
tudományágak rendszere. Az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a
művészeti ágak felsorolásáról szóló 169/2000. (IX. 29.) kormányrendelet révén hazánkban
először rendelkezik jogszabály a tudományágak és művészeti ágak felsorolásáról. A felsorolás
a nemzetközi gyakorlatot követi, alkalmazkodik a felsőoktatási képzési szerkezet jelenlegi
gyakorlatához és tervezett alakulásához, valamint megjelenít néhány új és perspektivikus
tudományágat is. Kialakítása a felsőoktatási testületek és a tudományban érdekelt szervezetek
(közöttük a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, az ODHT és a MAB) aktív részvételével
történt. 

A tudományágak és művészeti ágak felsorolását az I/B. függelék tartalmazza.

Kormányrendelet a doktori képzésről és doktori fokozatszerzésről. Az ODHT, a DOSZ és
a MAB közreműködésével készítettük elő a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről
szóló 51/2001. (IV. 3.) kormányrendeletet. Új rendelet kiadására a doktori képzés és
fokozatadás 1993/94. tanévi bevezetésétől az 1999/2000. tanévig terjedő időszakban kialakult
tapasztalok alapján és az 1999. évi LII. törvény, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2000.
évi XCVII. törvény rendelkezései nyomán került sor, az alábbi lényeges szempontok
figyelembe vételével.
− Az Ftv. 1999. és 2000. évi módosításai nyomán, gondoskodni kellett az egyetemek

integrációjából és a tudományterületi, tudományági struktúra jelentős módosításából eredő
változásoknak megfelelő szabályozásról. 

− Az I. Fejezet szabályozza a doktori képzés személyi és tárgyi hatályát (kik azok a
személyek, és melyek azok a területek, akikre és amelyekre a rendelet vonatkozik). A
tervezet hivatkozik a belügyi és honvédelmi szervek doktori képzésben részt vevő,
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hivatásos állományú tagjaira vonatkozó HM-BM együttes rendeletre is, amely a doktori
kormányrendelethez képest speciális rendelkezéseket tartalmaz (1. §). Itt jelennek meg az
értelmező rendelkezések is, definiálva a rendelet és a képzés környezetében felmerülő
egyes fogalmakat, segítve ezzel a jogalkalmazást (2. §).

− A doktori képzésben résztvevők jogait és kötelezettségeit szabályozza a II. Fejezet, a
doktoranduszok részére nyújtható támogatások, a doktoranduszok által fizetendő díjak és
térítések, valamint a doktoranduszok oktatási tevékenysége vonatkozásában.

− A doktori képzés szervezeti kereteiről rendelkezik a III. Fejezet, a doktori iskola, a doktori
tanács és a doktori szabályzat tekintetében.

− A IV. és V. Fejezetek elkülönítésével és az egyes alcímek időrendiséget tükröző sorba
rendezésével szabályozza a tervezet a doktori képzés és fokozatszerzés elemeit, tekintettel
arra, hogy a doktori fokozatszerzési eljárás a doktori képzésre épül, ám attól időben és
jogilag elválik.

− Az Ftv. a doktori képzésben résztvevők országos képviseleteként a DOSZ-t jelölte meg. A
tervezet önálló fejezetet szentel a DOSZ-nak, biztosítva a működés anyagi feltételeit is
(VI. Fejezet).

− Az átmeneti és záró rendelkezések között lényeges elem az egyetemek integrációjából és a
tudományterületi, tudományági struktúra jelentős módosításából eredő változásoknak
megfelelő szabályozás (VII. Fejezet).

− A rendelet melléklete jeleníti meg a doktori- és mesterképzésben, az állami ösztöndíjas
doktoranduszok képzési normatíváit tudományterületi bontásban.

Nem állami doktori ösztöndíjak létesítésének új szabályai a törvényben. Az Országgyűlés
a 2001. évi XCI. törvénnyel módosította az Ftv.-t. Az Ftv. a doktori képzés szempontjából
lényeges elemmel bővült: “A felsőoktatási intézmények társadalmi, egyházi és a Ptk. 685. § c)
pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetekkel, továbbá alapítványokkal,
közalapítványokkal, köztestületekkel és magánszemélyekkel szerződésben megállapodhatnak
doktori ösztöndíjak létesítéséről az intézményi Szabályzat előírásai szerint.” A rendelkezés
célja a központi költségvetésen kívüli források bevonása doktori ösztöndíjak létesítésére. A
törvény ezzel a rendelkezéssel felhatalmazza a doktori képzést folytató egyetemeket arra,
hogy a felsoroltakkal szerződést kössenek doktori ösztöndíjak létesítésére, amennyiben ennek
általános feltételeit intézményi szabályzatukban meghatározzák. A doktori képzésben
résztvevők támogatására létesített nem állami ösztöndíj adományozásának lehetősége szerepel
a doktori képzésről és fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV. 3.) kormányrendeletben is, a
törvény új rendelkezése alapján tovább bővíthető a nem állami ösztöndíjak létesítésének
eszközrendszere. A Ptk. hivatkozott rendelkezésében meghatározott gazdálkodó
szervezetekkel is szerződhetnek az egyetemek doktori ösztöndíjak létesítésre. Ezek közé
tartoznak többek között az állami vállalatok, egyéb állami gazdálkodó szervek, a gazdasági
társaságok, a közhasznú társaságok, az egyes jogi személyek vállalatai, a leányvállalatok és az
egyéni vállalkozók. Érdemes tanulmányozni az adójogszabályok körét abból a szempontból,
hogy azok milyen kedvezményeket biztosítanak a doktori ösztöndíj létesítéséről szerződő
feleknek. A teljesség igénye nélkül ajánljuk a következő rendelkezések számbavételét:

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 6. § (1) bekezdésében
meghatározott mentességekkel adományozhatók nem állami ösztöndíjak. A közhasznú
szervezetet a létesítő okiratában meghatározott cél szerinti tevékenysége után társasági
adómentesség, egyéb — jogszabályban meghatározott — kedvezmény, a közhasznú szervezet
által — cél szerinti juttatásként — nyújtott szolgáltatás igénybevevőjét pedig a kapott
szolgáltatás után személyi jövedelemadó-mentesség illeti meg.

Adómentes bevétel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
vonatkozó rendelkezései szerint a közhasznú, kiemelkedően közhasznú alapítványból,
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közalapítványból annak alapszabályban rögzített közhasznú céljával összhangban a
magánszemély részére kifizetett azon összeg, amelyet az oktatási intézményekben folytatott
tanulmányokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra (ösztöndíj címén) folyósítanak.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény rendelkezése
alapján a közcélú juttatások körében adómentes a közhasznú, kiemelkedően közhasznú
alapítványból, közalapítványból annak alapszabályban rögzített közhasznú céljával
összhangban a magánszemély részére kifizetett azon összeg, amelyet az oktatási
intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra (ösztöndíj
címén) folyósítanak.

Az oklevelek, részképzések elismerésének új törvényi szabályozása. Folyamatban van az
Európai Felsőoktatási Térség kialakítása, amit “Bolognai Folyamat”-ként ismer Európa
felsőoktatási közössége. Az Egyetemek Bolognai Magna Chartájában, 1988-ban
meghatározott elveket alapul véve, az európai oktatási miniszterek 1999-ben aláírt közös
nyilatkozatban kötelezték el magukat az Európai Felsőoktatási Térség kialakítására. Hazánk
—  ahogy 1988-ban az Egyetemek Magna Chartáját — 1999-ben az Európai Felsőoktatási
Térség kialakítását célzó egyezményt magára nézve kötelezően elfogadó országok közé
tartozik. Felsőoktatási törvényünk alapját képezik az Egyetemek Magna Chartájában foglalt
elvek, közöttük az oktatás és kutatás szabadsága, a felsőoktatási intézmények autonómiája.
2001-ben törvényben hirdette ki a magyar Országgyűlés a felsőoktatási képesítéseknek az
európai régióban történő elismeréséről szóló 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt
egyezményt (2001. évi XCIX. törvény), és ennek rendelkezéseivel összhangban alkotta meg a
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényt. E két
törvénynek is vannak a doktori képzéssel és a doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos
rendelkezései. Három olyan fontos szabályozási terület van, amely a doktori képzés és
fokozatszerzés szempontjából e kiadványban is említésre méltó, hiszen ezeket a
rendelkezéseket, valamennyi egyetemnek a gyakorlatban kell nap mint nap alkalmaznia, ezek
a következők:
− külföldön szerzett felsőfokú képzettségi szint, továbbtanulás céljából történő elismerése

(hazánkban a doktori képzésre való felvétel feltétele egyetemi alapképzésben szerzett
oklevél),

− külföldi részképzések elismerése,
− külföldön szerzett tudományos fokozatok honosítása.

Feltétlenül szükséges e rendelkezések pontos ismerete az alkalmazás során, e helyen
csupán a részképzésre vonatkozó szabályozással foglalkozunk bővebben. A képzések, így
különösen a PhD képzés és fokozatadás rendszere nem feltétlenül azonos az ösztöndíjast
küldő és fogadó országokban. A külföldi résztanulmányok folytatására adományozható
ösztöndíj akkor értékes az ösztöndíjas tanulmányai szempontjából, ha a fogadó országban
folytatott külföldi résztanulmányokat a hallgató intézménye, az adott ország jogszabályai
szerint elismeri. A doktori kormányrendelet ennek megfelelően szabályozza a külföldi
részképzést, összhangban a hivatkozott törvényekkel.

A külföldön folytatott doktori részképzés a doktori képzés része, amelyben a
doktorandusz a doktori témájához kapcsolódó — a témavezető által jóváhagyott — olyan
munkaprogram alapján vehet részt, amely biztosítja az adott tanulmányi időszak
érvényességét az egyetem doktori képzési programjában. A külföldi részképzések
munkaprogramjának elfogadásáról a küldő fél országában a hatályos jogszabály szerint
illetékes testület dönt. A PhD hallgató a doktori témájához kapcsolódó — a témavezető által
jóváhagyott — és a fogadó egyetemmel egyeztetett munkaprogramot teljesít külföldi
részképzése során. A fogadó egyetem a hallgatóval, a részképzés időtartamára, hallgatói
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jogviszonyt létesít, leckekönyvet állít ki, amelyben igazolja a részképzés munkaprogramjában
vállalt feladatok teljesítését. 

1.5.4. A doktori képzés finanszírozása

A doktori képzés fejlesztési stratégiája szerint évente 50 fős keretszám-emeléssel
biztosítjuk 2003-ra az állami finanszírozást 2 700 doktorandusz részére az alábbiak szerint: 

1999/2000-es tanév: az I. éves keret 800 fő  (750 fő + 50 fő a határon túliak részére)
Összlétszám: 2 300 fő (800+750+750) (Megvalósult.)

2000/2001-es tanév: az I. éves keret 850 fő  ( 800 fő + 50 fő a határon túliak részére)
Összlétszám: 2 400 fő (850+800+750) (Megvalósult.)

2001/2002-es tanév: az I. éves keret 900 fő  (850 fő + 50 fő a határon túliak részére)
Összlétszám: 2 550 fő (900+ 850+800) (Megvalósult.)

2002/2003-as tanév: az I. éves keret 900 fő  (850 fő + 50 fő a határon túliak részére)
Összlétszám: 2 650 fő (900+900+ 850) (megvalósult)

2003/2004-es tanév: az I. éves keret 900 fő  (850 fő + 50 fő a határon túliak részére)
Összlétszám: 2 700 fő (900+900+900)

Normatív állami ösztöndíj
A doktori ösztöndíj havi összegét az éves költségvetési törvények határozzák meg, 1997-

től a doktori képzést szabályozó kormányrendeletetek rendelkezéseivel összhangban. Mivel a
pénzügyi évek eltérnek a tanévek szokásos rendjétől, a két tanévnek megfelelő három
pénzügyi év adatait közöljük. A doktori ösztöndíj havi összege:
− 2000-ben 45 000 forint (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.) kormányrendelet
rendelkezéseivel összhangban);

a továbbiakban, a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001. (IV. 3.)
kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban:
− 2001-ben 51 000 forint, 
− 2002-ben 55 000 forint, 
− 2003-tól a garantált havi egyetemi tanári illetmény 22%-a várható. Az ösztöndíj éves

mértéke ennek megfelelően szerepel a 2003. évi költségvetési törvény Országgyűlés elé
terjesztett tervezetében.

Normatív képzési támogatás
Az állami ösztöndíjas doktoranduszok képzését folytató egyetemek normatív képzési

támogatásban részesülnek. A doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 51/2001.
(IV. 3.) kormányrendelet mellékletében határozza meg a doktori képzési normatívákat:

a) a bölcsészettudományok, a hittudomány és a társadalomtudományok tudományterületén 
    280 ezer forint/fő/év;
b) az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a    
    természettudományok tudományterületén és a művészetek területén 560 ezer 
    forint/fő/év.

A beszámolási időszakban a doktori képzés rendszere átalakulóban volt. A törvény és a
kormányrendelet szerint doktori és mesterképzés csak akkreditált doktori iskola keretében
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folytatható. Az egyetemeken tudományáganként egy doktori iskola működhet. A doktori
iskolák az akkreditált doktori programokra alapozva, azok átalakításával, vagy új doktori
iskolaként jöttek, jönnek létre. Az OM a doktori iskolák kialakulását pályázati támogatással is
ösztönözte. (Lásd 2.3.1.2. fejezet!)

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

Az OM felsőoktatási tudományos ügyekért felelős főosztálya a Határon Túli Magyarok
Főosztályával (jogelődje: Határon Túli Magyarok Titkársága) együttműködésben nyújt
szakmai támogatást a Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanácsnak a magyar nemzetiségű
kisebbség évi 50 fős ösztöndíjas keretének felosztásában. 

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. A
hallgatók felvétele a doktori képzésre — az Ftv. alapján — az egyetemek autonóm joga. A
határon túli hallgatói keret létesítésével, a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslattevő
szerepének elfogadásával, az egyetemek erről a kizárólagos jogukról csak részben mondhattak
le. 

Az állami ösztöndíjasok kiválasztása kétszintű pályázati rendszerben valósul meg. A
pályázóknak 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 I.
éves, 50 II. éves és 50 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.

A külföldiek magyarországi és a magyarok külföldi felsőfokú tanulmányainak egyes
kérdéseiről szóló 192/1997. (XI. 4.) kormányrendelet 17. §-ának rendelkezése alapján, a
Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanács igényének megfelelően az OM 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 képzésben való részvétel folytatására6. 

                                                          
6 Kivonat a külföldiek magyarországi és a magyarok külföldi felsőfokú tanulmányainak egyes kérdéseiről szóló
192/1997. (XI. 4.) kormányrendeletből:
“17. § (1) A magyar állami ösztöndíj adományozásának általános feltételeit a pályázat, részletes feltételeit az
ösztöndíjas és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium között létrejött szerződés tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben említett szerződésnek tartalmaznia kell 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.”
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A Magyar Köztársaság elsősorban az itt ismertetett ösztöndíj-politikájával járult és járul
hozzá a határon túli régiók magyar nyelvű oktatási intézményeinek létesítéséhez és
működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges szellemi potenciál, az ifjú oktatói, kutatói
generáció kialakulásához.

1.5.6. A doktori tézisek és értekezések nyilvántartási rendszere

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

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. §-nak 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.7

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,

                                                          
7 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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− 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,

− az eredeti nyelven (többségükben magyarul) megjelenő doktori értekezések nagy
mértékben 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-től
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.

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
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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. Ezekben az esetekben is kötelező az
értekezések közzététele a Doktori Adatbázisban , 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.

1.5.7. Szemelvények az új típusú doktori képzés és fokozatszerzés első tíz évéből

Az államilag finanszírozott létszám elosztása 1995-től az ODHT által javasolt és a
Felsőoktatási és Tudományos Tanács által jóváhagyott minőségi mutatók alapján történt az
akkreditált doktori programokkal rendelkező egyetemek között. Az intézményi integrációt
követően a 2001/2002. tanévre meghatározott 850 fős felvételi keretből 20 egyetem részesült.
A keretelosztásnak ezt a módját 2001-től kormányrendelet emelte jogszabályi szintre.

1998-ban a tandíjmentesség körének kiterjesztésével tandíjmentességet kaptak a
képzésben részt vevő harmadévesek és a képzés első két évében a tanulmányok mellett
oktatási tevékenységet is folytatók, továbbá a családpolitikai célkitűzésekkel összhangban —
az államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésben is — a gyermekgondozási segélyben,
illetőleg gyermeknevelési támogatásban részesülők.

A normatív kutatástámogatással összefüggő intézményi adatszolgáltatások alapján
készített táblázatok szemléltetik
− a doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatók, ill. a PhD fokozat megszerzésére

egyénileg felkészülők számának változását 2000. október–2002. március között (7/A
táblázat),

− a mester- (DLA) képzésben részt vevő hallgatók, ill. a DLA fokozat megszerzésére
egyénileg felkészülők számának változását 2000. október–2002. március között (7/B
táblázat),

− a doktori (PhD) és a mester- (DLA) képzésben részt vevők, ill. a PhD, DLA fokozat
megszerzésére egyénileg felkészülők összlétszámának változását 1997. október–2002.
március között (8. táblázat).
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7/A táblázat
A doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatók,

ill. a PhD fokozat megszerzésére egyénileg
felkészülők számának változása 2000. október–2002. március között intézményenként

Intézmény

Teljes idejű
képzésben

állami ösztön-
díjjal részt

vevők száma

Teljes idejű
képzésben

állami ösztöndíj
nélkül részt

vevők száma *

Részidejű
képzésben részt
vevők és egyéni

felkészülők
együttes száma* 

Összesen

2000.
október

2002.
március

2000.
október

2002.
március

2000.
október

2002.
március

2000.
október

2002.
március

Budapesti Közgazdaságtudományi és
Államigazgatási Egyetem    128   118           7      80    208    243    343    441

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem    315    309    206    188    213    306    734    803
Debreceni Egyetem    331    325      22      20    528    502    881    847
Debreceni Református Hittudományi
Egyetem        5        8      19      20      24      28
Eötvös Loránd Tudományegyetem    473    458      15    725    997    389 1 485 1 572
Evangélikus Hittudományi Egyetem        7        9        5        5      12      14
Kaposvári Egyetem      19      22     35        0        7      37      61      59
Károli Gáspár Református Egyetem        7        4        4        6      13      17      17
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem      10        7        4        1       2      11      13
Miskolci Egyetem    122    117      26      24    231    204    379    345
Nyugat-Magyarországi Egyetem      43      45       2        2     66    110    111    157
Pázmány Péter Katolikus Egyetem        9      21           97      82      60      91    178
Pécsi Tudományegyetem    145    152        6        1    227    644    378    797
Semmelweis Egyetem    179    173        6    162    164    243    349    578
Szegedi Tudományegyetem    289    297      48    228    315    195    652    720
Szent István Egyetem    183    209      7      13    288    689    478    911
Veszprémi Egyetem      79      93      33      36    107    135    219    264
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem      30      26    200    206    206    232

Mindösszesen 2 374 2 393    417 1 580 3 664 4 003 6 455 7 976

Megjegyzés: * A 2000. októberi és a 2003. márciusi adatok közötti nagy eltérések elsődleges okai a 2000. októ-
           beri téves adatszolgáltatások. Ezek részint az adatlapok téves értelmezéséből adódtak.  

Források: A normatív kutatástámogatással összefüggő intézményi adatszolgáltatások
    A ZMNE-től kapott adatok

7/B táblázat
A mester- (DLA) képzésben részt vevő hallgatók, ill. a DLA fokozat megszerzésére

egyénileg felkészülők számának változása 2000. október–2002. március között
intézményenként

Intézmény

Teljes idejű
képzésben

állami ösztön-
díjjal részt

vevők száma

Teljes idejű
képzésben

állami ösztöndíj
nélkül részt

vevők száma

Részidejű
képzésben részt
vevők és egyéni

felkészülők
együttes száma 

Összesen

2000.
okt.

2002.
márc.

2000.
okt.

2002.
márc.

2000.
okt.

2002.
márc.

2000.
okt.

2002.
márc.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem 18   16 5   3 16   18   39   37
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Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 29   37 13   9   31   38   81
Magyar Iparművészeti Egyetem 12   17 30   12   47
Magyar Képzőművészeti Egyetem 12   18   7     8   19   26
Pécsi Tudományegyetem   7   11   1     1     8   12
Színház- és Filmművészeti Egyetem 10   22 51   54   61   76

Mindösszesen 88 121 5 46 84 112 177 279

Források: A normatív kutatástámogatással összefüggő intézményi adatszolgáltatások

8. táblázat
A doktori (PhD) és a mester- (DLA) képzésben részt vevők, ill. a PhD, DLA fokozat

megszerzésére egyénileg felkészülők összlétszámának változása 
1997. október–2002. március között

Részvételi forma 1997.
október

1998.
október

1999.
október

2000.
október

2002.
március

Szervezett teljes idejű PhD képzésben
     állami ösztöndíjjal részt vevők száma
     állami ösztöndíj nékül részt vevők száma                     1)
Szervezett részidejű PhD képzésben résztvevők és a  PhD
fokozat megszerzésére egyénileg felkészülők száma
Együtt

2 282
   247

3 828
6 357

2 305
   310

4 003
6 618

2 249
   339

4 063
6 651

2 374
   417

3 664
6 455

2 393
1 580

4 003
7 976

Szervezett teljes idejű DLA képzésben 
     állami ösztöndíjjal részt vevők száma
     állami ösztöndíj nélkül részt vevők száma
Szervezett részidejű DLA képzésben részt vevők és a DLA
fokozat megszerzésére egyénileg felkészülők száma
Együtt

     45
       2

     14
      61

     35
       2

     28
     65

     69
       4

     71
   144

     88
       5

     84
   177

   121
     46

   112
   279

Szervezett részidejű PhD, DLA képzésben részt vevők és
a PhD, DLA fokozat megszerzésére egyénileg felkészülők
együttes száma                                                                   2)
     közülük felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben
     foglalkoztatott oktató                                                    2)
Az egyénileg felkészülők együttes számának %-ában
2)

3 800

1 312
[34,5]

3 914

1 499
[38,3]

3 932

1 622
[41,3]

3 548

1 622
[45,7]

3 909

1 710
[43,7]

Megjegyzések:
1) A 2000. októberi és a 2003. márciusi adatok közötti nagy eltérések elsődleges okai a 2000. októberi 

     téves adatszolgáltatások. Ezek részint az adatlapok téves értelmezéséből adódtak.
2) HM, BM intézmények nélkül.

Források: A normatív kutatástámogatással összefüggő intézményi adatszolgáltatások 
    A ZMNE-től kapott adatok

Az Országos Doktori Nyilvántartás szerint az új típusú képzési rendszerben, a
2000/2001. tanév befejezéséig PhD fokozatot szerzett személyek száma 2 097 fő. A nappali
tagozatos doktoranduszok létszámának (OM statisztika) és az értekezés alapján fokozatot
szerzettek száma (MAB, Országos Doktori Nyilvántartás) az 1998/1999. és a 2001/2002.
tanév között a 9. táblázat szerint változott. 
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9. táblázat
A nappali tagozatos doktoranduszok, valamint az értekezés alapján fokozatot

szerzettek számának változása az 1998/1999.  és a 2001/2002. tanév között

Összesenből PhD 
Tanév I. éves II. éves III. éves Összesen állami

ösztöndíjas
fokozatot
szerzett

1998/1999 1 596 1 439 1 229 4 264 2 298 310
1999/2000 1 613 1 470 1 219 4 302 2 276 622
2000/2001 1 772 1 506 1 270 4 548 2 480 721

2001/2002* 1 814 1 597 1 402 4 813 2 587 -
Megjegyzés: * Előzetes adatok.
Források: OM statisztika, MAB, Országos Doktori Nyilvántartás.

Az adatok egyértelműen igazolják a fokozatot szerzettek számának dinamikus
növekedését. Ez a növekedés természetszerűen jelzi az új típusú doktori képzési rendszer
stabilizálódását. Az integráció és az új doktori iskolai struktúra hatásai leghamarabb 3–4 év,
de célszerűen csak 5–6 év elteltével lesznek vizsgálhatók. A munkavégzés melletti doktori
képzésben való részvétel formája a levelező tagozatos képzés. 

A levelező tagozatos képzésre jelentkező doktoranduszok száma az első évfolyamokon
általában mintegy 1000 fő, és 60–70 százalékuk folytatja tanulmányait a második
évfolyamon, és mintegy 50 százalékra tehető azok száma, akik a III. évfolyamon is folytatják
tanulmányaikat. A levelező doktoranduszok 2001/2002. és 2001/2002. tanévi létszámát a 10.
táblázat mutatja be. 

10. táblázat
A levelező tagozatos doktoranduszok száma a 2001/2002. és 2001/2002. tanévben

Tanév I. éves II. éves III. éves Összesen
2000/2001 1 046 628 530 2 204
2001/2002*    988 698 531 2 217

       
       Megjegyzés: * Előzetes adatok.
       Forrás: OM statisztika.

A 11. táblázat az 1994/1995. tanévtől a 2000/2001. tanév befejezéséig értekezés alapján
szerzett PhD fokozatok tudományterületi megoszlását mutatja be. 

11. táblázat 
Az 1994/1995. tanévtől a 2000/2001. tanév befejezéséig értekezés alapján szerzett

PhD fokozatok tudományterületi megoszlása

Tudományterület Fokozatok
száma

Az Összesen
százalékában

Természettudományok    708   33,8
Műszaki tudományok    229   10,9
Orvostudományok    400   19,1
Agrártudományok    158     7,5
Társadalomtudományok    184     8,8
Bölcsészettudományok    416   19,8
Művészetek        0     0,0
Hittudomány        2     0,1
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Összesen 2 097 100,0

Források: Országos Doktori Nyilvántartás, MAB.

Az Országos Doktori Nyilvántartás statisztikai adatai alapján a 1994/1995-ös tanévtől a
2000/2001-es tanév befejezéséig értekezés alapján PhD fokozatot szerzettek életkor szerinti
megoszlását bemutató 1. ábra jól tükrözi az új doktori képzési rendszer egyik legfontosabb
eredményét: a 28 és 33 év közötti korosztályban a legmagasabb (összesen 45 százalék) a
fokozatszerzési arány.

1. ábra
Az 1994/1995. tanévtől a 2000/2001. tanév befejezéséig értekezés alapján PhD fokozatot szerzők

életkora a fokozatszerzés idején
(Forrás: Országos Doktori Nyilvántartás, MAB)
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 Ez a tendencia az oktatói-kutatói utánpótlás biztosításának egyik legfontosabb záloga.
Ezért kiemelt jelentőségű feladat a tudományos fokozatot szerzett fiatalok pályán tartási
feltételeinek biztosítása.

A doktori iskolákban történő képzés és fokozatszerzés minden elemére kiterjedő
autonóm egyetemi szabályozásnak köszönhető, hogy a MAB nyilvántartásában 2002. július 5-
ig nyilvántartásba vett és közzétett adatok szerint az új típusú doktori képzésben odaítélt PhD
fokozatok száma 2 947, emellett mindössze 9 fokozatszerzési eljárás (a fokozatszerzési
eljárások 0,3 százaléka) bizonyult sikertelennek. 6Ezek közül egy pályázó a sikertelen védést
követő 2 év elteltével megszerezte a tudományos fokozatot. A legutóbb 2000-ben sikertelenül
zárult két fokozatszerzési eljárást követően újabb sikertelen fokozatszerzési eljárás nem
szerepel a MAB nyilvános és kötelező nyilvántartásában.)

Az új típusú doktori képzés 1993/1994. tanévi bevezetése óta 2001. évi kezdettel első
alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy a MAB minőséghitelesítési eljárás (akkreditáció)
keretében átfogó vizsgálatnak vesse alá a doktori képzést folytató egyetemek doktori képzését
és fokozatadási gyakorlatát. A 2002/2003. évi tanévben már kizárólag a június 30-ig
akkreditált doktori iskolák hirdethettek felvételt, folytathatnak doktori képzést és
adományozhatnak doktori fokozatot.

A doktori képzés és fokozatadás átfogó szabályozási- és minőségbiztosítási rendszere
megteremtette annak a feltételét, hogy a doktorjelölt a fokozatszerzési eljárás valamennyi
fázisában tisztában legyen: addigi teljesítménye, eredményei alapján megfelel-e azoknak a
követelményeknek, amelyek alapján doktori fokozatszerzési eljárása sikerrel zárulhat. A
doktori témavezető és a doktori iskola, a doktori tanácsok felelőssége is egyértelmű. 

A kormányrendelet alapján, 2001 őszén — több mint egy évvel a megadott határidő
lejárta előtt — létrehozott elektronikus Doktori Adatbázis (http://www.om.hu/phd/)
nyilvánosságával biztosítja a megszerzett doktori fokozatnak, a tudományág sajátosságainak
megfelelő, tudományos eredményekkel való megalapozott voltának ellenőrizhetőségét, a
hazai és nemzetközi tudományos közösség képviselői által is. 

A Doktori 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 Adatbázis segítségével arról is, hogy tudományos eredményei,
tudományos közleményei alapján megalapozott-e már a fokozatszerzési kérelem benyújtása.
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2. Az OM felsőoktatási tudománytámogató tevékenysége

2.1. A felsőoktatási központi kutatási előirányzat

A 2000. évi felsőoktatási központi kutatási előirányzatról és az ebből támogatott
részprogramokra tervezett összegekről az 1999/2000. évi főosztályi jelentésben adtunk
tájékoztatást. 

Az előirányzat teljes összege 2001-ben 2 718,8 millió forint volt, amely – a 2000. évi
előirányzathoz hasonlóan – két fő részből tevődött össze. Nagyobbik része, 1834,8 millió
forint (a 2001. évi teljes összeg 67,5 százaléka) az állami egyetemek és főiskolák
költségvetésébe normatív kutatástámogatás jogcímén beépített összeg.  

Az előirányzat másik része az OM költségvetésében Felsőoktatási kutatási program
elnevezéssel 2001-re megállapított 884 millió forint (a teljes összeg 32,5 százaléka). Ennek a
2001–2002. évi költségvetési törvény szerinti felhasználási céljai a következők voltak:
− a fiatal kutatói réteg pályaindításának — az oktatói-kutatói életpálya jelentős állomásaihoz

kapcsolt — elősegítése,
− a szakmailag kiemelkedő kutatás-fejlesztési témák és az új utakat kereső művészeti

programok megvalósítása,
− a doktori iskolák bázisán kialakuló tudományos és mester iskolák, továbbá
− a regionális kutatási és fejlesztési programokat megvalósító tudományos műhelyek

fejlesztésének, valamint
− a korábbi ígéretes programok folytatásának támogatása.

Az OM 2001. évi költségvetési fejezetében megállapított előirányzat fenti céljainak
megfelelően az OM Gazdálkodási Szabályzatában rögzített részfeladatok és felhasználási
részösszegek az alábbiak voltak:

1. Az 1999. évi Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázat (FKFP) 
    nyerteseinek támogatása       166,6 millió Ft
2. A 2000. évi FKFP pályázat nyerteseinek támogatása       285,8 millió Ft
3. A 2001. évi fiatal kutatói pályázat nyerteseinek támogatása       300,0 millió Ft
4. Az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmények 2001. évi 
    normatív kutatástámogatása 52,0 millió Ft
5. Az állam által elismert nem állami egyetemeken folyó doktori képzés
    támogatása 10,1 millió Ft
6. A felsőoktatási intézmények szervezetében szakmai önállósággal működő 
    kutató-fejlesztő intézetek, valamint a BME-n működő oktató reaktor kutatás-
    fejlesztési feladatainak megvalósítását szolgáló, az intézeti bevételekkel össz-
    hangban álló kiegészítő támogatás 59,4 millió Ft
7. A felsőoktatási intézmények programjaihoz kapcsolódó tudományos ismeret-
    terjesztés, valamint a tehetséggondozáshoz kapcsolódó rendezvények
    támogatása 10,1 millió Ft

    Összesen       884,0 millió Ft

2002-ben a felsőoktatási központi kutatási előirányzat tervezett teljes összege 4 134,8
millió forint volt. Az ebből az összegből az állami egyetemek és főiskolák költségvetésébe
beépített normatív kutatástámogatás — a 2001. évivel megegyezően — 1834,8 millió forintot
tett ki. (Ez a 2002. évi teljes összeg 44,4 százaléka).

Az OM költségvetési fejezetében Felsőoktatási kutatási program elnevezéssel 2002-re
megállapított összeg 2 300 millió forint (a 2002. évi tervezett teljes összeg 55,6 százaléka)
volt, a fent felsorolt, költségvetési törvény szerinti felhasználási célokkal.
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Az OM 2002. évi költségvetési fejezetében megállapított előirányzat céljának
megfelelően tervezett, az OM Gazdálkodási Szabályzatában rögzített részfeladatok és
felhasználási részösszegek a következők voltak:

1. A felsőoktatási intézmények 2001. évről áthúzódó kutatási feladatainak
    támogatása    1251,1 millió Ft
2. Az 1999. évi Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázat (FKFP) 
    nyerteseinek támogatása   4,8 millió Ft
3. A 2000. évi FKFP pályázat nyerteseinek támogatása       216,1 millió Ft
4. A 2001. évi fiatal kutatói pályázat nyerteseinek támogatása       285,4 millió Ft
5. 2002. évi pályázat doktori iskolák részére       160,6 millió Ft
    (Megjegyzés: Ezt az összeget elvonták, és a feladat finanszírozása a Központi Műszaki 

        Fejlesztési Alapprogramból (KMŰFA) történt.
6. 2002. évi TDK (Tudományos Diákköri) pályázat       240,0 millió Ft
7. Az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmények 2001. évi 
    normatív kutatástámogatása 52,0 millió Ft
8. Az állam által elismert nem állami egyetemeken folyó doktori képzés
    támogatása 20,0 millió Ft
9. A főiskolai pályázat nyerteseinek támogatása 70,0 millió Ft

Összesen    2 300,0 millió Ft

2.2. A felsőoktatási normatív kutatástámogatás

A 2000. január 1-jével megvalósult felsőoktatási integrációval összefüggésben
szükségessé vált a felsőoktatási normatív kutatástámogatás felosztásáról és felhasználásáról
szóló 6/1997. (II. 12.) MKM rendelet (Rendelet) újabb módosítása. 

A Magyar Közlöny 2000. évi 58. számában megjelent 13/2000. (VI. 16.) OM rendelet
megszűntette az intézményi normatív kutatástámogatás kötelező minimumát, amely 1999-ig
az éves normatív kutatástámogatási keret 0,1 százaléka volt, és 1999-ben már 1,3 millió
forintra emelkedett. 

A 2000. évi normatív kutatástámogatás összege 1298 millió forint volt, ugyanannyi, mint
1999-ben. Az OM a keretet a módosult Rendeletnek megfelelően osztotta fel az intézmények
között, és a felosztás eredményét közzétette a Magyar Közlöny 2000. évi 74. számában.

Az OM költségvetési fejezetébe tartozó 60 felsőoktatási intézmény közül 28 állami
egyetem és főiskola együttesesen 1265,9 millió forint összegű támogatásban részesült,
amelyet az intézmények a költségvetésükbe ezen a jogcímen beépítve kaptak meg, és a
támogatást a velük egyeztetett kiemelt előirányzati bontásban (személyi juttatások,
munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, intézményi beruházási kiadások) használhatták
fel. 

Az állam által elismert 31 nem állami felsőoktatási intézmény 32,1 millió forint összegű
támogatást kapott programfinanszírozás keretében átadott pénzeszköz formájában. (A Sola
Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola nem igényel állami támogatást.)

A normatív kutatástámogatásban részesült 59 felsőoktatási intézmény fele, 29 egyetem és
főiskola támogatása nem érte el az 1999. évi 1,3 millió forint összegű kötelező minimumot.
Közülük 25 intézmény támogatása 1 millió forintnál kisebb volt, 17 intézményé pedig
félmillió forintnál kevesebb. 

A 2000. évi normatív kutatástámogatás intézményi felhasználását alapvetően
befolyásolták az alábbi körülmények:
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A Rendelet módosítása a kihirdetés napján, 2000. június 16-án lépett hatályba, a
támogatás felosztásának eredményéről szóló OM közlemény pedig 2000. július 14-én jelent
meg. Az OM és az intézmények közötti, a támogatás felhasználásról szóló megállapodások
augusztusban jöttek létre. A felhasználás előírt határideje 2000. december 31. volt.

Az állami felsőoktatási intézmények egy részénél a megállapított támogatás nem egyezett
meg a költségvetésükbe az év elején bekerült összeggel. Az eltéréseket pótelőirányzattal,
illetve elvonással kellett rendeznünk, és a pótelőirányzatokra részprogramok megnyitását
kellett engedélyeztetnünk a Magyar Államkincstárnál (a megállapodások aláírását követően).

Az érintett állami intézmények a pótelőirányzathoz, továbbá a nem állami egyetemek és
főiskolák a támogatáshoz csak a megállapodások megkötése és a kincstári részprogramok
megnyitásának engedélyezése után, 2000 szeptembertől juthattak hozzá.

A támogatásból nagy értékű eszközöket csak a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően lehetett vásárolni.

Elsősorban a felsorolt körülmények miatt 3 állami és 15 nem állami egyetem és főiskola
nem tudta a támogatást teljes egészében felhasználni 2000. december 31-ig.

Az OM felső vezetői lehetővé tették a maradványok 2001-ben történő felhasználását,
ehhez azonban módosítanunk kellett az intézményekkel 2000. augusztusban kötött
megállapodásokat.

A 2000. évi normatív kutatástámogatás felhasználásáról valamennyi intézmény
beszámolt. Ehhez 2001. március elején küldtük meg a szempontokat.

A beszámolókról készített és az intézmények tudományos vezetőinek 2001 júniusában
megküldött összefoglalásból az alábbiakat emeljük ki:

A beszámolók részletessége és színvonala rendkívül eltérő volt, átlagban hasonló az
előző évihez. Az intézmények negyedrésze nem a megadott szempontok szerint számolt be. A
beszámolók feldolgozásakor az egyetemek, főiskolák majdnem felével kellett egyeztetni,
hiányzó adatokat pótoltatni, adatokat tisztázni8.

A támogatást a felsőoktatási intézmények döntő többsége a felsőoktatási törvényben, a
normatív kutatástámogatásról szóló miniszteri rendeletben, továbbá az OM-mel kötött
megállapodásban foglaltaknak megfelelően használta fel. 

A támogatás intézményen belüli felosztása és felhasználása — néhány kivételtől
eltekintve — a vonatkozó intézményi szabályzatokban rögzített célokra és módon történt. Az
intézményi szabályozás fejlődött.

Az egyes intézményekben követett gyakorlat között természetszerűleg jelentős eltérések
voltak. Ezek — többek között —  az intézmények nagyságával, kutatás-fejlesztési
stratégiájával, szervezeti felépítésével, működési rendjével, a testületi és személyi
hatáskörökkel, az integrációval létrejött egyetemek és főiskolák esetében a gazdálkodás
átmeneti jellegével függtek össze. A beszámolókban leggyakrabban előforduló felhasználási
célok a következők voltak:
− A legfontosabbnak ítélt kutatási témák támogatása
− A kutatási infrastruktúra fejlesztése, könyvtárfejlesztés, könyv- és folyóirat-beszerzés
− Publikációs tevékenység, tudományos konferenciák szervezésének és résztvevőinek

támogatása 
− A PhD, DLA képzés, illetve a képzésben részt vevők támogatása
− Oktatók PhD tanulmányainak támogatása

                                                          
8 Több intézmény (BMGE, DE, SE, SZIE, BGF) a szervezeti egységeinek — helyenként nem a megadott
szempontok szerint készült, egymástól jelentősen eltérő összetételű és részletességű — beszámolóit küldte meg.
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Néhány intézmény eltért a szabályzatában leírt céloktól. A nem kutatási célú felhasználás
az előző évekhez képest kisebb mértékben fordult elő. A megjelölt okok a következők voltak:
átmeneti pénzügyi nehézségek, gazdasági működési zavarok, a normatív kutatástámogatás
drasztikus csökkenése az előző évhez képest.

A támogatás a képzési feltételek javulását is elősegítette. 

A támogatás intézményen belüli elosztásának módja jelentős mértékben megváltozott az
előző évekhez képest. Az 1999-ig jellemző elosztási forma, a belső pályáztatás 2000-ben
háttérbe szorult, illetőleg több intézményben kari szintre tevődött át, és megnőtt – mindenek
előtt a tudományos teljesítményi – mutatók szerinti elosztás szerepe. Számos főiskolán pedig
a főigazgató és közvetlen vezetőtársai osztották el a támogatást, nem egy esetben úgy, hogy
kényszerűségből eltértek az intézményi szabályzattól, vagy pedig megváltoztatták azt.
Hasonló eset egyetemen is előfordult.

A változás az állami felsőoktatási intézmények esetében elsősorban a 2000. január 1-
jével megvalósult integrációval volt kapcsolatos, az állam által elismert felsőoktatási
intézmények zöménél pedig a támogatási összeg nagymértékű csökkenésével függött össze.
Az integrációval létrejött állami egyetemek és főiskolák többsége a támogatást vagy annak
nagy részét az OM által alkalmazott algoritmus szerint vagy ahhoz hasonlóan osztotta el a
karok között. Többségük az integrációt követően elkészült és hatályba lépett intézményi
szabályzat alapján tette ezt, az intézményi szintű szabályzattal nem rendelkezők pedig
átmeneti intézkedésekkel. Az egyetemi és főiskolai karokon végzett továbbosztás módjáról
nincs átfogó képünk.

Az intézményi szintű felhasználás főleg a kisebb intézményekre, a decentralizált
felhasználás pedig inkább a nagyobb — az állami intézmények esetében az integrációval
létrejött — egyetemekre és főiskolákra jellemző. A teljesen intézményi szintű vagy teljesen
decentralizált felhasználás jóval gyakoribb, mint a vegyes megoldás.

A belső ellenőrzés megoldásáról az intézmények döntő többsége beszámolt. A kivételek
főleg olyan intézmények, amelyek központilag használták fel a kis összegű támogatást.

Az ellenőrzés általában a támogatás segítségével megoldott kutatás-fejlesztési
feladatokról szóló tartalmi beszámoltatással és pénzügyi elszámoltatással valósult meg. A
tartalmi beszámoltatás jellemző formája az írásos kutatási beszámoló. A beszámoltatást
részint testületek, részint vezetők végezték, például egyetemi, főiskolai tanácsok, tudományos
bizottságok, intézményvezetők, tudományos vezetők, kari tanácsok, bizottságok, kari vezetők.
A pénzügyi ellenőrzés többnyire éves pénzügyi elszámoltatással valósult meg. Ez általában az
intézmények (karok) gazdasági részlegeinek, ill. vezetőinek a hatásköre. 

A támogatás felhasználásával megoldott, intézményi szinten (több intézménynél karok,
ill. gazdálkodási egységek szintjén) kiemelkedő kutatás-fejlesztési feladatokról az egyetemek
és főiskolák döntő többsége közölt érdemi szöveges adatokat. Ez jelentős előrelépésnek
tekinthető az 1999. évi felhasználásról szóló beszámolókhoz képest.

A kiemelt feladatok értelmezésében jelentősek a különbségek (a korábbi évekhez
hasonlóan). Megvalósított kutatási, fejlesztési témák, művészi alkotások felsorolása mellett
számos különböző, a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos megoldott feladatokról szóltak a
beszámolók.

Mindössze 11 intézmény jelölt meg olyan konkrét összeget, amelyet a támogatásból más
kutatás-fejlesztési, pl. pályázati források bevonására használt fel. 
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A támogatás doktori, ill. mesterképzési mutatók alapján megállapított részének
felhasználásáról a beszámolók nagy többsége nem tartalmazott adatokat, ezeket pótlólag
kellett bekérnünk.

Az állami egyetemek közül PhD/DLA célú támogatásra a Rendelet előírásainak
megfelelő összeget (vagy ennél többet) kevés intézmény fordított (BKÁE, MIE, MKE,
NYME, PTE, SE, SZIE).

A támogatásból könyvtárfejlesztésre költött összegekre vonatkozó, használható
számadatokat a beszámolók kétharmada tartalmazott. Az intézményi támogatási kerethez
viszonyítva kiemelkedően sokat fordított könyv- és folyóirat-beszerzésre a BKÁE, DE, MIE
SZTE. A nem állami felsőoktatási intézmények több mint fele használta fel a szerény összegű
támogatás jelentős részét könyvtárfejlesztésre.

A 2001. évi normatív kutatástámogatás teljes összege 1886,8 millió forint volt, 588,8
millió forinttal, vagyis 45,4 százalékkal több a 2000. évi 1298 millió forintnál.

Az állami felsőoktatási intézmények 2001. évi költségvetésébe ezen a jogcímen beépített
összeg 1834,8 millió forintot tett ki, amely az 1999. évi 1265,9 millió forintot 568,9 millió
forinttal, azaz 44,9 százalékkal haladta meg.

Az állam által elismert felsőoktatási intézmények 2001-ben 52 millió forint összegű
normatív kutatástámogatásban részesültek, amely 19,9 millió forinttal (62 százalékkal) volt
több az 2000. évi 32,1 millió forintnál.

Az egyes intézmények 2001. évi normatív kutatástámogatásának megállapítása 2001.
januárban megtörtént a Rendeletnek megfelelően. Az intézményi tudományos teljesítményi
mutatókat a 2000. október-novemberben elvégzett felmérés során bekért, ellenőrzött,
egyeztetett és szükség szerint korrigált intézményi adatokból számítottuk ki.

Az intézményeket 2001. januárban előzetesen értesítettük a támogatási keret
felosztásának eredményéről, és megküldtük részükre a tudományos teljesítményi mutatókat és
a háttérszámításokat összefoglaló táblázatokat is.

Az OM hivatalos közleménye a felosztás eredményéről a Magyar Közlöny 2001. évi 42.
számában, április 10-én jelent meg.

Az állami felsőoktatási intézmények vonatkozásában az előző évekhez képest jelentős
előrelépés az, hogy a 2001. évi költségvetésükbe eleve a Rendelet szerint megállapított összeg
került be, és nem volt szükség pótelőirányzatokkal, illetve elvonásokkal való korrigálásokra.

A támogatás intézményi felhasználásáról szóló szerződéseket az állami felsőoktatási
intézményekkel 2001. májusban kötöttük meg. A szerződések lényeges új eleme az, hogy
tartalmazzák az intézményi támogatási összegekből a doktori képzésre, valamint a
doktorjelöltek segítésére fordítandó részösszegeket is.  

A nem állami intézményekkel olyan komplex szerződések jöttek létre, amelyek a 2001-
ben különböző jogcímeken kapott minden állami támogatás –közöttük a normatív
kutatástámogatás – felhasználásáról szólnak.

A 2001. évi normatív kutatástámogatás felhasználásáról is valamennyi intézmény
beszámolt, döntő többségük a 2002. február első felében megküldött szempontok szerint. A
megadott beszámolási határidőt (március közepét) az intézmények kétharmada túllépte, 9
intézmény 1-2 hónappal9. 

A beszámolók színvonalában — az előző évekhez hasonlóan — igen nagy eltérések
voltak. A beszámolók feldolgozásakor a 28 állami egyetem és főiskola közül 26
                                                          
9 A beszámolás a normatív kutatástámogatásról szóló 6/1997. (II. 12.) MKM rendeletben és a felhasználásról
megkötött szerződésekben rögzített, évenként esedékes intézményi kötelezettség.
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intézménnyel, a nem állami felsőoktatási intézmények negyedrészével kellett egyeztetni,
adatokat tisztázni, hiányzó adatokat pótoltatni.

 A normatív kutatástámogatás felhasználásáról szóló szabályzattal rendelkező 54
intézmény döntő többsége a 2001. évi támogatást a szabályzatban rögzített célokra és módon
vagy a kis eltérésekkel használta fel. Ezért a felhasználási prioritások lényegében
megegyeztek a 2000. évi támogatás intézményi felhasználásáról szóló fenti összegezésben
felsorolt prioritásokkal.

Pozitív változás volt az előző évi tapasztalatokhoz képest az, hogy az intézmények
nagyobb hangsúlyt helyeztek a doktori iskolák és programok, a PhD, DLA képzés
támogatására, a képzésben részt vevők és a doktorjelöltek kutatásainak segítésére. Ezekre a
feladatokra az állami intézmények a doktori iskolai mutatók alapján megállapított
résztámogatásnál 10,6 százalékkal többet fordítottak, a nem állami intézmények pedig
átlagosan az előírtnak több mint a másfélszeresét használták fel. 

A támogatás intézményen belüli elosztása kis eltérésekkel ugyanúgy történt, mint 2000-
ben. Az előző évekhez képest jelentős előrelépésnek tekinthető az, hogy
− a nem kutatási célú felhasználás tovább csökkent,
− az intézmények nagyobb figyelmet fordítottak a támogatás felhasználásának belső

ellenőrzésére.  

Az intézményi beszámolók alapján a 2001. évi normatív kutatástámogatás
felhasználásáról készült összegezést július elején küldtük meg az intézmények tudományos
vezetőinek és a normatív kutatástámogatás tapasztalataival foglalkozó bizottság tagjainak. 

A 2000. évi és a 2001. évi normatív kutatástámogatás felhasználásáról szóló
beszámolókban 2001-ben 24 egyetem és főiskola, 2002-ben pedig 25 intézmény írt le a
normatív kutatástámogatási rendszerrel kapcsolatos konkrét véleményeket és javaslatokat.
Ezek lényege a következőkben foglalható össze:

a) Ez a támogatási rendszer a célnak megfelelően, jól működik, egyik legfontosabb, stabil
és szakmailag elfogadott része a felsőoktatási kutatásfinanszírozásnak.

b) A támogatás intézmények közötti felosztásának elvei helyesek, ösztönöznek a
tudományos teljesítmények növelésére, ugyanakkor a felosztás hátrányos a kis
intézmények és a főiskolák számára.

c) A felosztható keret további emelése garanciát jelentene a futó kutatási témák
folyamatos művelésre és a kutatási infrastruktúra fejlesztésére.

d)  A támogatás ne csak a tárgyévben legyen felhasználható.

A 2002. évi normatív kutatástámogatás teljes összege 1886,8 millió forint, ugyanakkora,
mint 2001-ben. Mind az állami, mind az állam által elismert felsőoktatási intézmények 2002.
évi támogatási kerete a 2001. évivel megegyező összeg: az állami intézményeké 1834,8 millió
forint, a nem állami intézményeké pedig 52 millió forint. (Lásd 2.1. fejezet!)

Az állami egyetemek és főiskolák 2002. évi költségvetésébe ezen a jogcímen ugyanolyan
összegek kerültek be, mint 2001-ben. 

A 2001. október–novemberben elvégzett intézményi adatgyűjtést követően a 6/0997. (II.
12.) MKM rendelet szerint a tudományos teljesítményi mutatók alapján 2001 decemberében
elvégeztük a 2002. évi támogatási keretek intézmények közötti felosztását. 

A rendelet alapján 2002-re megállapított intézményi normatív kutatástámogatási
összegek egyetlen egyetemnél és főiskolánál sem egyeznek meg a 2001-re megállapított
összegekkel, eltekintve egy egyházi főiskolától (PTF) és a 2001-től működő három
alapítványi főiskolától. (Lásd 2. táblázat, 4) és 5) megjegyzés!) 
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Az állami felsőoktatási intézmények esetében a 2002. évi költségvetésbe beépített és a
2002-re jogszabály alapján megállapított összegek közötti eltéréseket pótelőirányzattal, illetve
elvonásokkal kellett volna rendezni (mint 2000-ben). Az OM felső vezetői úgy döntöttek,
hogy elvonások ne legyenek, ehhez viszont forrást kellett keresni a pótelőirányzatok
fedezésére. A pótelőirányzatok összege 47,8 millió forint, amelyet 2002. novemberben
sikerült fedezni az OM költségvetési pénzmaradványaiból.

Az előbbiek miatt
− az állami intézmények vezetői 2002. novemberben kaptak tájékoztatást a 2002. évi

normatív kutatástámogatás felosztásának eredményéről (a háttér-számításokkal együtt) és
a 2001., 2002. évi intézményi támogatási összegek közötti eltérések rendezéséről,  

− a 2002. évi normatív kutatástámogatás felosztásáról szóló OM közlemény 2002. december
3-án jelent meg a Magyar Közlöny 149 számában,

− elmaradt a támogatás felhasználásáról szóló szerződések megkötése az állami
egyetemekkel és főiskolákkal.
Az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézményekkel 2002. áprilisban és

májusban jöttek létre a valamennyi jogcímen kapott állami támogatás felhasználásáról szóló
szerződések.  

A normatív kutatástámogatás felhasználásának intézményi szabályozása a fenti
rendeletben rögzített intézményi kötelezettség. Az 1998/1999. tanévi jelentésünkben részletes
tájékoztatást adtunk az intézményi szabályozásra vonatkozó, 1998 őszén elvégzett felmérés
eredményeinek szakértői feldolgozásáról, a legfontosabb tapasztalatokról, a szakértő által
készített — szabályzat-mintát is tartalmazó — összefoglalásnak az intézmények tudományos
vezetői részére történt megküldéséről. 

Különös tekintettel a 2000. január 1-jével megvalósult felsőoktatási integrációra 2000
őszén megismételtük az 1998-ban elvégzett felmérést.

A megkérdezett 59 intézmény közül 53 válaszolt 2000. november végéig. A válaszokat
feldolgoztuk. Az ennek során készült összefoglaló, részletes munkaanyagot 2001 januárjában
megküldtük a tudományos vezetőknek. Az összefoglalásból a következőket emeljük ki:
− A választ adó 53 intézmény közül 44-nek volt jóváhagyott szabályzata, amelyek közül 26-

ot 1998-ban fogadtak el az intézményi tanácsok. Számos intézmény korszerűsítette, a
felsőoktatási integrációval létrejött intézmények többsége megalkotta a szabályzatát.

− Jóváhagyott szabályzattal 9 intézmény nem rendelkezett, közülük 7 az integráció során
jött létre. Ezeknél többnyire a jogelődök szabályzatai voltak átmenetileg érvényben, és a
2000-re megállapított normatív kutatástámogatást többségük úgy osztotta el a karok
között, ahogyan az OM a teljes keretet felosztotta az intézmények között a Rendelet
előírásainak megfelelően.

− A szabályzatot 25 intézmény illesztette az SzMSz-be, 7 intézmény új SzMSz-t készített,
illetve módosított, 2 integrált intézménynek pedig nem volt elfogadott új SzMSz-e a
felmérés idején (BKÁE, MKE).

Négy egyetem és két főiskola 2001. június közepén még nem rendelkezett jóváhagyott
szabályzattal. (ELTE, NYME, SE, SZIE, BGF, WJLF)

2002. májusban, a felsőoktatási intézmények 2001. évi normatív kutatástámogatásának
felhasználásáról készített beszámolók feldolgozásakor szorgalmaztuk a még hiányzó
szabályzatok elkészítését, ill. jóváhagyását, és felajánlottuk a segítségünket a készülő
tervezetek kidolgozásához. 

2002. novemberben két szabályzat várt jóváhagyásra (NYME, SZIE).



39

A felsőoktatási normatív kutatástámogatás felosztásáról és felhasználásáról szóló
6/1997. (II. 17.) MKM rendelet módosítása 2002-ben ismét szükségessé vált a következők
miatt:
− A normatív kutatástámogatás intézmények közötti felosztásával összefüggő adatgyűjtést a

tanév elejéről (októberről) célszerű volt előrehozni márciusra annak érdekében, hogy a
képzési és fenntartási állami támogatás költségvetési tervezéséhez szükséges
adatgyűjtéssel összehangolva lehessen elvégezni. Ez lényegében a tudományos, ill.
mesterfokozattal rendelkező oktatók és kutatók létszámadataira, valamint a doktori és
mesterképzési adatokra vonatkozó intézményi adatszolgáltatás ésszerűsítésére irányult.
Emellett könnyebbé vált az utolsó lezárt pénzügyi évben a kutatás-fejlesztési tevékenység
révén elért intézményi bevételekre vonatkozó, a K+F aktivitás megállapításához
szükséges intézményi adatszolgáltatás is (mivel időben közelebb került a pénzügyi
záráshoz).

− Indokolttá vált a felsőoktatási intézményeknek a költségvetésen kívüli K+F források
bevonására, a külföldi K+F pályázatok és a megbízásos K+F tevékenység révén elért
intézményi bevételek növelésére, a kutatás-fejlesztési kapacitások és eredmények jobb
hasznosítására történő fokozottabb ösztönzése. (Lásd 1.4. fejezet!)

− A doktori tanulmányokat folytató főfoglalkozású oktatók anyagi segítésének egyik
legbiztosabb forrása az intézményi normatív kutatástámogatásnak az a része, amelynek
megállapítása a doktori képzési mutatók súlyától függ. Ezért szükségessé vált e mutatók
szerepének növelése.

− Az intézményi normatív kutatástámogatás kötelező minimumának 2000-ben történt
megszüntetése (lásd 2.2. fejezet!) a kis egyetemek és főiskolák többsége számára a szinte
egyetlen kutatási forrás elvesztését vagy drasztikus csökkenését eredményezte. Ennek
orvoslására vissza kellett állítani a garantált, alanyi jogon járó támogatást.

Az OM miniszteri értekezlete 2002. novemberben fogadta el a fenti rendelet
módosítására vonatkozó előterjesztést. A módosítás lényege az alábbiakban foglalható össze:
a. Az intézményi normatív kutatástámogatás felosztása a tudományos teljesítményi

mutatókra vonatkozó, a tárgyévet megelőző év márciusában elvégzett adatgyűjtés alapján
történik. 

b. A támogatás keret felosztási fő arányai a következők szerint változnak:
− A tudományos, ill. mesterfokozattal rendelkező oktatók és kutatók súlyozott

létszámainak arányában felosztott összeg a támogatási keret 60 százalékáról 50
százalékára változik.

− Az intézmények K+F aktivitása arányában felosztott összeg a támogatási keret 30
százalékáról 35 százalékára növekszik.   

− A doktori, ill. mesterképzési súlyozott létszámok arányában felosztott összeg a
támogatási keret 10 százalékáról 15 százalékára emelkedik.

c. Az intézményi K+F aktivitás számításakor a külföldi forrásokból származó, továbbá a
gazdálkodó és más szervezetek részére megbízás alapján végzett kutatás-fejlesztés révén
elért K+F bevételek szorzószáma 1,5-ről 2-re változik. 

d. Az intézményi normatív kutatástámogatás nem lehet kevesebb 1 millió forintnál.

 A módosítás 2003. január 1-jével lép hatályba. A 2003. évi támogatási keret felosztása
tehát már az intézmények 2002. márciusi adatszolgáltatása alapján történik az előbbiek
szerinti fő arányok, szorzószámok és a garantált támogatási összeg figyelembe vételével. 
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2.3. Pályázatok a felsőoktatás számára

2.3.1. A Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázat (FKFP)

A felsőoktatási törvény 1996. évi módosítását követően megújult a felsőoktatási
kutatástámogatás rendszere. Az OM — a normatív kutatástámogatás létrehozása mellett — a
szakmailag kiemelkedő kutatási és fejlesztési teljesítményeket támogató pályázati rendszert
alakított ki. 

A Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázat (FKFP) 1997–2000 közötti fordulóiban
olyan, kiemelkedő szakmai színvonalú kutatási, fejlesztési és alkotó művészeti programokat
támogattak legfeljebb 4 évig, amelyek közvetve a minőségi oktatást, a tehetséggondozást
segítették elő. Az 1997–2000 közötti időszakban az FKFP fordulóira 2 816 pályázati
programot nyújtottak be, és közülük 1137 nyert el átlagosan évi 1,3-1,4 millió forint
támogatást. A nyertes pályázati programokra jóváhagyott támogatások összege a teljes
futamidőre meghaladta a 3,88 milliárd forintot.

Az OM 2000-ben — tekintettel a kutatási források várható növekedésére és figyelemmel
a költségvetési forrást allokáló többi jelentős pályázati rendszer célkitűzéseire — új
felsőoktatási kutatási és fejlesztési pályázati rendszer kialakítását indította el. 

A megújított pályázati rendszer célja az oktató-kutató életpálya jelentős állomásaihoz
kapcsolt kutatástámogatás. A minisztérium az egymásra épülő és a felsőoktatási környezet
igényeihez alkalmazkodó  pályázatokkal támogatja a fiatal kutatói nemzedéket, a tudományos
műhelyeket és az iskolák vezető oktatóit és kutatóit. 

A pályázatok a költségvetési lehetőségek ismeretében egyenként is meghirdethető
pályázatok — tehetséggondozási pályázat, fiatal kutatók részére szóló pályázat, doktori
iskolák támogatása, tematikus pályázat — megfelelően nyitottak, és elősegítik a felsőoktatási
és felsőoktatáson kívüli kutatóhelyek, valamint az innovációban érdekelt vállalkozások és
regionális intézmények együttműködését, a kutatók mobilitását, a felsőoktatásban oktatók,
kutatók utánpótlásának nevelését, továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakmailag elismert
kutatók tudományos munkájukat a felsőoktatásban végezhessék. A Felsőoktatási és
Tudományos Tanács egyhangúlag támogatta az OM új felsőoktatási kutatási és fejlesztési
pályázati elképzeléseit. 

A 2001. évi költségvetési törvény a felsőoktatási kutatások normatív, valamint pályázati
támogatására jóváhagyott 2 718,8 millió forintból 884 millió forintot szánt pályázati célokra,
felsőoktatási kutatási program elnevezéssel. A törvény szerinti célja az oktató-kutató
életpálya jelentős állomásaihoz kapcsolt kutatástámogatás, mégpedig a szakmailag
kiemelkedő kutatás-fejlesztési, és alkotó művészeti programok, a doktori és a mesteriskolák, a
tudományos műhelyek fejlesztésének támogatásával. A keret részfeladatait és a felhasználási
részösszegeket a 2.1. fejezetben mutattuk be. Az OM az FKFP 1999. évi és 2000. évi nyertes
pályázati programjaira 2001-ben együttesen (166,6 + 285,8 =) 452,4 millió forint támogatásra
vállalt előzetesen kötelezettséget.

2.3.1.1. Fiatal kutatók pályaindító pályázata

2001-ben új FKFP pályázati programok indításához 300 millió forint felosztható
keretünk volt. Az OM ennek terhére — a megújított pályázati koncepcióban elfogadott elvek
alapján — fiatal kutatóknak szóló pályázatot hirdetett meg azzal a céllal, hogy a felsőoktatás
fejlesztési programjával összhangban hozzájáruljon ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmények
meg tudják tartani a tehetségeket, és ezzel elősegítsék az oktatók-kutatók utánpótlásának
nevelését.
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A minisztérium a fiatal kutatók pályaindító pályázatát a felsőoktatási törvény vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács és a Jedlik Ányos
Kuratórium egyetértésével 2000 júniusában hirdette meg. A 2000. évi meghirdetés
lehetőséget adott arra, hogy a bírálati eljárásra és szerződéskötésre elegendő idő álljon
rendelkezésre.

A pályázati felhívásban megfogalmazott cél a következő volt: a fiatal kutatók és azok
csoportjainak eredeti kutatási és fejlesztési, illetőleg alkotó művészeti ötleteik
megvalósításának támogatása, annak elősegítésére, hogy a legtehetségesebb PhD, DLA
fokozattal rendelkező, 35 évnél fiatalabb kutatók, művészek a hazai felsőoktatási
intézményekben alapozzák meg pályájukat. 

A Jedlik Ányos Kuratórium erre a pályázati fordulóra is  egységes tematikájú, jól
körülhatárolt és új kutatási és fejlesztési eredményekhez vezethető kutatási és fejlesztési
programok benyújtását várta. A pályázati feltételek szerint, a programok megvalósításában
posztdoktorok és doktoranduszok közreműködhettek. Az OM és a kuratórium a pályázat
benyújtásához előírta két, a tudományos életben elismert magyar és/vagy külföldi
személyiség ajánlását.

Pályázni lehetett olyan, egyéni vagy csoportos, 3 évnél nem hosszabb futamidejű
programokkal (különösen indokolt esetben 4 évre szóló pályázattal), amelyek megvalósítása a
2001-es költségvetési évben kezdődhetett. A támogatás elaprózódásának megakadályozása
érdekében egy pályázati programra legalább évi 1 millió forintot és legfeljebb évi 5 millió
forintot lehetett igényelni. 

Támogatást azok a pályázati programok nyerhettek el, amelyeknek
− vezetője 2000. december 31-ig még nem töltötte be a 35. életévét, és a támogatott

időszakban állami vagy az állam által elismert felsőoktatási intézmény teljes munkaidőben
foglalkoztatott oktatója vagy kutatója, tudományos, vagy mester fokozattal (vagy a
felsőoktatási törvény szerinti művészeti díjjal) rendelkezett, vagy posztdoktori ösztöndíjas
volt, illetve posztdoktori alkalmazásban állt; 

− vezetője a pályázat célkitűzéseit a pályázati feltételek szerint részletesen ismertette, és a
programban közreműködő(k) az adott területen elfogadott szempontok alapján szakmailag
alkalmasnak tűntek;

− befogadására és a pályázat általános feltételei szerinti kezelésére a témavezető intézménye
előzetesen kötelezettséget vállalt; 

− teljesítéséhez adottak a szükséges tárgyi feltételek, vagy lehetőség nyílik azok
beszerzésére a pályázati, illetve a pályázathoz kapcsolódó más támogatásból. 

A kuratórium minden pályázótól csak egy pályázatot fogadott el. Az FKFP korábbi
fordulóiban támogatást elnyert pályázók közül témavezetőként csak azok pályázhattak,
akiknek kutatási programja 2000. december 31-én lezárult. A pályázatokat 2000. október 10-
ig lehetett beküldeni a Felsőoktatási Pályázatok Irodájához.

A meghirdetett pályázatra 20 felsőoktatási intézményből összesen 218 kutatás-fejlesztési
programot nyújtottak be. Ezek teljes futamidőre szóló támogatási igénye összesen 1892,8
millió forint, és ezen belül a 2001-es igény 693,8 millió forint volt.

A pályázati programok 39,5 százaléka a természettudományok és műszaki tudományok,
44,9 százaléka az élettudományok és 15,6 százaléka a társadalomtudományok területéhez
tartozott. A pályázatok számával arányosan, a futamidőre igényelt összes támogatás több mint
47 százalékát az élettudományi, nem egészen 39 százalékát a természettudományi és műszaki
tudományi, közel 14 százalékát a társadalomtudományi területek oktatói-kutatói igényelték.
Az egyes tudományterületi csoportokon belül legtöbb pályázattal a kémiai tudományok (29
pályázat, 242 millió forint igény), az orvostudományok (41 pályázat, 399,3 millió forint
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igény), valamint a nyelv- és irodalomtudomány (10 pályázat, 77,1 millió forint igény)
képviselői jelentkeztek.

A pályázatok 47 százalékát budapesti és Budapest körzetéhez tartozó felsőoktatási
intézmények oktatói és kutatói küldték be. Csakúgy, mint az előző évek pályázati fordulóiban,
a szegedi és a debreceni régió kutatói is jelentős pályázati aktivitással jelentkeztek, ők küldték
be a pályázatok egyharmadát. A 2000. évi pályázati fordulóhoz hasonlóan, a pályázatok döntő
többsége (98 százaléka) az egyetemekről, a fennmaradó 2 százalék önálló főiskolákról (3
pályázati program), illetve főiskolai karokról (2 pályázati program) érkezett. 

A pályázatok értékelésének menete a 2000. évi fordulóhoz hasonlóan valósult meg. A
formailag megfelelő pályázatokat szakértői (tudományági, művészeti ágak szerinti) zsűrik –
esetenként külső szakértők bevonásával — értékelték. Az értékelés kritériumai a következők
voltak: 
− a téma tudományos, szakmai, művészeti értéke: a program jelentősége, színvonala az adott

tudományágban, ill. művészeti ágban, a kutatási terv tudományos, művészeti háttere és
eredetisége, a javaslatban megjelölt cél milyen mértékben járul hozzá a tudományág, ill.
művészeti ág fejlődéséhez, illetve milyen hatással van azokra, és hogyan illeszkedik a
szakterülete nemzetközi aktuális tendenciáihoz;

− a szakmai megalapozottság, megvalósíthatóság: a program célkitűzéseinek
megvalósíthatósága az adott munkaterv és ütemterv szerint, a rendelkezésre álló szakmai
és infrastrukturális háttér biztosítja-e a munkatervben kifejtett program sikeres
végrehajtását, a kutatási terv megfelelően dokumentálja-e a megvalósításhoz szükséges
lépéseket, részfeladatokat, a megadott ütemezés rámutat-e a kockázati tényezőkre,
amelyek akadályozhatják a sikeres befejezést; 

− a pályázó(k) szakmai alkalmassága: szakmai felkészültségének, alkalmasságának
értékelése, tekintettel a program megvalósítására, a hasonló projekt megvalósításán
dolgozó csoportok között milyen színvonalúak a pályázók;

− a pályázati program várható eredményei: a program várható eredményei és azok hatása a
közreműködők tudományos, ill. művészeti előmenetelére, valamint a graduális, a
posztgraduális és a doktori képzésre, a hallgatói és posztdoktori alkalmazások
indokoltsága.

A szakértői zsűrik munkájukat a tudományágankénti/művészeti ágankénti rangsorok
elkészítésével zárták. A pályázatok támogatásáról a döntési javaslatot a Jedlik Ányos
Kuratórium — a tudományági zsűrik által megállapított rangsorokat figyelembe véve —
alakította ki és terjesztette az oktatási miniszter elé. A Kuratórium a támogatási keretet —
tudományterületenként– a benyújtott pályázatok számának és forrásigényének arányában
osztotta fel. A kuratórium a döntési javaslatát az azonos támogatási célt szolgáló
előirányzatok összehangolásáról szóló, 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet rendelkezéseit
figyelembe véve alakította ki. 

Az oktatási miniszter — a kuratórium szakmai javaslatára támaszkodva — 17
felsőoktatási intézmény 140 pályázati programjának támogatását hagyta jóvá. A támogatott
pályázatok a teljes futamidőre 858,1 millió forintot nyertek el, és ebből a 2001. évi keret
297,5 millió forint volt. Az elfogadott 140 pályázati program többsége, 125 program 3 évre
szóló, további 11 program 2 évre szóló és 4 program 4 évre szóló támogatást kapott. 

Az egy pályázatra jutó átlagos éves támogatás 2,1 millió forint volt, és ez összehasonlítva
az előző pályázati fordulók adataival (1997-ben 1,4 millió forint, 1999-ben 2,1 millió forint;
2000-ben 1,3 millió forint) — a támogatói szándékkal összhangban — 1,6-szeres növekedést
jelentett: az élettudományok területén volt a legmagasabb, megközelítette a 2,4 millió
forintot; az élettelen természettudományok és műszaki tudományok területén 2,1 millió
forint;a társadalomtudományok területén1,45 millió forintot volt. 



43

A benyújtott és elfogadott pályázatok száma alapján számított 1999. évi 45 százalékos és
2000-ben 38,3 százalékos nyerési arány 2001-ben 65 százalékra emelkedett. Ez magasabb a
nemzetközi kutatási pályázati rendszerekben megszokott egyharmados nyerési aránynál,
ugyanakkor tükrözi azt a szándékot, hogy a fiatal kutatói réteg kiemeltebb támogatásban
részesüljön.

A támogatási összegen közel egyharmad-kétharmad arányban osztoztak a fővárosi és
vidéki intézmények, az alábbiak szerint:

Budapest: 39%
(54 pályázat, 2001-re 119 millió Ft, teljes futamidőre 353,7 millió Ft)

Vidék:     61%
(86 pályázat, 2001-re 178,5 millió Ft, teljes futamidőre 504,3 millió Ft)

A következő adatok a támogatások régiónkénti megoszlását mutatják:
Budapest és körzete: 45% (61 pályázat, 2001-re 130,5 millió Ft)
Debrecen és körzete: 17% (25 pályázat, 2001-re 51,8 millió Ft)
Miskolc és körzete:   2% (5 pályázat, 2001-re 6,9 millió Ft)
Nyugat-Magyarország:   7% (10 pályázat, 2001-re 21,4 millió Ft)
Pécs és körzete: 10% (16 pályázat, 2001-re 26,6 millió Ft)
Szeged és körzete: 19% (23 pályázat, 2001-re 57,2 millió Ft)

A 2001. évi fordulóban a debreceni és a miskolci régió pályázói szerepeltek
legsikeresebben: a benyújtott pályázatok 71,4 százaléka nyert el támogatást. A  nyerési arány
a többi régióban 64,8 százalékos volt.

A 2001-es költségvetési évben a fiatal kutatóknak szóló pályázattal lezárult, reméljük
csak átmenetileg, a tárca személyi teljesítményeket elismerő, OTKA típusú
kutatástámogatása. Az 1997–2001 közötti főbb pályázati adatokat az alábbi táblázat mutatja
be:

Beadott Nyertes Támogatás
Pályázati forduló pályázatok száma

[Db]
az adott évre
[Millió Ft]

teljes futamidőre
[Millió Ft]

1997 1 432    503    709,9 2 015,1
*1998        0      62      87,1        0,0
1999    687    307    399,0    842,4
2000    697    267    300,0    802,2
2001    218    140    297,5    858,1

Összesen 3 034 1 279 1 793,5 4 517,8

* 1998-ban nem volt új kiírás.

2.3.1.2. Pályázat doktori iskolák számára

A tömegessé váló felsőoktatásban egyre fontosabb szerephez jutnak a tehetséggondozás
kiemelkedő műhelyei, az egyetemeken  működő doktori és mester iskolák, így azok
megerősítése és fejlesztése a jövő szakemberképzésének záloga, ami egyúttal elősegíti az
oktatók és a kutatók utánpótlásának nevelését is. 

Az OM — a fentiek szellemében és a 2000-ben kialakított új pályázati koncepció alapján
— 2001 nyarán  pályázatot hirdetett meg az állami és az állam által elismert egyetemeken
ideiglenes akkreditációval működő doktori, ill. mester iskolák számára. A pályázat célja volt,
hogy a támogatással a szakmailag kiemelkedő teljesítményt nyújtó doktori, ill. mester iskolák
kutatási és alkotó művészeti tevékenységének feltételei javuljanak, és versenyképes
partnerként jelenjenek meg a tudományos, ill. alkotó művészeti műhelyek nemzetközi
palettáján.
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Pályázni 3 évnél nem hosszabb futamidejű programokkal lehetett. Az igényelhető éves
támogatás a kutatási terület költségigényétől és a 2001/2002. tanévben államilag
finanszírozott PhD/DLA ösztöndíjasok számától függött. A doktori, ill. mester iskolák a
bölcsészettudományok, a hittudományok és a társadalomtudományok területén egy állami
ösztöndíjasra legfeljebb évi 400 ezer forintot, a többi tudományterület esetében legfeljebb évi
800 ezer forintot igényelhettek. A támogatást a doktori képzés részeként végzett kutatások
közvetlen költségeire és egyéb, pl. az iskolák működési költségeire lehetett igényelni.
Támogatásban ideiglenes akkreditációval rendelkező doktori/mester iskola részesülhetett, ha
– vezetője — az iskolát alkotó doktori, illetve mester programok eredményességi mutatóira

támaszkodva — ismertette az iskola eddigi eredményeit,
– a 2001/2002-es tanévben államilag finanszírozott PhD/DLA képzés folyatott, 
– az iskola vezetője — a pályázati feltételeknek megfelelően — ismertette a költségtervvel

alátámasztott oktatási és kutatási, illetve alkotó művészeti programját.

A 2001. október 15-i beadási határidőre 126 pályázatot nyújtottak be. Együttes
költségigényük 2002-re 1355,7 millió forint, a teljes futamidőre pedig 3 934,4 millió forint volt.
A doktori iskolák 80 százaléka pályázott, ami azt jelenti, hogy a legjelentősebb oktatási-
kutatási/alkotó művészeti műhelyek készítették el a három évre szóló programjukat. 

A formailag megfelelő pályázatokat — a Jedlik Ányos Kuratórium által megadott
szempontrendszer szerint — tudományági zsűrik értékelték. Minden pályázat elbírálásában
legalább két szakértő vett részt. A zsűrik a szakértői értékelést követően rangsorolták a
pályázatokat és javaslatot tettek a doktori iskolák támogatásra. A pályázatok értékelésében
fontos szerepet játszott a doktori/mester iskola eddigi és jelenlegi működésének szakmai
színvonaláról kialakult kép és a tervezett költségvetés realitása. A pályázatok értékelésekor
előnyben részesültek azok a doktori és mester iskolák, amelyek: 
− kiemelkedő teljesítményt felmutató doktori programokra alapozva jöttek létre, illetőleg a

vezető oktatóik és kutatóik közreműködtek valamely doktori programban;
− együttműködnek külső — felsőoktatáson belüli (más egyetemi és főiskolai) és

felsőoktatáson kívüli (akadémiai, vállalati) — kutatóhelyek oktatóival és kutatóival,
lehetőséget adva arra, hogy a doktoranduszok a kutatásaikat külső kutatóhelyeken is
végezhessék; 

−  nemzetközileg is kiemelkedő színvonalú kutatási témák, alkotó művészeti tevékenységek
megvalósítását tervezte;

− célkitűzései összhangban álltak a felsőoktatási intézmények fejlesztési elképzeléseivel.

A Jedlik Ányos Kuratórium 2002. január 31-ei ülésén — a szakértői vélemények és
értékelések alapján — elfogadta az ideiglenes akkreditációval rendelkező doktori és mester
iskolák számára meghirdetett pályázat támogatási javaslatát és megküldte a miniszternek
jóváhagyásra. A kuratórium 126 pályázat összesen 710,6 millió forintos támogatását
javasolta. 

A tárca költségvetési területe a doktori pályázat forrását (800 millió forintot-ot)
átcsoportosította a felsőoktatási intézmények 2002. évi finanszírozására. (Lásd 2.1. fejezet!) A
miniszter a 2002. évi támogatást a következő előirányzatokból biztosította: a Műszaki
fejlesztési előirányzatból 160,6 millió forintot; a Nemzeti Kutatás-fejlesztési program
előirányzatból 250 millió forintot. Ezzel egyidejűleg biztosította a doktori, ill. mester iskolák
vezetőit arról, hogy a pályázat teljes futamidejére megítélt támogatást 2004 végéig
maradéktalanul megkapják. 

A teljes futamidőre megítélt támogatás összesen 2 119,1 millió forint, és ebből a 2002.
évi keret 410,6 millió forint volt. A támogatás 28,5 százalékát a természettudományi, 19,4



45

százalékát a műszaki tudományi, 19 százalékát az orvostudományi, 12,7 százalékát az
agrártudományi, 15,8 százalékát a társadalom- és bölcsészettudományi doktori iskolák, 0,5
százalékát pedig a művészeti tudományterületen működő mesteriskolák kapták.

A jóváhagyott támogatás tudományterületenkénti megoszlásának részletezése:

Tudományterület Támogatott Támogatás (millió Ft)
                                 pályázatok száma               2002/2003. tanév  Teljes futamidő
Természet- és műszaki
tudományok 37 159,5 828,3
Élettudományok 45 165,6 851,8
Társadalom- és 
bölcsészettudományok 44   85,5 439,0

A doktori képzésben hagyományokkal rendelkező egyetemek 107 doktori iskolája a
támogatási keret megközelítőleg 90 százalékát nyerte el. A pályázaton legeredményesebben
szerepelő intézmények:

     Intézmény Támogatott Támogatás teljes futamidőre
       pályázatok száma     (millió Ft)

BMGE 14 333,5
 ELTE 12 305,7
  SZTE 16 284,1
   DE        19 258,1
    SZIE   9 197,7
     SE          7 174,9
      PTE        14 154,3
       ME          7 110,4
        VE          9   82,8

2.3.1.3. Tudományos Diákköri Kutatási Pályázat

Az OM a felsőoktatásban résztvevők számának növekedésével párhuzamosan nagy
hangsúlyt kíván helyezni a tehetséges hallgatók kiemelt támogatására. E hallgatók
megtalálása és színvonalas képzése nemzeti érdek. A támogatás bevált módszere a
tudományos diákköri (TDK) munka ösztönzése. Ez alkalmat ad arra, hogy az egyetemi és
főiskolai oktatók, kutatók a hallgatókat már a tanulmányaik kezdetén bevonják a
kutatómunkába, lehetőséget teremtve számukra a tudásuk elmélyítésére, a szakmai
együttmunkálkodás örömeinek és nehézségeinek megismerésére.

A TDK mozgalom fél évszázada szolgálja az egyetemi, főiskolai hallgatók elindulását a
tudományos kutatói pályán, eközben elősegíti a szakmai utánpótlás és a PhD-képzésre
jelentkezők kiválasztását. Ezáltal a TDK keretei között folyó tudományos tevékenységet a
doktori képzés előiskolájának tekinthetjük. 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács évtizedek óta koordinálja — az OM-mel
együttműködve — ezt a fontos vállalkozást.

A már 25 alkalommal megrendezett, és az utóbbi években alkalmanként tízezres
résztvevői kört megmozgató Országos Tudományos Diákköri Konferenciák sikere mind a
koordinátorokat, mind a konferenciák aktív résztvevőit dicséri: a szekciószervezőket, a
lebonyolításban résztvevő intézményeket, támogatókat, s mindenek előtt magukat a
hallgatókat és a témavezetőiket. Kutatómunkával eltöltött munkaórák százezrei állnak az
utóbbi konferenciák rendszeresen 2 500-nál több előadása mögött.
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Erkölcsi elismerést jelentenek az OTDK helyezések, a Pro Scientia aranyérmek és
Mestertanár kitüntetések. Az utóbbi időben, egyre fontosabbak az országos szintű TDK díjak
a szakmai karrierek elindításához, de az eredmények és sikerek nem pótolhatják a hiányzó
kutatási feltételeket. Aktuális kérdéssé vált tehát a tudományos diákköri kutatás
körülményeinek javítása, valamint a művészeti diákkörök hiányzó működési alapfeltételeinek
megteremtése.

Az OM — a doktori és mesteriskolák pályázata mellett — 2001-ben a tudományos
diákköri tevékenység támogatásának új pályázatát dolgozta ki. Az Országos Tudományos
Diákköri Tanáccsal és a Jedlik Ányos Kuratóriummal együttműködésben kialakított, 2001
szeptemberében megjelent pályázat célja a felsőoktatási intézményekben folyó, hallgatói
kutatómunka, illetve alkotó művészeti tevékenység támogatása a tudományos diákköri
tevékenység feltételeinek javításával, a művészeti diákköri tevékenység alapfeltételeinek
megteremtésével.

A két évre megpályázható támogatást a pályázó intézményi/kari diákköri szervezet
eddigi szakmai teljesítményének (a Tudományos Diákköri Konferenciákon elért helyezések,
díjak alapján számított TDK-pontok) és a hallgatói létszámának figyelembe vételével  kellett
meghatározni. Ezzel a kettős rendszerrel kívántuk elismerni az eddigi munkát, a diákköri
tevékenység eredményességét, s — a forrásokhoz mérten, szerényebb összeggel —
“helyzetbe hozni” a még csak most alakuló, induló diákköröket.

A pályázatot nagy érdeklődés kísérte, és az a potenciális pályázók körének több mint
háromnegyedét mozgósította. Az állami és az állam által elismert felsőoktatási
intézményekből 125 kari (egykarú intézményeknél intézményi) diákköri szervezet nyújtott be
pályázatot. A Jedlik Ányos Kuratórium 122 programot talált támogatásra érdemesnek, tehát
alig volt formai hibák miatt elutasított pályázat. 

A kuratórium javaslatára 42 felsőoktatási intézmény 122 pályázati programja nyert el a
teljes futamidőre szólóan összesen 480 millió forint, a 2002-es évre 240 millió forint
támogatást. A jelentős TDK-s múlttal rendelkező egyetemek a támogatás megközelítőleg 75
százalékán osztoztak. Az elnyert támogatás elsősorban a hallgatói kutatási, illetve művészeti
tevékenység dologi kiadásaira, továbbá a hallgatók szakmai utazásaira és egyéb diákköri
szervezési költségek fedezésére fordítható.

A felsőoktatási intézmények kari hallgatói létszámainak és a korábbi diákköri
teljesítményeknek rendkívül nagy eltérései korrelálnak az elnyert támogatásokkal. Az elnyert
legkevesebb támogatás egységesen 400 ezer forint két évre, a legnagyobb és a diákköri
munkában legeredményesebb karok esetében azonban előfordulnak a tízmillió forint feletti
támogatások is. 

Az legeredményesebben pályázó TDK szervezetek közül — a teljesség igénye nélkül —
a következőket említjük meg:
− ELTE Természettudományi Kar TDK szervezete (2 évre 30,2 millió Ft)
− SZTE TTK (2 évre 21,8 millió Ft)
− ELTE Bölcsészettudományi Kar TDK szervezeteit (2 évre 21,4 millió Ft) 

A kétéves, teljes futamidejű támogatásokat figyelembe véve a legeredményesebb
intézmények közé tartoznak a következők:

ELTE (64 millió Ft),  SZTE (53,4 millió Ft),  DE (52,4 millió Ft),  BMGE (50 millió Ft), 
PTE (36, 6 millió Ft),  ME (29,6 millió Ft), SZIE (28,2 millió Ft),  BMF (14,4 millió Ft).

2.3.2. Pályázat főiskolák és egyetemek főiskolai karai részére (Főiskolai pályázat)

Az OM a korábbi évekhez hasonlóan a 2000., 2001. és 2002. években is meghirdette
egyéves futamidejű főiskolai pályázatát, a főiskolákon, a többkarú intézmények főiskolai
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karain folyó, a jelenlegi felsőoktatási helyzet kihívásait tükröző, a hallgatók gyakorlati
felkészültségének javítását szolgáló, a felhasználói szférához kapcsolódó alkalmazott
szaktudományi vagy felsőoktatás-pedagógiai pályázatok támogatására.

A támogatási keret mindhárom évben 70 millió forint volt. A nyertes pályázatok száma
az alábbiak szerint alakult:

2000-ben 31 pályázat,
2001-ben 23 pályázat, 
2002-ben 23 pályázat nyert el támogatást.

A főiskolai pályázat 2000. , 2001. és 2002. évi nyerteseit, pályázati témáikat és az elnyert
támogatási összegeket a II. függelék tartalmazza.

2.3.3. Kiemelt oktatói és kutatói ösztöndíjak

Az OM — a felsőoktatásról szóló törvény 2000-ben elfogadott módosítása alapján — a
felsőoktatási oktatók és kutatók életpálya modelljének új elemeiként létrehozta
− a tudományos fokozat megszerzését követő, a kiemelkedő oktatói és kutatói-fejlesztői

teljesítményt ösztönző, a vezető oktatók utánpótlásának biztosítását elősegítő Békésy
György Posztdoktori Ösztöndíjat (Békésy ösztöndíj), valamint 

− az egyetemi tanári pályázat előkészítését segítő Széchenyi István Ösztöndíjat (Széchenyi
ösztöndíj). 

Az ösztöndíjak odaítélésének rendjét, valamint a jogosultak körét a 2001-ben elfogadott
6/2001 (II. 23.) OM és a 7/2001 (II. 23.) OM rendeletek szabályozzák. Az OM — az
ösztöndíj-pályázatok első, 2001. évi fordulójának tapasztalatai alapján — 2002-ben e
rendeleteket a 23/2002. (V. 17.) OM és a 24/2002. (V. 17.) OM rendeletekkel módosította. A
módosítás érintette az ösztöndíjasok munkavégzésének összeférhetetlenségi szabályozásait,
pontosította az ösztöndíj megszűnési okainak előírásait és az ösztöndíjas jogviszony melletti
egyéb jogviszonyok fogalomrendszerét.

Az ösztöndíjban részesíthetők számát kormányhatározatok állapították meg: 2001-ben a
1077/2001. (VII. 13.) számú, 2002-ben pedig a 1079/2002. (V. 25.) számú kormányhatározat.

Az OM 2001-ben és 2002-ben 150 fő részére adományozott Békésy ösztöndíjat és 250 fő
részére Széchenyi ösztöndíjat.

A Békésy ösztöndíjat és a Széchenyi ösztöndíjat nyilvános pályázat útján lehetett 3 éves
időtartamra elnyerni. Az ösztöndíjak odaítéléséről a Széchenyi István Kuratórium döntött,
amelynek 11 tagját az oktatási miniszter bízta meg hároméves időtartamra.

A pályázatokat intenzív ülésszakon értékelték. A kuratórium — az egyes
tudományágakhoz beérkezett pályázatok száma alapján — már az értékelő ülésszak előtt
meghatározta a tudományáganként elnyerhető ösztöndíjak irányszámát.

A pályázatokat független szakértők értékelték. A szakértők és a pályázattal kapcsolatban
álló tisztségviselők a szakértői értékelést megelőzően titoktartási és pártatlansági
nyilatkozatot írtak alá.

A vezető szakértők — a szakértői értékelést követően — az adott tudományági zsűrihez
tartozó pályázatok pontszámait pályázatonként összesítették, majd a kapott pontszámoknak
megfelelően zsűrinként rangsorokat állítottak fel. A kuratórium a rangsorok alapján döntött az
ösztöndíjak odaítéléséről.

Az OM ösztöndíjas szerződést kötött a nyertes pályázókkal. A szerződés melléklete az
ösztöndíjas 3 évre szóló, szakmai — oktatási és kutatási/alkotó művészeti — feladatait
ismertető munkaterve.

2.3.3.1. Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj
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A Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj a tudományos fokozat megszerzését követő,
kiemelkedő oktatói és kutatói-fejlesztői teljesítményre ösztönöz. Nyitott a felsőoktatási
intézményeken kívülről érkező fiatal kutatói réteg számára is.

Az ösztöndíj célját, odaítélésének rendjét, valamint a jogosultak körét a Magyar Közlöny
2000. évi 21. számában megjelent 7/2001. (II. 23.) OM rendelet állapítja meg. Az
ösztöndíjnak a rendeletben rögzített “célja, hogy a tudományos (PhD), illetve mester (DLA)
fokozat megszerzését követően a legtehetségesebb és legrátermettebb kutatók és művészek
pályájukat a hazai felsőoktatási intézmények műhelyeiben alapozzák meg, ezáltal elősegítve a
vezető oktatói utánpótlás biztosítását a felsőoktatási intézményekben.”

A Békésy ösztöndíjasnak – a fogadó felsőoktatási intézmény szabályzatának megfelelően
— legalább az egyetemi adjunktusokra/főiskolai docensekre vonatkozó intézményi oktatói és
kutatói követelmények szerinti, oktatási tevékenységet és kutatómunkát kell végeznie a
pályázat részeként benyújtott, egyéni munkaterv alapján.

Az ösztöndíjra pályázhatott az, aki tudományos (PhD, vagy a felsőoktatási törvény 119. §
(1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a doktori fokozatnak megfelelő), illetőleg mester
(DLA, vagy a Ftv. 123. § (8) bekezdésében említett művészeti díjjal) fokozattal rendelkezett,
továbbá

(a) felsőoktatási intézményben közalkalmazotti, szolgálati jogviszony, illetve egyéb
munkaviszony alapján teljes munkaidőben, egyetemi/főiskolai adjunktusi, tanársegédi,
főiskolai docensi, illetve tudományos segédmunkatársi, vagy tudományos munkatársi
munkakörben foglalkoztatott, vagy

(b) felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban teljes munkaidőben
foglalkoztatott tudományos segédmunkatárs, vagy tudományos munkatárs, vagy

(c) valamely felsőoktatási intézményben, illetőleg felsőoktatási intézményhez rendelt
MTA-kutatócsoportban az ösztöndíj elnyerésére jogosító munkakörbe való kinevezés jogának
gyakorlójával megállapodást kötött arról, hogy őt az ösztöndíjas szerződés érvénybelépésének
időpontjától az (a) és (b) pontban megnevezett munkakörök valamelyikében teljes
munkaidőben foglalkoztatja, vagy

(d) vállalta, hogy az ösztöndíjas időszak teljes időtartama alatt az ösztöndíjas szerződéses
jogviszonyon kívül a fogadó felsőoktatási intézményben/felsőoktatási intézményhez rendelt
MTA-kutatócsoportban, vagy más munkáltatónál rendszeres jövedelemmel járó
munkaviszonyt nem létesít, illetőleg fennálló munkaviszonyát az ösztöndíj elnyerésének
esetében megszünteti, vagy az ösztöndíjas jogviszony idejére fizetés nélküli szabadságot vesz
igénybe. 

Az ösztöndíj havi bruttó összege a pályázók körének fenti meghatározásánál az (a) — (c)
pontok szerinti pályázók esetében — kiegészítő ösztöndíj — a költségvetési törvényben
meghatározott egyetemi tanári munkakör garantált illetményének 20 százaléka, míg a (d) pont
szerinti pályázók esetében — teljes ösztöndíj — az egyetemi tanári munkakör garantált
illetményének 70 százaléka10.

Az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításának időszakában központi költségvetési forrásból
egyéb ösztöndíjjal nem rendelkezhet. Mivel az ösztöndíj nem képezi a társadalombiztosítási
járulék alapját, az OM 2001-ben és 2002-ben a teljes ösztöndíjasok számára biztosította a
nyugdíjjárulék összegét is. 

Az ösztöndíjas szerződéses jogviszony az egyetemi docensi, egyetemi tanári, főiskolai
tanári, tudományos főmunkatársi kinevezéssel szűnik meg.

                                                          
10 Az egyetemi tanári munkakör garantált illetménye a 2000. évi CXXXIII. tv. 14. § szerint 2001-ben 230 ezer
Ft, 2002 januárjától 245 ezer Ft, illetőleg. 2002 szeptemberétől 360 ezer Ft volt.
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Az 1. pályázati fordulóban — a 2001. február 28-án megjelenő pályázati felhívásra —
245 Békésy ösztöndíj-pályázat érkezett. A  pályázatok értékelését követően, 2001. szeptember
1-jétől kezdődően 150-en kapnak Békésy ösztöndíjat: közülük 133-an kiegészítő és 17-en
teljes ösztöndíjat nyertek el. 

Az ösztöndíjasok fogadó intézménye az esetek 89,3 százalékában egyetemi, 10
százalékában főiskolai és 0,7 százalékában MTA kutatócsoport. A nyertes pályázatok
tudományterületi megoszlása a következő volt:
− élettelen természet- és műszaki tudományok 36,0%
− élettudományok   36,0%
− társadalomtudományok   28,0%

A 2002. évi, 2. pályázati forduló felhívására 195 Békésy ösztöndíj-pályázat érkezett be,
és közülük 43-an teljes ösztöndíjra pályáztak. A kuratórium 150 fő részére javasolta az
ösztöndíjat 2002. szeptember 1-jétől kezdődően. 

Az ösztöndíjasok közül 33-an teljes Békésy ösztöndíjat nyertek el. Az ösztöndíjasok
fogadó intézménye az esetek 89,3 százalékában egyetemi, 8 százalékában főiskolai és 2,7
százalékában MTA kutatócsoport. A nyertes pályázatok tudományterületi megoszlása a
következő:
− élettelen természet- és műszaki tudományok      28,7%
− élettudományok 39,3%
− társadalomtudományok 32,0%

A 2001. és 2002. évi benyújtott és nyertes Békésy ösztöndíj-pályázatok
tudományterületi, életkor, régiók és munkakör szerinti megoszlását bemutató táblázatokat az
1. melléklet tartalmazza.

2.3.3.2. Széchenyi István Ösztöndíj

A Széchenyi István Ösztöndíj segítségével az ösztöndíjasok felkészülhetnek az egyetemi
tanári feladatok ellátására. Az ösztöndíj célját, odaítélésének rendjét, valamint a jogosultak
körét a Magyar Közlöny 2000. évi 21. számában megjelent 6/2001. (II. 23.) OM rendelet
állapítja meg.

Az ösztöndíjnak a rendeletben rögzített “célja, hogy az ösztöndíjban részesülők
alkotóerejüket valamely felsőoktatási intézményben végzett kiemelkedő oktatói és kutatói
teljesítményük színvonalának fokozására fordíthassák, ezáltal elősegítve az ösztöndíjasok
felkészülését az egyetemi tanári feladatok ellátására.” 

Az ösztöndíjra pályázhatott az, aki tudományos (PhD, vagy a Ftv. 119. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a doktori fokozatnak megfelelő), illetőleg mester
(DLA, vagy a Ftv. 123. § (8) bekezdésében említett művészeti díjjal) fokozattal rendelkezik,
továbbá

a) állami felsőoktatási intézményben közalkalmazotti, szolgálati jogviszony, illetve az
állam által elismert felsőoktatási intézményben munkaviszony alapján, teljes munkaidőben
egyetemi docensi, főiskolai tanári, illetve tudományos főmunkatársi munkakörben
foglalkoztatott, vagy

b) felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban teljes munkaidőben
foglalkoztatott tudományos főmunkatárs, vagy

c) valamely felsőoktatási intézményben, illetőleg felsőoktatási intézményhez rendelt
MTA-kutatócsoportban az ösztöndíj elnyerésére jogosító munkakörbe való kinevezés jogának
gyakorlójával megállapodást kötött arról, hogy őt az ösztöndíjas szerződés érvénybelépésének
időpontjától a fent megnevezett munkakörök valamelyikében az ösztöndíjas időszak alatt
teljes munkaidőben foglalkoztatja. 
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Az egyetemi docensek, tudományos főmunkatársak ösztöndíja a költségvetési törvényben
meghatározott egyetemi tanári munkakör garantált illetményének 30 százaléka, főiskolai
tanárok ösztöndíja az egyetemi tanári munkakör garantált illetményének 25 százaléka. Az
ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításának időszakában költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjjal
nem rendelkezhet.

Az ösztöndíjas szerződéses jogviszony megszűnik az egyetemi tanári (tudományos
tanácsadói) kinevezéssel.

Az első, 2001. február 28-án megjelenő pályázati felhívására 558 Széchenyi ösztöndíj-
pályázatot nyújtottak be. A beérkezett pályázatok értékelése alapján 2001 szeptember 1-től
kezdődően 250-en kapnak Széchenyi ösztöndíjat, közülük: 218 egyetemi docens, 15 főiskolai
tanár és 17 tudományos főmunkatárs ( 6-an az MTA kutatócsoportokban foglalkoztatottak). A
nyertesek 91 százaléka egyetemi, 7 százaléka főiskolai és 2 százaléka MTA alkalmazásban
áll.

A nyertes pályázatok tudományterületi megoszlása a következő volt:
− élettelen természet- és műszaki tudományok 39,2%
− élettudományok 31,2%
− társadalomtudományok 29,6%

A 2002. évi, 2. pályázati fordulóban 382-en pályáztak Széchenyi ösztöndíjra. A
beérkezett pályázatok értékelése alapján 2002 szeptember 1-jétől kezdődően 250-en kapnak
Széchenyi ösztöndíjat, közülük: 212 egyetemi docens, 12 főiskolai tanár és 26 tudományos
főmunkatárs (10-en az MTA kutatócsoportokban foglalkoztatottak). A nyertesek 90 százaléka
egyetemi, 6 százaléka főiskolai és 4 százaléka MTA alkalmazásban áll. A nyertes pályázatok
tudományterületi megoszlása a következő:
− élettelen természet- és műszaki tudományok 41,2%
− élettudományok 28,8%
− társadalomtudományok 30,0%

A 2001. és a 2002. évi benyújtott és nyertes Széchenyi ösztöndíj-pályázatok
tudományterületi, életkor, intézménytípus és régiók szerinti megoszlását bemutató
táblázatokat a 2. melléklet tartalmazza.

A hazai posztdoktori ösztöndíjak főbb jellemzőit a 12. táblázat hasonlítja össze.

12. táblázat
A posztdoktori ösztöndíjak főbb jellemzőinek összehasonlítása 2002-re vonatkoztatva

Jellemző OTKA
Bolyai-

ösztöndíj
(MTA)

Magyary-
ösztöndíj
(AMFK)

Békésy-
ösztöndíj

(OM)

Széchenyi-
ösztöndíj

(OM)

Korhatár
Ösztöndíj
[Ezer Ft/hó]

Kutatás-
támogatás
[Ezer Ft]

Időtartam

35 év

150

Konferencia: 100
Dologi kiadás: 700
15% rezsi a fogadó
intézményé
1 év (Kétszer meg-
hosszabbítható)

45 év

81,5

Nincs

1-3 év (Nem
hosszabbítható

meg.)

40 év

140 netto

Max. 800    Hosz-
szabbítás esetén
+200 igényelhető

1 év (Egyszer meg-
hosszabbítható.) 
Külföldről hazaté-

Munkakörtől függ.

Teljes:       252,5
Kiegészítő: 72

Nincs

3 év (Nem
hosszabbítható

meg)

Munkakörtől függ.

Egyetemi docens
és tudományos fő-
munkatárs:        108
Főiskolai tanár:  90

Nincs

3 év (Nem
hosszabbítható

meg)
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Munka-
viszony Ez a főfoglalkozás Lehet

rő: 2 év.

Nem lehet Teljes: Nem lehet
Kiegészítő: Lehet Kiegészítő: Kell

2.3.4. Az OM új nemzetközi felsőoktatási professzori pályázata: a Szent-Györgyi Albert
Ösztöndíj

Az OM 2001-ben kidolgozott tehetséggondozási stratégiájának fontos célkitűzése a
magyar tudomány rangjának nemzetközi megerősítése. Ehhez járul hozzá a Szent-Györgyi
Albert Ösztöndíj (Szent-Györgyi ösztöndíj), azzal a céllal, hogy a hazai felsőoktatási
intézmények oktató-kutató munkatársai — “elsőkézből” — ismerhessék meg az új
nemzetközi tudományos irányvonalakat.

Az OM 2002 februárjában — a külképviseletek, hazai és külföldi kutatóintézetek
segítségével — nyilvános ösztöndíj-pályázatot,  hirdetett meg a tudományok olyan jeles
külhoni képviselői számára, akik vállalják, hogy hosszabb időre Magyarországra jönnek, és
valamely felsőoktatási intézmény kutatási és oktatási tevékenységébe bekapcsolódva átadják
külföldön szerzett tapasztalataikat hazai kollégáiknak, munkatársaiknak és hallgatóiknak. Ez
elősegíti Magyarország azon törekvéseit, hogy a felsőoktatási intézmények regionális szellemi
központtá váljanak. 

Az OM a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj felhívást az Ftv. 10/B. § (3) bekezdésében
foglalt felhatalmazás és a 10/2002. (IV. 12.) OM rendelet alapján tette közzé. Az OM — a
2002. évi, első pályázati kiírás szerint — a 2002/2003. tanévre tíz, egyenként 12 hónapos
ösztöndíj adományozását tervezte.

A Szent-Györgyi ösztöndíjat tudományos fokozattal rendelkező, külföldön élő kutatók
pályázhatták meg. A nemzetközileg elismert szakmai eredmények felmutatása az ösztöndíj
elnyerésének alapvető kritériuma volt. A pályázatok értékelésekor előnyt élveztek azok a
pályázók, akiknek szakterülete a magyarországi tudományosság, művészeti élet
szempontjából országos jelentőséggel bír, s akik a fogadókészséget kinyilvánító magyar
kutatóhellyel már a pályázatot megelőzően aktív tudományos kutatási együttműködést
folytattak.

Az ösztöndíj több alkalommal is elnyerhető. Az ösztöndíjas jogviszony — az oktatási
miniszter engedélyével — egy alkalommal, legfeljebb 3 hónapra az ösztöndíjas időszak
csökkenése nélkül szüneteltethető. 

Az ösztöndíj havi bruttó összege 1 millió forint. Ez az összeg a hatályos magyar
jogszabályoknak megfelelően adó- és járulékköteles. Amennyiben az ösztöndíjast
állampolgársága alapján megilletik azok a kedvezmények, amelyeket a Magyarország és az
ösztöndíjas származási országa között a kettős adóztatás elkerülése érdekében megkötött
egyezmény biztosít, akkor az ösztöndíjasra a vonatkozó egyezmény előírásai érvényesek.

Az ösztöndíjas az ösztöndíj mellett egyszeri magyarországi beutazásának és a
visszautazásának, valamint magyarországi szállásköltségének megtéríttetésére is jogosult, az
ösztöndíjas szerződésében foglalt feltételek szerint. Az ösztöndíjas a folyósítás időszakában
hazai költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjjal nem rendelkezhet.

Az ösztöndíjas és a fogadó intézmény az ösztöndíj befejezését követően részletes
beszámolót készítenek a vállalt feladatok teljesítéséről, amit a közös kutatási tevékenység
eredményeinek dokumentumaival támasztanak alá. A jelentést és a beszámolót a kuratórium
részére küldik meg.
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Az ösztöndíjas járandóságait és kötelezettségeit az ösztöndíjast fogadó intézmény és az
ösztöndíjas által aláírt szerződés részletesen rögzíti, amiben az ösztöndíjas kötelezettséget
vállal arra, hogy — a fogadó felsőoktatási intézmény szabályzatának megfelelően, és a
pályázat részeként benyújtott, az intézmény által elfogadott munkaterv alapján —
kutatómunkát és oktatási tevékenységet végezzen.. Az ösztöndíj segítségével létrejött
valamennyi munkán fel kell tüntetnie, hogy az a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj
támogatásával készült.

Az OM szerződést köt az ösztöndíjast fogadó intézménnyel az ösztöndíjas tudományos
kutatómunkájának biztosítása érdekében. A szerződésben meghatározottak szerint, a fogadó
intézmény

a) az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a
természettudományok és a művészetek területén folytatandó kutatómunkához évi 2 millió
forint,

b) a bölcsészettudományok, a hittudomány és a társadalomtudományok területén a
kutatómunka végzéséhez évi 1 millió forint –időarányos részének megfelelő — juttatásban
részesül, amit az OM a kutatómunka megkezdését követően utal át.

A nagy érdeklődéssel kísért pályázat — Felsőoktatási Pályázatok Irodájától kapott
tájékoztatás szerint — a potenciális pályázók körének igen jelentős részét mozgósította
nemcsak Európa országaiban, hanem Ázsiában és az amerikai kontinensen is. 

Az első pályázati fordulóban — a meghirdetés 2002. februári megjelenése után — az
április 26-ai határidőig 67 pályázat érkezett. A formai hibás adatlapok kiszűrését követően a
Széchenyi István Kuratórium — 3 független bíráló szakmai véleménye alapján — választotta
ki azt a 11 főt, akiknek az oktatási miniszter 2002-ben, a kuratórium javaslata szerint,
ösztöndíjat adományozott. 

A 2002-ben kiosztott Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjak révén az OM több, mint 163
millió forinttal támogatja a felsőoktatásban folyó, kiemelkedő színvonalú oktató-kutató
munkát.

Anyertes ösztöndíjasok közül 10-en a természet- és műszaki tudományi, 1 kutató pedig a
társadalomtudományi területet képviseli. A nyertes professzorokat összesen 7 hazai
felsőoktatási intézmény fogadta. Legtöbben, hárman a SZTE-re kérték az ösztöndíj telepítését.
A 2002-es pályázati fordulóban ösztöndíjas professzort fogadhattak még a következő
egyetemek: BMGE, ELTE, KE, ME, SE, SZIE. 

A Szent-Györgyi ösztöndíj 2002-es nyerteseit és a fontosabb adatokat a III. függelék
foglalja össze.

2.3.5. Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázat

A pályázati támogatás célja, hogy a felsőoktatásban használható/használandó kiadványok
előállításának támogatásán keresztül elősegítse a szakirodalom széles skálájának bevonását a
felsőoktatásba, s így az oktatás színvonalának emelését, egyúttal a felsőoktatás
modernizálását. Jogi hátteret a felsőoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXX
törvény 9/D. § biztosít, amelynek (2) bekezdése rendelkezik a korszerű, színvonalas
tankönyvkiadás költségvetési többlet-támogatásának pályázati úton történő elosztásáról.
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Néhány tájékoztató adat az elmúlt három évben megjelent kiadványok számáról:

Támogatás mértéke Benyújtott
pályázat (db.)

Nyertes pályázat
(db.)

2000 150 millió Ft 704 292
2001 150 millió Ft 780 185
2002 150 millió Ft +

150 millió Ft
póttámogatás miniszteri
döntés alapján

602 204
+183

(póttámogatásból)

Forrás: Statisztikai összefoglaló, 1997-2001. Felsőoktatási Pályázatok Irodája tevékenységéről. p. 85-89.

A program 1997. évi indítása óta a pályázati keret összege csökkent, majd az utóbbi
három évben évi 150 millió forint, támogatási összeg került a költségvetési törvénybe. A
2002. évi gazdálkodási szabályzatban, a Felsőoktatási Programfinanszírozások előirányzaton
a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázatra a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően szintén 150 millió forint, támogatási keret szerepelt. A minisztérium új vezetése
2002. őszén további 150 millió forint, támogatásról határozott, így 2002-ben az úgynevezett
póttámogatással együtt, összesen 300 millió forint állt rendelkezésre, kiadástámogatásra. 

A pályázók köre

− a jogszerűen működő, Magyarországon bejegyzett könyvkiadók,
− az állami és az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmények, illetve a

tankönyvkiadásban együttműködő intézmények,
− a könyvkiadással foglalkozó egyéb intézmények (pl. tudományos intézetek, könyvtárak,

egyházi és társadalmi szervezetek, stb.),
− az elektronikus információhordozó kifejlesztésével professzionálisan foglalkozó

intézmények, vállalkozások.

A támogatandó kiadványok köre

− Egy-egy szakterület által széles körben használható új alaptankönyvek, illetve
szakkönyvek, amelyek a kialakítandó kreditrendszer keretében egy-egy tantárgy
országosan egységes követelményrendszerét testesítik meg.

− Olyan tankönyvek és szakkönyvek, amelyek a pályázat beadásakor szerzői
jogdíjkötelesek, vagy új feldolgozást, átdolgozást, ill. javítást és bővítést igénylők,
beleértve a négy évnél régebben megjelent hiánypótló munkák újrakiadását is. 

− Olyan szakkönyvek, szótárak, lexikonok, amelyek az oktatásban tankönyvként vagy
segédkönyvként alkalmazhatóak.

− Olyan elektronikus információhordozók (videó, CD-ROM, hálózaton hozzáférhető
adatbázis, stb.), amelyek a tankönyvekhez kapcsolódva vagy azokat helyettesítve
alkalmasak korszerű ismeretek elektronikus eszközökkel történő közvetítésére.

A pályázat elbírálása

A Misztótfalusi Kis Miklós kuratórium a formai szempontból megfelelő pályázatokat
egymástól független két bírálónak adja ki értékelésre. A pontozás alapján a bírálók javaslatot
tesznek az egyes pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról. A Kuratórium a szakértői 
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bírálatok alapján, a javasolt művek köréből kiválasztja a szakmai követelményeknek
megfelelő pályázatokat és javaslatot tesz a miniszternek a támogatandó kiadványokra. 

A 2002. évi pótlólagos 150 millió forint felhasználására nem volt célszerű újabb
pályázatot kiírni, mivel az eredeti pályázati felhívásra 602 pályázat érkezett s az első
fordulóban 204 db nyertes pályázat támogatására volt csak keret, de a sikeresnek ítélt
pályázatok száma ennél jóval magasabb volt. Így a kuratórium a korábban nyertesnek ítélt
pályázatok rangsorolásával további 183 mű kiadását tudta támogatásra javasolni.

A pályázathoz kapcsolódóan minden év őszén sor kerül a Felsőoktatási Tankönyv- és
Szakkönyv-kiállítás és Vásár megrendezésére, amely a széles körű információra alapozó
modern tanítási-tanulási módszerek támogatásaként is felfogható.
Fontos fórum ez a szakkönyveket, tankönyveket előállítóknak, hiszen a kisebb kiadók,
tudományos műhelyek kiadói is meghívást kapnak a Felsőoktatási Pályázatok Irodája és a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének közös rendezvényére. Ugyanakkor
oktatóknak, kutatóknak, hallgatóknak, könyvtárosoknak kiváló alkalom az éves termés
együttes áttekintésére, a válogatás, választás lehetőségére és a kedvezményes vásárlásra.
A kiállítás és vásár kezdettől fogva kötődik a tudomány napjához, az esemény bekerül a
tudomány napi rendezvények programjába.

A pályázati adatokat a III. melléklet tartalmazza.

2.3.6. Felsőoktatási Könyvtár-támogatási Pályázat

A pályázat célja az, hogy a felsőoktatási könyvtárak állománygyarapítási lehetőségeit
növelje a hallgatók és az oktatók jobb szakirodalmi és információs ellátása érdekében.

A tanulmányi és az oktató munka sikeres folytatásához, a követelmények teljesítéséhez
elengedhetetlenül szükséges (mind hagyományos, mind elektronikus hordozókon megjelenő)
tankönyvek, szakkönyvek és folyóiratok ára az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt.
Sem a hallgatók, sem pedig az oktatók körében a szakirodalom egyéni forrásból nem
finanszírozható. A felsőoktatási könyvtárak szerepe a primer szakirodalom biztosításának
minden formáját tekintve nagymértékben felértékelődött. Ezért az állománybeszerzés
területén e könyvtárak rendszeres céltámogatása szükséges.

A felsőoktatás könyvtárai, jelenlegi könyvtári rendszerei jelentős szerkezeti változtatáson
mennek keresztül. Az integrált felsőoktatási intézményekben ki kell fejleszteni azt a könyvtári
szerkezetet, amely modern, intenzív, hatékony szolgáltatást időbeli korlátozottság nélkül
egyszerre nagy létszámú felhasználói rétegeknek (oktatók, hallgatók) képes biztosítani. E
szerkezet legalapvetőbb eleme az intézmény (universitas) könyvtári és információs
központként működő nagykönyvtára, illetve egységes könyvtári rendszere, összehangolt
állományfejlesztéssel.

A pályázat egyik prioritása az egységes állomány erősítése részben a hallgatók és oktatók
kellő példányszámú szakirodalommal, illetve információkkal való ellátása érdekében.

A program törvényi hátterét a felsőoktatásról szóló (többször módosított) 1993. évi
LXXX. törvény 9/D. § (3) bekezdésében foglaltak biztosítják.

A támogatandó intézmények köre
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A pályázat keretében elérhető támogatásra az 1999. évi LII. törvény mellékletében
felsorolt, állami és államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények egyetemi
(központi) és főiskolai (központi) könyvtáraik pályázhatnak, amelyek a pályázatukban
tükröztetik az adott felsőoktatási intézmény könyvtári fejlesztési igényeit, tehát figyelemmel
vannak a kari könyvtárak speciális igényeire is. Pályázhatnak továbbá a külföldi magyar
intézetek és Collegium Hungaricumok, a Nemzetközi Hungarológiai Központ, majd 2002-től
a Balassi Bálint Intézet valamint a magyar anyanyelvű pedagógusképzést folytató külföldi
felsőoktatási intézmények, ill. könyvtáraik, hazai közvetítő intézményeken keresztül.

A pályázat elbírálása

A pályázatokat a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium által felkért szakmai bizottság
bírálja el és javasolja támogatásra. A bírálat során előnyt élveznek azok a pályázatok,
amelyekben a pályázati felhívásban bírálati előnyt nyújtó feltételeken kívül
− a megfogalmazott pályázati cél a fejlesztési prioritásokkal egybeesik,
− a pályázati cél indoklása egyértelmű,
− a pályázati cél és a megvalósításához kért támogatási összeg viszonya reális.
 

A szakbizottság javaslatait a Kuratórium vizsgálja meg, dönt a benyújtott pályázatok
szakmai értékéről és az oktatási miniszter számára javaslatot tesz a támogatás megadására és
mértékére.

A pályázati adatokat a IV. melléklet tartalmazza.

2.3.7. Egyetemek mellett működő kutatóintézetek támogatása

Jelenleg 6 kutatóintézet működik 4 felsőoktatási intézmény mellett. Ezek támogatási
rendszere az intézmények eltérő fejlődése miatt nagyon különböző volt, és még a hasonló
jellegű intézetek is nagy eltéréseket mutattak.

A költségvetési támogatás aránya is nagyon eltérő volt az egyes intézeteknél. Az arányok
közelítése érdekében 2001-ben 4 intézet együttesen 56 millió forint összegű támogatást kapott
kutatási feladatainak költségeihez való hozzájárulásként. Kezdeményeztük, hogy a támogatás
meghatározása a jövőben az intézetek költségvetési szerkezetébe építve történjék.

2.4. A felsőoktatási egyéni kutatás-fejlesztési eredmények értékelése

Főosztályunk kezdeményezésére és koordinációjával 2000 decemberében elkészült a
Felsőoktatási egyéni kutatási értékelési rendszer című ajánlás, amely — figyelembe véve a
különböző tudományterületek és tudományágak sajátosságait — megkísérel a lehető
legnagyobb mértékben objektív kritériumokat adni az egyéni tudományos kutatási
tevékenység értékeléséhez. Az ajánlás hat tudományterületre terjed ki. (A hittudományra és a
művészetekre nem.)

A feladat megvalósításának szakmai irányítását — tudományterületenként további két-
három szakértő bevonásával — a tudományterületeket reprezentáló Egyéni Kutatási
Értékelési Bizottság látta el. (A rendszerről összefoglaló cikk jelent meg a Magyar
Felsőoktatás 2001/3. számában.)
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3. Együttműködések

3.1. Együttműködés a Magyar Tudományos Akadémiával

3.1.1. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

A kormány 1997-ben rendeletet alkotott a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (Bolyai-ösztöndíj) létesítéséről. A 156/1997. (IX. 19.) Korm.
rendelet (Kormányrendelet) szerint, a fiatal (40 év alatti) kutatók anyagi támogatását elősegítő
Bolyai-ösztöndíj a kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére, elismerésére
szolgál. A pályázat részletes szabályait a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke a
művelődési és közoktatási miniszter egyetértésével alakította ki Kormányrendelet 4. §-ának
(8) bekezdése alapján. 

A Bolyai-ösztöndíj pályázatot ez idáig — az 5 pályázati forduló keretében — közel ezer
nyerte el 1-3 éves időtartamra. A pályázatok kiírás szerinti értékelésének tapasztalatai azt
mutatták, hogy a tudományos fokozattal rendelkező tapasztalt kutatók esélyesebbek voltak.
Kisebb eredményességgel pályáztak a kezdő fiatal kutatók, akik még nem rendelkeztek
tudományos fokozattal.

Igen kedvező az a tény, hogy a Bolyai-ösztöndíjasok 65–70 százaléka a felsőoktatási
intézmények oktatója-kutatója.

Az MTA a Bolyai-ösztöndíj kuratóriumának az ösztöndíj odaítélésében, valamint az
ösztöndíjasok munkájának értékelésben szerzett tapasztalatai alapján, figyelemmel a kutatók
életpályára, valamint az Oktatási Minisztérium által 2001-ben létrehozott Békésy György
Posztdoktori Ösztöndíjra és Széchenyi István Ösztöndíjra, indokoltnak látta a Bolyai-
ösztöndíj pályázati feltételeit szabályozó Kormányrendelet módosítását (316/2001. (XII: 28.)
Korm. rendelet). A változtatás célja volt, hogy az ösztöndíj elősegítse a kutatóintézetek vezető
kutatói utánpótlásának biztosítását azáltal, hogy több, a pályájának korai szakaszában lévő
kutató készülhessen fel az MTA doktori cím megszerzésére. 

Annak érdekében, hogy a Bolyai-ösztöndíj összhangba kerüljön a hazai posztdoktori
pályázatokkal, a rendelet módosítását követően 2002-től a Bolyai ösztöndíjra kizárólag a
felsőoktatási törvény 119. § (1) bekezdése szerinti tudományos, vagy mester fokozattal
rendelkező személyek pályázhatnak, illetőleg a pályázókra érvényes korhatár 40 évről 45 évre
emelkedett.

3.1.2. A Magyar Tudomány Napja felsőoktatási rendezvényei

A Magyar Tudomány Napjának 2000., 2001. és 2002. évi rendezvény-sorozatát – az
elmúlt évekhez hasonlóan – az MTA Kutatásszervezési Intézete koordinálta. A
rendezvénysorozat célja továbbra is a fiatalok tudományos érdeklődésének felkeltése és a
közvélemény figyelmének ráirányítása a tudomány kiemelkedő társadalmi szerepére, a
tudomány széleskörű elismerésének és presztízsének növelése, a kiemelkedő tudományos
teljesítmények bemutatása. 

A Magyar Tudomány Napja alkalmából szervezett rendezvények részletes programjáról
az MTA évente kiadványt jelentet meg. 2000-ben az OM a felsőoktatási intézmények
rendezvényeit önálló kiadványban ismertette. 2001-től az MTA kiadvány külön fejezetrészt
szentel a tárcák rendezvényeinek. 

Az OM a felsőoktatási intézmények tudományos és tudománynépszerűsítő
programjainak megrendezéséhez 2000-ben 5 millió forint, 2001-ben 8,6 millió forint, 2002-
ben 12,74 millió forint támogatást nyújtott.
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3.2. Együttműködés az OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárságával

3.2.1. Francia-magyar TéT együttműködés (“Balaton program”)

Az OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága több, mint 30 országgal megkötött
kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai (TéT) egyezményt gondoz. A TéT
együttműködések keretében 2001–2002-ben 28 országba hirdetett meg pályázati lehetőséget.
Három országba (Ausztria, Franciaország és Németország) mind a két évben lehetett pályázni.

A meghirdetett lehetőségekre összesen 673 pályázat érkezett be, amiből 413 db ( 61 %)
volt felsőoktatási intézményektől. A pályázatok elbírálását végző testületek döntése
értelmében 348 pályázat került elfogadásra, amiből 183 db. (52 %) volt felsőoktatási
intézményekből származó pályázat. 

A beadott 673 pályázatból 444, az elfogadott 413 pályázatból 204 pályázat 10 országból
(Ausztria, Finnország, Franciaország, Görögország, Japán, Kína, Nagy-Britannia,
Németország, Olaszország és Szlovénia) származik. Mivel az esetek jelentős részében a
pályázatok beadása és elfogadásuk más naptári évre esik, ezek a számok csak tendenciákat
mutatnak, de így is jellemzőek.

A TéT együttműködések között különös helyet foglal el a francia-magyar
együttműködés, mert jelenleg ez az egyetlen, amely társadalomtudományi pályázatokat is
támogat. A támogatás elsősorban a kutatói mobilitás segítését szolgálja, de a kutatás dologi
költségeihez való hozzájárulás is lehetséges. A program legfeljebb három évig támogat egy
témát. A harmadik évi támogatás elnyerése az előző két évben végzett munka eredményétől
függ. A pályázatokról bírálói vélemények alapján a francia-magyar TéT Vegyesbizottság
dönt.

2002-ben 1 elsőéves, 4 másodéves és 1 harmadéves pályázat nyert el támogatást. (Új
pályázat csak egy volt). A pályázók egységesen 600 ezer forint támogatást nyertek el. 2003-ra
15 társadalomtudományi pályázat érkezett be. A Vegyesbizottság 4 elsőéves, 1 másodéves és
2 harmadéves pályázat támogatásáról döntött. 

2002-ben is előfordult, hogy csak az egyik fél pályázott, ami eleve kizárja a pályázatokat
az érdemi értékelésből.

3.2.2. Az Európai Unió 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja

Az Európai Unió 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramját
1998-2002 közötti időszakra hirdették meg. Magyarország 1999 óta lényegében teljes jogú
tagként vett részt a programban. Ez nagy lehetőséget de nagy felelőséget is jelentett, hiszen a
programban való részvétel azzal járt, hogy Magyarország anyagilag is hozzájárult a program
költségvetéséhez. A részvétel eredményességét a pályázatok révén visszanyert támogatás
összege jelzi.

Főosztályunk a Keretprogramnak a “Humán kutatói erőforrás és a társadalmi-gazdasági
tudásbázis fejlesztése” megnevezésű horizontális akcióit kíséri fokozott figyelemmel. Az
akció költségvetése a teljes program költségvetésének mintegy 8,5 százaléka. A magyar
pályázók az összes elnyert pályázati támogatásnak 16 százalékát ebben a részprogramban
szerezték meg. Ez a sikeres magyar részvételű pályázatok 23 százalékát jelenti. (Nem
végleges adat.)

Az 5. Keretprogramban való részvétel utolsó évével párhuzamosan folyt a 6.
Keretprogram előkészítése. Az új program nem csak tematikai, hanem módszertani
változásokat is hozott, ami mind a pályázóktól, mind a keretprogramot ismertetőktől számos
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új ismeret elsajátítását igényli (szándéknyilatkozat beadása, integrált projektek, kiválósági
hálózatok, kevesebb, de nagyobb projekt, új szerződéskötési és elszámolási szabályok stb.) 

A 6. Keretprogramban a magyar befizetés összege emelkedni fog, tehát növelni kell a
pályázati részvételt és javítani a pályázatok minőségét, hogy a sikeres részvételi arány is
emelkedjen. Az első pályázati felhívások 2002-ben jelentek meg.

3.2.3. Közreműködés az OECD “Steering and funding of research institutions” ad hoc
munkacsoportban 

A munkacsoport feladata — a "Steering and Funding of (Public) Research Institution"
elnevezésű projekt keretében — információk cseréje, az egyes országok gazdaságának
tudományos alapjait erősítő, valamint az egyetemi és más költségvetési kutatóhelyeken folyó
kutatások közhasznúságát biztosító fő intézményi, szabályozási, menedzsment és támogatási
kérdések áttekintése, a "legjobb gyakorlatok" meghatározása. A témához kapcsolódóan
vizsgált kérdéskörök a következők:
− a kutatási prioritások meghatározásának és implementációjának mechanizmusai,
− kutatásfinanszírozási módok, 
− humán erőforrás menedzsment, ideeértve az intézmények közötti és a nemzetközi

mobilitás kérdéseit is. 

A zárójelentés 2002 végére készült el.

3.3. Együttműködés az OM Nemzetközi Helyettes Államtitkárságával

A magyar-holland kétoldalú oktatási együttműködés keretében az OM és a holland
Oktatási, Kulturális és Tudományos Minisztérium támogatásával olyan kutatások folynak,
amelyek mindkét ország oktatási érdekeit szolgálják. A megállapodás aláírására 1998-ban
került sor. A 2000-2001-re szóló munkatervet 2000 januárjában írták alá. 

A végzett munka értékelése 2002. szeptemberben történt. Ennek előkészítésére mind a
holland mind a magyar résztvevők előre összeállított szempontok alapján önértékelő jelentést
készítettek, majd egynapos konferencia keretében meghívott szakemberek előtt szóban is
ismertették az elvégzett munkát. A felkért szakértők jelentését megküldjük a projekt
résztvevőinek. 

A projektre összesen kereken 13 millió forint támogatást kaptak a magyar résztvevők.
Közös munka az alábbi témakörökben folyt:
− Tanulmányok Közép-Európa legújabb történelmével, szociológiájával kapcsolatban 
− A vendéglátóipari képzés európai akkreditációja
− A tanulási teljesítmény mérése és értékelése
− A gyógypedagógiai oktatás kérdései Hollandiában és Magyarországon
− Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban
− Szakképzés és szakoktatás
− Felsőoktatási vezetők képzése
− Oktatási menedzserek képzése
− Készségek és képességek a felsőoktatásban
− Zenei oktatás
− Modell európai parlament
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4. Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért tevékenysége

A tárca az 1998. január 1-től kiemelten közhasznú "Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért
és Kutatásért" (AMFK) alapítványt 1990 novemberében hozta létre 300 millió forint
alaptőkével, a magyar felsőoktatási intézményekben folyó oktatás és kutatás fejlesztése,
valamint a kiemelkedő színvonalú oktató-kutató munkát végző tehetségek támogatására. Az
alapítvány az elmúlt 12 évben alaptőkéje befektetéseiből és kamataiból, valamint egyéb külső
forrásokból (ALCOA Foundation, Charles Simonyi) gazdálkodva közel 900 millió forintot
fordított e célokra.

Az AMFK kuratóriuma kiemelten fontosnak tartja a tudományos fokozattal rendelkező, a
nemzetközi tudományos életben tapasztalatot szerzett, kiváló szakmai eredményeket
felmutató fiatal oktatók-kutatók számára a Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj pályázati
rendszerét. 

A kuratórium célja, hogy az úttörő vállalkozásként alapított, a fiatal kutatók tudományos
pályáját elősegítő ösztöndíj megőrizze előkelő helyét a hazai posztdoktori ösztöndíjak között.
Ennek érdekében a 2000. évi pályázati fordulóban az ösztöndíjat közel kétszeresére, nettó
120 000 forintra, a 2001. évi fordulóban 140 000 forintra emelte, és mellé az első évre
legfeljebb 800 000 forint (hosszabbítás esetén további 200 000 forint) kutatástámogatást is
igényelhet a pályázó. 

A kuratórium értékelte és rangsorolta a pályázatokat, majd a döntés előtt meghallgatta a
jelölteket. 2000 szeptemberétől 19, 2001 szeptemberétől 14, 2002 szeptemberétől 9
posztdoktor kezdte meg így támogatott kutatómunkáját. A kuratórium a beszámolók
értékelése alapján 2000-ben és 2001-ben nyolc-nyolc, 2002-ben hét fiatal kutató ösztöndíját
hosszabbította meg egy évvel.

Az ösztöndíjasok tudományos elismerését jelzi, hogy 2002-ig a Széchenyi Professzori
Ösztöndíjra 13-an, a Bolyai János Kutatói Ösztöndíjra 43-an, a Békésy György Posztdoktori
Ösztöndíjra 14-en és a Széchenyi István ösztöndíjra 9-en pályáztak sikeresen.
Az 1998-ban megalakult Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társasága — választott ügyvivők
révén — egyre aktívabban vesz részt az Alapítvány munkájában. 

Az AMFK kuratóriuma évente kiadványban mutatja be a Magyary Zoltán Posztdoktori
Ösztöndíjban részesült fiatal kutatókat szakmai életrajzuk, kutatási témájuk és fontosabb
publikációik alapján. Az alapítvány 1997 óta − a Magyar Tudomány Napja
rendezvénysorozatainak keretében − konferenciát szervez az ösztöndíjak átadására és a
posztdoktori ösztöndíjasok tudományos eredményeinek bemutatására. 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. 2000-ben a Veszprémi Egyetem Georgikon
Mezőgazdaságtudományi Kara (Keszthely), 2001-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem,
2002 novemberében a Pécsi Tudományegyetem volt a házigazdája a fiatal tudósok
összejövetelének.

Az alapítvány 1998-ban indította el pályázatát a kiemelkedő színvonalon megvédett,
társadalom- és bölcsészettudományi doktori disszertációk megjelentetésére — a
résztámogatást vállaló könyvkiadókkal együttműködve — a “Doktori mestermunkák”
sorozatban. A kuratórium — az első felhívásnál — akkreditált doktori programokkal
rendelkező egyetemek doktori tanácsai részére hirdette meg a pályázatot, majd a következő
alkalomtól a doktori értekezések szerzői pályázhattak. Az értekezések kedvezményes
megjelentetését az OSIRIS kiadó vállalta, de saját kiadóval rendelkező szerző is benyújthatja
pályázatát, amennyiben a kiadó a sorozat egységes borítóját alkalmazza. Az alapítvány a
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könyvek kiadásához kezdetben kötetenként 250 ezer forinttal, 2001-től 300 ezer forinttal,
2003-tól 400 ezer forinttal járul hozzá.

A kuratórium a 2000 nyarán közzétett felhívásra beérkezett 33 pályázatból és a 2001
nyarán meghirdetett pályázatra beérkezett 67 pályázatból 11-11 szerző doktori értekezésének
megjelentetését támogatta. Eddig a sorozatban az elfogadott 40 kötetből 32 jelent meg.

A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj, valamint a társadalom- és
bölcsészettudományi doktori disszertációk megjelentetésére kiírt pályázatok nyerteseinek
névsorát és kutatási témáikat a IV. függelék tartalmazza.

A Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjat az AMFK kuratóriuma és az ALCOA
magyarországi vállalatai alapították 1998-ban — Szilárd Leó születésének centenáriuma
alkalmából — az amerikai székhelyű ALCOA Alapítvány támogatásával. Az ALCOA
Foundation, évenkénti pályázat alapján, három éven keresztül évi 18 000 USD, 2001-ben és
2002-ben 24 000 USD támogatást nyújtott az ösztöndíj meghirdetésére.

A professzori ösztöndíj a felsőoktatás fejlesztésében eredményes tevékenységet végző
oktató-kutató közösség legkiemelkedőbb személyiségeire kívánja irányítani a figyelmet.
Azokra a kiváló tudósokra és nevelőkre, akik teljes és sikeres oktató-kutató pályafutásuk
során szerzett tapasztalatukkal, emberi bölcsességükkel kivívták a társadalom és elsősorban az
egyetemi és főiskolai ifjúság méltó elismerését. 

A díjazott személyére állami és az állam által elismert magyar felsőoktatási intézmények
tanácsai tehetnek javaslatot Magyarországon tevékenykedő oktatók és kutatók köréből. A
javasolt személynek olyan világszerte elismert eredményt felmutató tudósnak kell lennie, aki
személyes tekintélyét iskolateremtő felelősségérzettel párosítva segíti elő fiatal munkatársai,
egyetemi hallgatói sikeres pályáját. Az intézményi tanácsok ajánlásának az elismerésre
javasolt személy tudományos pályáját, nevelő tevékenységének eredményességét kell
bemutatnia, valamint a fenti méltatások egyikének való megfelelés indoklását kell
tartalmaznia. 

A kuratórium az elmúlt négy év alatt kilenc iskolateremtő tudósnak ítélte oda a fejenként
6 000 USA dollárral, illetve 2002-ben három professzornak a 8 000 dollárral járó Szilárd Leó
Professzori Ösztöndíjat.

A harmadszor meghirdetett professzori ösztöndíjra 10 felsőoktatási intézmény tanácsa élt
jelölési jogával. Az alapítvány hét kurátora, a pályázatok értékelésére felkért három
kiemelkedő tudós, az előző évi iskolateremtő professzorok, valamint a fiatal kutatók
legjobbjait tömörítő Magyary Zoltán Ösztöndíjasok Társaságának képviselői a magyar
tudomány és oktatás 12 kiválósága közül választották ki azt a három személyt, akik egy évig
Szilárd Leó szellemiségének hordozói és népszerűsítői egyetemeinken és a magyar
társadalomban. 

2001-ben a műszaki- és természettudományok területén Bor Zsolt akadémikus (SZTE) és
Tuschák Róbert akadémikus (BME), az élettudományok területén, pedig Gergely János
akadémikus (ELTE) nyerte el e rangos kitüntetést.

A 2002. évi Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj-pályázatra kilenc felsőoktatási intézmény
13 javaslatából a társadalomtudományok területén Barkóczi Ilona, a pszichológiai
tudományok doktora (ELTE), a műszaki- és természettudományok területén Molnár Árpád, a
kémiai tudományok doktora (SZTE), az élettudományok területén, pedig Spät András
akadémikus (SE) nyerte el az ösztöndíjat az életpályáján nyújtott kiemelkedő oktató és kutató
teljesítménye elismeréseként.

A Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjakat 2001-ben és 2002-ben is a névadó tudós
születésének évfordulóján, ünnepi tudományos ülés keretében az Alapítvány és az ALCOA
képviselője adta át. A díjátadásról mindkét évben kiadvány készült, amely az iskolateremtő
professzorok rövid méltatását és az átadási ünnepségen tartott előadásait tartalmazza.



61

Charles Simonyi, a Microsoft szoftverfejlesztésének vezetője, a Magyar Tudományos
Akadémia Aranyérmével kitüntetett Simonyi Károly professzor fia, 2000-ben, amikor
édesapja nevében átvette a kitüntetést, 25 millió forintot ajánlott fel a Simonyi család nevében
a magyar tudomány támogatására. 

Az adományozást követően, 2000. augusztus 10-én az OM, az MTA, a Simonyi család és
az AMFK megállapodást kötött a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj megalapítására. Az
ösztöndíjat, amelynek éves összege 2,5 millió forint, évente három, egyetemen vagy
kutatóintézetben dolgozó, kimagasló teljesítményt nyújtó kutató kaphatja meg.

Az ösztöndíj adományozásának előkészítését az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és
Kutatásért alapítvány keretében működő héttagú Ösztöndíj Bizottság végzi. A Bizottság
elnöke Keszthelyi Lajos akadémikus (MTA SZBK). 

Az AMFK Kuratóriuma a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjakról eddig három
alkalommal döntött a Bizottság javaslatára. 2000-ben Keserű Katalin művészettörténész
(ELTE), Pósa Lajos matematikus (ELTE) és Sonkodi Sándor orvos (SZTE), 2001-ben É. Kiss
Katalin nyelvész (MTA Nyelvtudományi Intézet), Demeter Judit orvos (SE) és Lovas Rezső
fizikus (ATOMKI) nyerték el. 2002-ben — a jó gazdálkodásnak köszönhetően — négy kutató
kaphatta meg e rangos elismerést: Miskolczy Ambrus történész (ELTE), Elekes Károly
biológus (MTA), Fülöp Ferenc vegyész (SZTE), Lantos Béla mérnök (BME).

A Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjakat ünnepi tudományos ülés keretében az oktatási
miniszter, illetve megbízottja és az MTA elnöke adja át. A díjátadásról kiadvány készül,
amely a nyertes kutatók rövid méltatását és az ünnepségen tartott előadásait tartalmazza.

Az Ösztöndíj folytatására szolgáló megállapodást — amely lehetővé teszi, hogy ez, a
tudományos közösség által is elismert program további három évig folytatódjék Charles
Simonyi ismételt 25 millió forintos adománya alapján — 2002. április 5-én írták alá az OM,
az MTA, a Hungarian American Coalition és az AMFK képviselői.

Az AMFK Alapítvány — az OM és a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával — 1999.
november 27-én megállapodást kötött a “Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban”
pályázat lebonyolítására. A pályázat célja a non-profit szektor hatékony működését és a szektor
Európai Uniós csatlakozását segítő szakdolgozatok, doktori disszertációk készítésének
ösztönzése. 

A másodszor meghirdetett pályázat (2000 őszén) kiegészült a különdíjjal, amelyre kész
tudományos diákköri (TDK) dolgozattal pályázhattak azok a hallgatók, akik a civil szektor
fejlődésének kérdéseivel a Tudományos Diákkörök keretében foglalkoznak. 

Az AMFK kuratóriuma a benyújtott 60 pályázatból — a szakértői vélemények alapján —
30 pályázónak ítélte oda az ösztöndíjat. A nyertesek között 24 hallgató, 5 doktorandusz és 1
doktorjelölt volt. 

A 2001. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián a „Humán erőforrás fejlesztése
a civil szektorban” témában sikeresen szereplő hallgatók számára kiírt pályázatra beérkezett 10
dolgozatból 2 hallgató munkáját értékelte különdíjjal a kuratórium.

A harmadik alkalommal (2001-ben) meghirdetett pályázat ismét nagy érdeklődést váltott ki
a hallgatók és doktoranduszok körében. A beérkezett 59 pályázatból a kuratórium — a szakértői
vélemények alapján — 25 pályázónak ítélte oda az ösztöndíjat. A nyertesek között 20 hallgató, 4
doktorandusz és 1 doktorjelölt volt. 

A 2002 tavaszán meghirdetett pályázatra 36-an jelentkeztek. Közülük — a szakértői
vélemények alapján — 19 pályázó (17 hallgató, 1 doktorandusz, 1 predoktor) nyerte el az
ösztöndíjat. Az ösztöndíjasok az okleveleket ünnepélyes keretek között 2001 májusában, 2002.
áprilisában és 2002. decemberében vették át a Parlamentben. Az átadási ünnepségekre a korábbi
ösztöndíjasok beszámolóiról, illetve dolgozataikról összefoglaló készült. 

A 2000-2002. évi pályázati fordulók nyerteseinek névsorát — besorolásukkal,
intézményük nevével és dolgozatuk címével — az V. függelék tartalmazza.
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Az AMFK kuratóriuma 2001-ben a Heidelbergi Egyetem Elméleti Orvostudományi Kara
és a Német Szövetségi Rákkutató Intézet támogatásával harmadszor hirdetett Doktori (PhD)
ösztöndíjra pályázatot a Debreceni Egyetem (DE) Elméleti Fizikai Tanszékére elméleti atom-
és molekulafizikai témákban. 

Az ösztöndíjra kiemelkedő tanulmányi eredménnyel és szakmai ismeretekkel rendelkező,
az utóbbi két évben végzett, illetve ötödéves — fizikus, biológus, vagy vegyész — hallgatók
pályázhattak. 

A pályázók anyagait — a DE Doktori Iskolájánál tett sikeres felvételi vizsgát követően
— a DE Doktori Tanácsa továbbította a kuratóriumnak jóváhagyásra. A kuratórium döntése
alapján — az alapító Suhai Sándor professzor anyagi támogatásával — 2001 szeptemberétől
(a korábbi két ösztöndíjas mellett) egy új PhD ösztöndíjas kezdte meg doktori tanulmányait és
kutatásait a DE Elméleti Fizikai Tanszékén. 

Az alapító az ösztöndíjon felül — amely megegyezik az állami PhD ösztöndíj
mindenkori összegével — hozzájárul a képzés költségeihez és a kutatáshoz szükséges
infrastrukturális feltételek biztosításához. Egyben vállalja a Heidelbergi Egyetemen folyó,
időszakos kutatómunka kapcsán felmerülő költségeket (útiköltség, szállásköltség, napidíj
stb.). Az ösztöndíjasok teljesítményét az alapító minden tanulmányi év végén értékeli és dönt
az ösztöndíj további folyósításáról. 

Az AMFK Kuratóriuma a tehetséggondozás, a tudományos utánpótlás nevelése, a
hallgatók tudományos diákköri tevékenységének támogatása érdekében 1997 óta rendszeresen
hozzájárul az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák (OTDK) megrendezéséhez.
2001-ben 33 kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatót részesített 30 ezer forintos ösztöndíj-
támogatásban.
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1. melléklet

A Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj pályázat benyújtott és nyertes pályázatainak 
tudományterületi, életkor, régiók és munkakör szerinti megoszlása 

2001-ben és 2002-ben

Tudományterületi megoszlás 2001-ben

Beadott pályázatok száma (db) Nyertes pályázatok száma (db)

Tudomány-
terület

Beadott
pályázatok
megoszlás

a (%)

Kiegészítő
ösztöndíjra
pályázók

Teljes
ösztöndíjra
pályázók

Összesen
Kiegészítő
ösztöndíjra
pályázók

Teljes
ösztöndíjra
pályázók

Összesen

Átlago
s

nyerési
arány
(%)

Élettelen
termé-szet- és
műszaki
tudományok

  36,33   71 18   89   45   9   54 60,67

Élettudományo
k

  36,33   82   7   89   51   3   54 60,67

Társadalom-
tudományok   27,35   59   8   67   37   5   42 62,69

Összesen 100,00 212 33 245 133 17 150 61,22

Életkor szerinti megoszlás 2001-ben

Beadott pályázatok száma (db) Nyertes pályázatok száma (db)
Átlagos
nyerési
arányÉletkor

Beadott
pályázatok
megoszlás

a (%)
Kiegészítő
ösztöndíjra
pályázók

Teljes
ösztöndíjra
pályázók

Összesen
Kiegészítő
ösztöndíjra
pályázók

Teljes
ösztöndíjra
pályázók

Összesen

29 év alatt   4,49     7   4   11     3   3     6 54,55
30-34 év 25,71   51 12   63   35   5   41 63,49
35-39 év 28,57   63   7   70   36   4   41 57,14
40-44 év 20,00   40   9   49   30   5   36 71,43
45-49 év 13,47   33   0   33   16   0   15 48,48
50-54 év   4,90   12   0   13     8   0   7 66,67
55-59 év   2,45     5   1     5     5   0   4 83,33

60 év
felett

  0,41
    1   0     1     0   0   0   0,00

Összesen 100,00 212 33 245 133 17 150 61,22
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Régiók szerinti megoszlás 2001-ben

Beadott pályázatok száma (db) Nyertes pályázatok száma (db)

Régió

Beadott
pályázatok
megoszlás

a (%) 

Kiegészítő
ösztöndíjra
pályázók

Teljes
ösztöndíjra
pályázók

Összesen
Kiegészítő
ösztöndíjra
pályázók

Teljes
ösztöndíjra
pályázók

Összesen

Átlagos
nyerési
arány
(%)

Budapesti   44,08   88 20 108   61 12   73 67,59
Debreceni   12,65   29   2   31   20   1   21 67,74
Miskolci     4,90   12   0   12     9   0     9 75,00
Nyugat-
magyarországi

    
5,71

  14   0   14     7   0
    7

50,00

Pécsi   11,43   24   4   28   13   1   14 50,00
Szegedi   21,22   45   7   52   23   3   26 50,00
Összesen 100,00 212 33 245 133 17 150 61,22

Munkakör szerinti megoszlás 2001-ben

Munkakör
Beadott

pályázatok
megoszlása

(%)

Beadott
pályázatok

száma
(db)

Nyertes
pályázatok

száma
(db)

Nyerési arány
(%)

Kiegészítő ösztöndíjasok
        egyetemi adjunktus   60,41 148   93   62,84
        egyetemi tanársegéd     9,39   23   16   69,57
        főiskolai docens    9,39   23   14   60,87
        főiskolai adjunktus     1,22     3     2   66,67
        főiskolai tanársegéd –     0     0 –
        tudományos munkatárs     4,90   12     7   58,33
        tudományos segédmunkatárs     0,41     1     1 100,00
        egyéb munkakör *     0,82     2     0     0,00
Összesen   86,53 212 133   62,74
Teljes ösztöndíjasok **   13,47   33   17   51,52
Mindösszesen 100,00 245 150   61,22
  * Ebbe a kategóriába azok a pályázók tartoznak, akik a pályázat benyújtásakor munkakörük alapján nem feleltek meg a 
     pályázati feltételeknek, és nem rendelkeztek az ösztöndíj elnyerésére jogosító munkakörbe való kinevezés jogának gya-
     korlójával kötött megállapodással arról, hogy őket az ösztöndíjas szerződés érvénybelépésének időpontjától a pályázati 
     feltételeknek megfelelő munkakörök valamelyikében az ösztöndíjas időszak alatt teljes munkaidőben foglalkoztatja.
** A teljes ösztöndíjra pályázók — mivel ők a felsőoktatási intézménnyel nem kötnek szerződést — a munkakör szerinti 
     bontásban nem szerepelnek.

Tudományterületi megoszlás 2002-ben

Beadott pályázatok száma (db) Nyertes pályázatok száma (db)

Tudomány-
terület

Kiegészítő
ösztöndíjra
pályázók

Teljes
ösztöndíjra
pályázók

Összesen
(%-os
arány)

Kiegészítő
ösztöndíjra
pályázók

Teljes
ösztöndíjra
pályázók

Összesen
(%-os
arány)

Átlagos
nyerési
arány
(%)

Élettelen
termé-szet- és
műszaki
tudományok

  38 17 55
(28,2%)   31 12 43

(28,7%) 78,18

Élettudományo
k   68   9

77
(39,5%)   52   7

59
(39,3%) 76,62

Társadalom-
tudományok   46 17

63
(32,3%)   34 14

48
(32,0%) 76,19
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Összesen 152 43 195 117 33 150 76,92

Életkor szerinti megoszlás 2002-ben

Beadott pályázatok száma (db) Nyertes pályázatok száma (db)

Életkor Kiegészítő
ösztöndíjra
pályázók

Teljes
ösztöndíjra
pályázók

Öss
zese
n

Kiegészítő
ösztöndíjra
pályázók

Teljes
ösztöndíjra
pályázók

Öss
zese
n

Átlagos
nyerési
arány
(%)

29 év alatt   13   3   16     9   0     9 56,20
30-34 év   54 21   75   42 17   59 78,67
35-39 év   38   4   42   33   3   36 85,71
40-44 év   16   8   24   14   8   22 91,67
45-49 év   18   6   24   13   4   17 70,83
50-54 év   10   1   11     6   1     7 63,64
55-59 év     2   0     2     0   0     0   0,00
60 felett     1   0     1     0   0     0   0,00
Összesen 152 43 195 117 33 150 76,92

Régiók szerinti megoszlás 2002-ben

Beadott pályázatok száma (db) Nyertes pályázatok száma (db)

Régió Kiegészítő
ösztöndíjra
pályázók

Teljes
ösztöndíjra
pályázók

Összesen
Kiegészítő
ösztöndíjra
pályázók

Teljes
ösztöndíjra
pályázók

Összesen

Átlagos
nyerési
arány
(%)

Budapesti   61 26   87   48 20   68 78,16
Debreceni   38   3   41   31   3   34 82,93
Miskolci     8   0     8     4   0     4 50,00
Nyugat-
magyar-
országi     6   0     6     5   0     5 83,33
Pécsi régió   11   4   15     8   3   11 73,33
Szegedi régió   28 10   38   21   7   28 73,68
Összesen 152 43 195 117 33 150 76,92

Munkakör szerinti megoszlás 2002-ben

Munkakör
Beadott

pályázatok
száma (db)

Nyertes
pályázatok
száma (db)

Nyerési arány
(%)

Kiegészítő ösztöndíjasok:
        egyetemi adjunktus   98   78 79,59
        egyetemi tanársegéd   19   14 73,68
        főiskolai docens   15   11 73,33
        főiskolai adjunktus     0     0   0,00
        főiskolai tanársegéd     1    0   0,00
        tudományos munkatárs   12    9 75,00
        tudományos segédmunkatárs     7     5 71,43
Összesen 152 117 76,97
Teljes ösztöndíjasok *   43   33 76,74
Mindösszesen 195 150 76,92
* A teljes ösztöndíjra pályázók — mivel ők a felsőoktatási intézménnyel nem kötnek szerződést — a munkakör 
   szerinti bontásban nem szerepelnek.
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2. melléklet

A Széchenyi István Ösztöndíj pályázat benyújtott és nyertes pályázatainak 
tudományterületi, életkor, intézménytípus és régiók szerinti megoszlása

2001-ben és 2002-ben

Tudományterületi megoszlás 2001-ben

Tudományterület
Beadott

pályázatok
megoszlása

(%)

Beadott
pályázatok

száma
(db)

Nyertes
pályázatok

száma
 (db)

Nyerési arány
(%)

Élettelen természet- és
műszaki tudományok   39,25 219   98 44,75
Élettudományok   31,00 173   78 45,09
Társadalomtudományok   29,75 166   74 44,58
Összesen 100,00 558 250 44,80

Életkor szerinti megoszlás 2001-ben

Életkor
Beadott

pályázatok
megoszlása

(%)

Beadott
pályázatok

száma
(db)

Nyertes
pályázatok

száma
(db)

Nyerési arány
(%)

30-34 év     1,25     7     1 14,29
35-39 év     6,81   38   21 55,26
40-44 év   15,95   89   55 61,80
45-49 év   26,16 146   70 47,95
50-54 év   25,63 143   54 37,76
55-59 év   19,35 108   42 38,89
60-64 év     4,12   23     5 21,74
65-69 év     0,54     3     2 66,67

70 év felett     0,18     1     0   0,00
Összesen 100,00 558 250 44,80

Intézménytípus szerinti megoszlás 2001-ben

Intézménytípus
Beadott

pályázatok
megoszlása

(%)

Beadott
pályázatok

száma 
(db)

Nyertes
pályázatok

száma 
(db)

Nyerési arány 
(%)

Egyetem   84,59 472 227 48,09
Főiskola   11,47   64   17 26,56
MTA     3,94   22     6 27,27
Összesen 100,00 558 250 44,80
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Régiók szerinti megoszlás 2001-ben

Régió
Beadott

pályázatok
megoszlása

(%)

Beadott
pályázatok

száma
(db)

Nyertes
pályázatok

száma
(db)

Nyerési arány
(%)

Budapesti   49,28 275 133 48,36
Debreceni   13,08   73   45 61,64
Miskolci     9,14   51   19 37,25
Nyugat-
magyarországi

    6,81   38   15 39,47

Pécsi     8,78   49     8 16,33
Szegedi   12,90   72   30 41,67
Összesen 100,00 558 250 44,80

Tudományterületi megoszlás 2002-ben

Tudományterület
Beadott

pályázatok
megoszlása

(%)

Beadott
pályázatok

száma
(db)

Nyertes
pályázatok

száma
(db)

Nyerési arány
(%)

Élettelen természet- és
műszaki tudományok   41,10 157 103 65,61
Élettudományok   28,80 110   72 65,47
Társadalomtudományok   30,10 115   75 65,22
Összesen 100% 382 250 65,45

Életkor szerinti megoszlás 2002-ben

Életkor
Beadott

pályázatok
megoszlása

(%)

Beadott
pályázatok

száma
(db)

Nyertes
pályázatok

száma
db)

Nyerési
arány 
(%)

30-34 év 0,52 2 1 50,00
35-39 év 7,85 30 19 63,33
40-44 év 18,06 69 49 71,01
45-49 év 22,77 87 61 70,11
50-54 év 26,70 102 63 61,76
55-59 év 17,55 67 47 70,15
60-64 év 6,55 25 10 40,00
Összesen 100,00 382 250 65,45

Intézménytípus szerinti megoszlás 2002-ben

Intézménytípus
Beadott

pályázatok
megoszlása

(%)

Beadott
pályázatok

száma
(db)

Nyertes
pályázatok

száma
(db)

Nyerési
arány (%)

Egyetem   87,70 335 225 67,16
Főiskola     9,16   35   15 42,86
MTA     3,14   12   10 83,33
Összesen 100,00 382 250 65,45
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Régiók szerinti megoszlás 2002-ben

Régió
Beadott

pályázatok
megoszlása

(%)

Beadott
pályázatok

száma
(db)

Nyertes
pályázatok

száma
(db)

Nyerési arány 
(%)

Budapesti   51,83 198 132 66,67
Debreceni   11,00   42   30 71,43
Miskolci     8,90   34   20 58,82
Nyugat-magyarországi     7,07   27   18 66,67
Pécsi     8,90   34   20 58,82
Szegedi   12,30   47   30 63,83
Összesen 100,00 382 250 65,45
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3. melléklet
Tankönyvkiadási pályázatok 2000–2002

Tudományterületi megoszlás

Beadott és nyertes pályázatok száma

2000 2001 2002 Összesen

Tudományterület

Beadott
pályázat
ok száma 

Nyertes
pályázat
ok száma 

Beadott
pályázat
ok száma 

Nyertes
pályázat
ok száma 

Beadott
pályázat
ok száma 

Nyertes
pályázat
ok száma 

Beadott
pályázat
ok száma 

Nyertes
pályázatok

száma 

Élettelen és
műszaki 147 60 138 42 114 82 399 184

Élettudományok 100 30 108 28 99 85 307 143

Társadalomtudom 438 198 519 106 379 211 1336 515

Interdiszciplináris
kiadványok 19 4 15 9 10 9 44 22

Összesen 704 292 780 185 602 387 2086 864

Elnyert támogatás tudományterületek szerint

2000 2001 2002 Összesen

Tudományterület
Megítélt

támogatás
(e Ft)   

Megítélt
támogatás

(e Ft)   

Megítélt
támogatás

(e Ft)   

Megítélt
támogatás

(e Ft)
Élettelen és műszaki tudományok 31940 32968 65084 129992
Élettudományok 33688 40753 90284 164725
Társadalomtudományok 82481 71873 136378 290732
Interdiszciplináris kiadványok 1833 4406 8014 14253
Összesen 149942 150000 299760 599702

Intézménytípus szerinti megoszlás

Beadott és nyertes pályázatok száma

2000 2001 2002 Összesen
Beadott
pályázat

ok
száma 

Nyertes
pályázato
k száma 

Beadott
pályázatok

száma 

Nyertes
pályázato
k száma 

Beadott
pályázato
k száma 

Nyertes
pályázato
k száma 

Beadott
pályázato
k száma 

Nyertes
pályázato
k száma 

Felsőoktatási
intézmény ill.
kiadója

136 50 164 29 84 50 384 129

Önálló kiadó 451 194 530 139 425 295 1406 628

Egyéb 117 48 86 17 93 42 296 107

Összesen 704 292 780 185 602 387 2086 864
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4. melléklet

Könyvtártámogatási pályázatok 2000-2002.

2000 2001 2002 2000-2002

Intézmény
típusa

Beadott
pályázatok
száma (db)

Nyertes
pályázatok
száma (db)

Beadott
pályázatok
száma (db)

Nyertes
pályázatok
száma (db)

Beadott
pályázatok
száma (db)

Nyertes
pályáza-

tok száma
(db)

Beadott
pályázatok
száma (db)

Nyertes
pályáza-

tok
száma (db)

Egyetem 29 27 23 22 22 22 74 71
Főiskola v.

főiskolai kar 38 36 45 36 34 32 117 104

Egyéb* 46 41 33 25 7 7 86 73
Összesen 113 104 101 83 63 61 277 248

2000 2001 2002 2000-2002
Intézmény

típusa
Igényelt

támogatás
(M Ft)

Megítélt
támogatás

(M Ft)

Igényelt
támogatás

(M Ft)

Megítélt
támogatás

(M Ft)

Igényelt
támogatás

(M Ft)

Megítélt
támogatás

(M Ft)

Igényelt
támogatás

(M Ft)

Megítélt
támogatás

(M Ft)
Egyetem 318,908 123,900 336,952 112,450 342,441 130,600 998,301 366,950

Főiskola v.
főiskolai kar 79,540 18,950 105,998 32,950 62,076 17,000 247,614 68,900

Egyéb* 52,047 7,150 20,417 4,600 3,276 2,400 75,740 14,150
Összesen 450,495 150,000 463,367 150,000 407,793 150,000 1321,655 450,000

*Magyar anyanyelvű képzést folytató külföldi felsőoktatási intézmény illetve külföldi magyar intézet
vagy Collegium Hungaricum.
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I/A. függelék

AKKREDITÁLT DOKTORI ISKOLÁK (DI) LISTÁJA
(Forrás: Magyar Akkreditációs Bizottság)

Intézmény Tudományág DI vezető
1. 

.

BKÁE 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Chikán Attila

2. BKÁE 5.2. Közgazdaságtudományok Zalai Ernő

3. BKÁE 5.4. Szociológiai tudományok Gábor R. István

4. BKÁE 5.5. Politikatudományok  Ágh Attila

5. BKÁE 5.7. Multidiszciplináris társadalomtudományok 
(5.2. Közgazdaságtudományok, 5.3. Állam- és jogtudományok)

Palánkai Tibor

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

Zobory István

7. BME 1.1. Matematika- és számítástudományok Fritz József

8. BME 1.2. Fizikai tudományok  Zawadowski Alfréd

9. BME 1.3. Kémiai tudományok  & 
2.7. Vegyészmérnöki tudományok

Hargittai István

10. BME 1.4. Földtudományok Detrekői Ákos

11. BME 2.1. Építőmérnöki tudományok Tarnai Tibor

12. BME 2.2. Villamosmérnöki tudományok Zombory László

13. BME 2.3. Építészmérnöki tudományok Domokos Gábor

14. BME 2.5. Gépészeti tudományok Molnár Károly

15. BME 2.6. Közlekedéstudományok Kövesné Gilicze
Éva

16. BME 2.8. Informatikai tudományok Selényi Endre

17. BME 6.11. Multidiszciplináris bölcsészettudományok
(6.1. Történelemtudományok, 6.4. Filozófiai tudományok) 

Fehér Márta

18. BME 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Kerékgyártó György

19. BME 7.1. Építőművészet Kerényi József

20. DE 1.1. Matematika- és számítástudományok Daróczy Zoltán

21. DE 1.2. Fizikai tudományok Beke Dezső

22. DE 1.3. Kémiai tudományok  Joó Ferenc

23. DE 1.4. Földtudományok Kerényi Attila

24. DE 1.5. Biológiai tudományok  Borbély György

25. DE 1.6. Környezettudományok  Tóthmérész Béla
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Intézmény Tudományág DI vezető
26. DE 3.1. Elméleti orvostudományok  Damjanovich

Sándor
27. DE 3.1. Klinikai orvostudományok  Szegedi Gyula

28. DE 3.3. Egészségtudományok Ádány Róza

29. DE 3.4. Gyógyszertudományok Gergely Lajos

30. DE 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok  
(3.1. Elméleti orvostudományok, 3.2. Klinikai orvostudo-
mányok)

Muszbek László

31. DE 4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok  Ruzsányi László

32. DE 4.3. Állattenyésztési tudományok Bánszky Tamás

33. DE Interdiszciplináris: 4. Agrártudományok & 1. Természet-
tudományok (4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok,
1.4. Földtudományok)

Nagy János

34. DE 5.2. Közgazdaságtudományok Szabó Katalin

35. DE Interdiszciplináris: 5. Társadalomtudományok & 4. Agrár-
tudományok (5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok, 
4.3. Állattenyésztési tudományok) 

Szabó Gábor 

36. DE 6.2. Irodalomtudományok  Bitskey István

37. DE 6.3. Nyelvtudományok  Kertész András

38. DE 6.11. Multidiszciplináris bölcsészettudományok   
(6.4. Filozófia tudományok, 6.5. Nevelés- és sporttudományok,
6.6. Pszichológiai tudományok) 

Vajda Mihály

39. DE 6.11. Multidiszciplináris bölcsészettudományok
(6.1. Történelemtudományok, 6.7. Néprajz és kulturális antro-
pológiai tudományok)  

Barta János

40. DRHE 8.    Hittudományok  Gaál Botond

41. EHE 8.    Hittudományok Hausmann Jutta

42. ELTE 1.1. Matematika- és számítástudományok Laczkovich Miklós

43. ELTE 1.2. Fizikai tudományok  Horváth Zalán

44. ELTE 1.3. Kémiai tudományok  Inzelt György

45. ELTE 1.4. Földtudományok Márton Péter

46. ELTE 1.5. Biológiai tudományok  Erdei Anna

47. ELTE 2.8. Informatikai tudományok Demetrovics János

48. ELTE 5.3. Állam- és jogtudományok Harmathy Attila

49. ELTE 5.4. Szociológiai tudományok Némedi Dénes

50. ELTE 5.5. Politikatudományok  Bihari Mihály

51. ELTE 6.1. Történelemtudományok  Gergely Jenő
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Intézmény Tudományág DI vezető
52. ELTE 6.2. Irodalomtudományok  Kenyeres Zoltán

53. ELTE 6.3. Nyelvtudományok  Nyomárkay István

54. ELTE 6.4. Filozófiai tudományok  Kelemen János

55. ELTE 6.5. Nevelés- és sporttudományok Bábosik István

56. ELTE 6.6. Pszichológiai tudományok  Hunyady György

57. ELTE 6.7. Néprajz és kulturális antropológiai tudományok Voigt Vilmos

58. ELTE 6.8. Művészeti és művelődéstörténeti tudományok Passuth Krisztina

59. KE 4.3. Állattenyésztési tudományok  Horn Péter

60. KE 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Széles Gyula

61. KGRE 8.    Hittudományok  Karasszon István

62. LFZE Interdiszciplináris: 7. Művészetek & 6. Bölcsészettudományok
(7.6. Zeneművészet, 6.8. Művészeti és művelődéstörténeti
tudományok)

Jeney Zoltán

63. ME 1.4. Földtudományok Kovács Ferenc

64. ME 2.4. Anyagtudományok és technológiák. Károly Gyula

65. ME 2.5. Gépészeti tudományok Páczelt István

66. ME 2.8. Informatikai tudományok Tóth Tibor

67. ME 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Nagy Aladár

68. ME 5.3. Állam- és jogtudományok Gáspárdy László

69. ME 6.2. Irodalomtudományok  Kabdebó Lóránt

70. MIE Művészetek: 7.1 Építőművészet & 7.2. Iparművészet Reimholz Péter

71. MKE 7.3. Képzőművészet Szabados Árpád

72. NYME 1.6. Környezettudományok  Mátyás Csaba

73. NYME 2.4. Anyagtudományok és technológiák Winkler András

74. NYME 4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok  Kuroli Géza

75. NYME 4.3. Állattenyésztési tudományok Schmidt János

76. NYME 4.5. Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok Kőhalmy Tamás

77. NYME 5.2. Közgazdaságtudományok Gidai Erzsébet

78. ORZSE 8.    Hittudományok Schőner Alfréd

79. PPKE Interdiszciplináris: 2. Műszaki tudományok & 1. Természet-
tudományok (1.5. Biológiai tudományok, 2.2. Villamosmérnöki
tudományok, 2.8. Informatikai tudományok) 

Roska Tamás
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Intézmény Tudományág DI vezető
80. PPKE 5.3. Állam- és jogtudományok Sólyom László

81. PPKE 6.1. Történelemtudományok Botos Katalin

82. PPKE 8.    Hittudományok  Vanyó László

83. PTE 1.3. Kémiai tudományok  Kilár Ferenc

84. PTE 1.4. Földtudományok Tóth József

85. PTE 1.5. Biológiai tudományok  Fischer Ernő

86. PTE 3.1. Elméleti orvostudományok  Szolcsányi János

87. PTE 3.1. Klinikai orvostudományok  Nagy Judit

88. PTE 3.4. Gyógyszertudományok Hideg Kálmán

89. PTE 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok
(3.1. Elméleti orvostudományok, 3.2. Klinikai orvostudomá-
nyok) 

Sümegi Balázs

90. PTE 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Bélyácz Iván

91. PTE 5.3. Állam- és jogtudományok Kiss László

92. PTE 5.7. Multidiszciplináris társadalomtudományok 
(5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok, 5.2. Közgazda-
ságtudományok) 

Buday Sántha Attila

93. PTE 6.2. Irodalomtudományok  Thomka Beáta

94. PTE 6.3. Nyelvtudományok  Kassai Ilona

95. PTE 6.4. Filozófiai tudományok Boros János

96. PTE 6.6. Pszichológiai tudományok László János

97. PTE Interdiszciplináris: 6. Bölcsészettudományok & 5. Társada-
lomtudományok (6.1. Történelemtudományok, 6.7. Néprajz és
kulturális antropológiai tudományok, 5.5. Politikatudomá-
nyok) 

Kisbán Eszter

98. PTE 7.3. Képzőművészet Rétfalvi Sándor 

99. SE Interdiszciplináris: 3. Orvostudományok & 6. Bölcsészettudo-
mányok (3.2. Klinikai orvostudományok, 6.6. Pszichológiai
tudományok) 

Rajna Péter
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Intézmény Tudományág DI vezető
100. SE 3.1. Elméleti orvostudományok  Monos Emil

101. SE 3.1. Klinikai orvostudományok  Tulassay Zsolt

102. SE 3.4. Gyógyszertudományok  Szőke Éva 

103. SE 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok
(3.1. Elméleti orvostudományok, 3.2. Klinikai orvostudomá-
nyok)

Réthelyi Miklós

104. SE Interdiszciplináris: 3. Orvostudományok & 1. Természettudo-
mányok (3.1. Elméleti orvostudományok, 1.5. Biológiai tudo-
mányok) 

Mandl József

105. SE 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok
(3.1. Elméleti orvostudományok, 3.3. Egészségtudományok) 

Jeney András

106. SE 6.5. Nevelés- és sporttudományok Frenkl Róbert

107. SZFE 7.4. Színházművészet Huszti Péter

108. SZFE 7.4. Film- és videoművészet Zsombolyai János

109. SZIE 1.5. Biológiai tudományok  Tuba Zoltán

110. SZIE 1.6. Környezettudományok  Menyhért Zoltán

111. SZIE 2.9. Agrár műszaki tudományok Szendrő Péter

112. SZIE 4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok  Virányi Ferenc

113. SZIE 4.2. Állatorvosi tudományok Rudas Péter

114. SZIE 4.3. Állattenyésztési tudományok  Horváth László 

115. SZIE 4.4. Élelmiszertudományok Fekete András

116. SZIE Interdiszciplináris: 4. Agrártudományok & 1. Természettudo-
mányok (4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok, 
1.5. Biológiai tudományok) 

Papp János

117. SZIE Interdiszciplináris: 4. Agrártudományok & 5. Társadalom-
tudományok (4.1. Növénytermesztés és kertészeti tudományok, 
5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok)

Harnos Zsolt

118. SZIE 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok Szűcs István

119. SZTE Interdiszciplináris: 3. Orvostudományok & 1. Természettudo-
mányok (3.1. Elméleti orvostudományok, 1.5. Biológiai tudo-
mányok)   

Mándi Yvette

120. SZTE 1.1. Matematika- és számítástudományok Hatvani László

121. SZTE 1.2. Fizikai tudományok  Bor Zsolt

122. SZTE 1.3. Kémiai tudományok  Dékány Imre

123. SZTE 1.4. Földtudományok Mezősi Gábor

124. SZTE 1.5. Biológiai tudományok  Maróy Péter

125. SZTE 1.6. Környezettudományok  Kiricsi Imre
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Intézmény Tudományág DI vezető
126. SZTE 3.1. Elméleti orvostudományok  Telegdy Gyula

127. SZTE 3.1. Klinikai orvostudományok  Dobozy Attila

128. SZTE 3.4. Gyógyszertudományok  Fülöp Ferenc

129. SZTE 3.5. Multidiszciplináris orvostudományok
(3.1. Elméleti orvostudományok, 3.2. Klinikai orvostudomá-
nyok)

Papp Gyula

130. SZTE 5.2. Közgazdaságtudományok Garai László

131. SZTE 5.3. Állam- és jogtudományok Molnár Imre

132. SZTE 6.1. Történelemtudományok  Kristó Gyula

133. SZTE 6.2. Irodalomtudományok  Balázs Mihály

134. SZTE 6.3. Nyelvtudományok  Kenesei István

135. VE 1.3. Kémiai tudományok  Liszi János

136. VE 1.6. Környezettudományok  Mészáros Ernő

137. VE 2.4. Anyagtudományok és technológiák Mink János

138. VE 2.7. Vegyészmérnöki tudományok Rédey Ákos

139. VE 2.8. Informatikai tudományok Friedler Ferenc

140. VE 4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok  Horváth József

141. VE 4.3. Állattenyésztési tudományok Szabó Ferenc

142. VE Interdiszciplináris: 4. Agrártudományok & 1. Természettudo-
mányok (4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok, 
4.2. Állatorvosi tudományok, 1.5. Biológiai tudományok) 

Várnagy László

143. VE 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok  Major Iván

144. ZMNE 2.10. Katonai műszaki tudományok Solymosi József

145. ZMNE 5.6. Hadtudományok Szabó János
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I/B. függelék
Az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak,

valamint a művészeti ágak felsorolása

1. Természettudományok 1.1. Matematika- és számítástudományok
1.2. Fizikai tudományok
1.3. Kémiai tudományok
1.4. Földtudományok
1.5. Biológiai tudományok
1.6. Környezettudományok
1.7. Multidiszciplináris természettudományok

2. Műszaki tudományok 2.1. Építőmérnöki tudományok
2.2. Villamosmérnöki tudományok
2.3. Építészmérnöki tudományok
2.4. Anyagtudományok és technológiák
2.5. Gépészeti tudományok
2.6. Közlekedéstudományok
2.7. Vegyészmérnöki tudományok
2.8. Informatikai tudományok
2.9. Agrár műszaki tudományok
2.10. Katonai műszaki tudományok
2.11. Multidiszciplináris műszaki tudományok

3. Orvostudományok 3.1. Elméleti orvostudományok
3.2. Klinikai orvostudományok
3.3. Egészségtudományok
3.4. Gyógyszertudományok
3.5. Multidiszciplináris orvostudományok

4. Agrártudományok 4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok
4.2. Állatorvosi tudományok
4.3. Állattenyésztési tudományok
4.4. Élelmiszertudományok
4.5. Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
4.6. Multidiszciplináris agrártudományok

5. Társadalomtudományok 5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok
5.2. Közgazdaságtudományok
5.3. Állam- és jogtudományok
5.4. Szociológiai tudományok
5.5. Politikatudományok
5.6. Hadtudományok
5.7. Multidiszciplináris társadalomtudományok

6. Bölcsészettudományok 6.1. Történelemtudományok
6.2. Irodalomtudományok
6.3. Nyelvtudományok
6.4. Filozófiai tudományok
6.5. Nevelés- és sporttudományok
6.6. Pszichológiai tudományok
6.7. Néprajz és kulturális antropológiai tudományok
6.8. Művészeti és művelődéstörténeti tudományok
6.9. Vallástudományok
6.10. Média és kommunikációs tudományok
6.11. Multidiszciplináris bölcsészettudományok

7. Művészetek 7.1. Építőművészet
7.2. Iparművészet
7.3. Képzőművészet
7.4. Színházművészet
7.5. Film- és videoművészet
7.6. Zeneművészet
7.7. Tánc- és mozdulatművészet
7.8. Multimédia

8. Hittudomány
    

Forrás: 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet
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II. függelék

A főiskolai pályázat 2000. , 2001. és 2002. évi nyertesei és pályázati témáik

2000. évi nyertes főiskolai pályázatok

Intézmény, kar A pályázat címe
Támo-
gatás

(Ezer Ft)
Budapesti Gazdasági Főiskola
  Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar
  Kereskedelmi, Vendéglátóipari és
  Idegenforgalmi Főiskolai Kar

Humán kontrolling és audit eurokonform módsze-
reinek hazai meghonosítása
Kisvállalkozási Központ

2 500
3 000

Budapesti Műszaki Főiskola 
  Neumann János Informatikai Főisko-
  lai Kar

Informatika kontakt és inkontakt oktatásának kor-
szerűsítése

2 000

Debreceni Egyetem 
  Hajdúböszörményi Wargha István 
  Pedagógiai Főiskolai Kar

Integrált módszertani modulok kidolgozása az
óvodapedagógus képzésben a speciális gyakorlati
képességek fejlesztésére

2 000

Eötvös Loránd Tudományegyetem
  Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai   
  Főiskolai Kar
  Tanárképző Főiskolai Kar

  Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar

Az egyetemi szintű gyógypedagógus képzés
gyógypedagógiai elméleti moduljának kidolgozása
Intézményi szintű vizsgálatok és fejlesztések a
gyakorlatorientált főiskolai szintű tanárképzés to-
vábbfejlesztése érdekében. A belső iskolafejlesz-
tés elmélete és gyakorlata az általános iskolák fel-
ső tagozatában
Tantárgypedagógiák az óvodapedagógus és a taní-
tóképzés folyamatában: a tevékenységre építő ta-
nulás teoretikus és pragmatikus szinten (3. kutatási
év)

2 500

2 000

2 000

Gábor Dénes Főiskola Multimédia fejlesztés a Gábor Dénes Főiskolán
2 000

Kaposvári Egyetem
  Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai 
  Főiskolai Kar 

Drogmegelőzési program a pedagógusképzésben 2 000

Károli Gáspár Református Egyetem
  Tanítóképző Főiskolai Kar 

A keresztyén szemléleten alapuló pedagógiai köz-
vetítés, segítés eredményessége a hallgatói tanítá-
sok során

2 000

Kecskeméti Főiskola
  Tanítóképző Főiskolai Kar

A kisiskoláskori idegennyelv-oktatáshoz kapcso-
lódó alkalmazott nyelvészeti kutatások és képzés-
fejlesztés az európai szocializáció érdekében (2.
pályázati szakasz)

2 500

Nyíregyházi Főiskola
  Bölcsészettudományi és Művészeti 
  Főiskolai Kar
  Gazdasági és Társadalomtudományi
  Főiskolai Kar

Új kar az új bölcsészetért 
Szakközgazdász (szakirányú továbbképzési) prog-
ramok oktatási, távoktatási fejlesztése a Nyíregy-
házi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi
Karán

3 000

2 000
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Nyugat-Magyarországi Egyetem
  Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai
  Kar
  Földmérési és Földrendezői Főiskolai 

  Kar
  Apáczai Csere János Tanítóképző Fő-
  iskolai Kar

Pedagógusjelöltek pályaalkalmasságának javítása

A mérőkészség és számítási készség fejlesztése
tantermi és terepi gyakorlatokon
"Emberebb ember" — Erkölcsös, igaz életre való
tanítás igényének, lehetőségének és módszerének
megteremtése hagyományos magyar — s ezzel
együtt európai és egyetemes — értékrend alapján

2 000

2 000

2 500

Pécsi Tudományegyetem 
  Egészségügyi Főiskolai Kar

  Illyés Gyula Főiskolai Kar 

Levelező főiskolai diplomás ápoló hallgatók elő-
zetes tanulmányainak elemzése, beszámítatóságá-
nak meghatározása, a minőségbiztosítás feltételei-
nek kidolgozása
"A helyi (regionális) környezeti értékek feltárásá-
nak lehetőségei és módszerei " című komplex el-
méleti és gyakorlati képzési program kidolgozása
a tanító- és az óvodapedagógus képzés számára

3 000

2 000

Rendőrtiszti Főiskola Vigyázz magadra, hogy ne válj áldozattá! 2 000
Semmelweis Egyetem
  Egészségügyi Főiskolai Kar

Integrált téma- és problémaorientált multidiszcip-
lináris oktatás az egészségügyi főiskola hallgatói
számára III.

2 000

Széchenyi István Főiskola Közlekedési és távközlési infrastruktúra vizsgálata
statisztikai módszerekkel 2 500

Szegedi Hittudományi Főiskola Az etika és vallástudomány oktatása a főiskolai
szintű pedagógusképzésben 2 000

Szegedi Tudományegyetem
  Egészségügyi Főiskolai Kar

  Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai
  Kar

  Mezőgazdasági Főiskolai Kar

  Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai 
  Kar

"Tapasztalati tanulást" segítő korszerű tanítási-
tanulási módszerek bevezetése és a hallgatók fel-
készítése a multiprofesszionális team-munkára
A minőségkultúra fejlesztése a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
Karának oktatásában mint szolgáltató ágazatban
Kecsketenyésztési ágazat létrehozása a hallgatók
gyakorlatorientált képzéséhez a kar tanüzemében
Étkezési túrókészítmények termékválaszték bőví-
tése, új feldolgozási, tartósítási és minőségbizto-
sítási eljárások alkalmazásával

2 000

2 000

2 000

2 000

Szent István Egyetem
 Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főis-
  kolai Kar

  Jászberényi Főiskolai Kar

  Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar

A fenntartható mezőgazdasági termelést szolgáló
alkalmazott kutatási eredmények oktatásban törté-
nő felhasználása
Külső tanítói gyakorlóhelyek létesítése a Jászság-
ban
Épületegészségügyi-revitalizációs technológiai
transzfer projekt (2. ütem)

3 000

2 500

3 000
Tessedik Sámuel Főiskola
  Mezőgazdasági Főiskolai Kar

Megújuló energiaforrásokat hasznosító technikai-
technológiai oktatás-kutatási modulok fejlesztése
(az 1999. évi program folytatása)

2 000

Wesley János Lelkészképző Főiskola Protestáns egyházak és államhatalom 2 000
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2001. évi nyertes főiskolai pályázatok

Intézmény, kar A pályázat címe
Támo-
gatás

(Ezer Ft)
Baptista Teológiai Akadémia A minőségszemlélet fejlesztése a képzésben 3 000
Berzsenyi Dániel Főiskola
  Természettudományi Intézet

Kísérletező tanárok 3 000

Budapesti Gazdasági Főiskola
  Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar

A távoktatás módszertanának fejlesztése hagyo-
mányos és digitális metodikai eszközökkel 3 000

Budapesti Műszaki Főiskola
  Bánki Donát Gépészmérnöki Főisko-
  lai Kar

Hálózat alapú kivetítő rendszer alkalmazásának
módszertana a Bánki Donát Gépészmérnöki Főis-
kolai Karon

3 000

Debreceni Egyetem
  Hajdúböszörményi Wargha István   
  Pedagógiai Főiskolai Kar

Szociálpedagógus hallgatók felkészítése a család-
pedagógia elméletére és módszertanára (Regioná-
lis együttműködéssel)

3 000

Dunaújvárosi Főiskola A teljes matematikaoktatás átszervezése a Duna-
újvárosi Főiskolán az egyre hiányosabb előkép-
zettségű hallgatók differenciált haladási ütemének
megteremtésére

3 000

Eötvös Loránd Tudományegyetem
  Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar

Differenciált fejlesztés és kooperatív formák: új
szemlélet és tartalom a szakmódszertanokban 3 000

Eszterházy Károly Főiskola Az idegen nyelvi képzés szakmódszertanának fej-
lesztése az Eszterházy Károly Főiskolán 3 500

Károli Gáspár Református Egyetem
  Tanítóképző Főiskolai Kar

A tanító-hittanoktató szakok (szakpár) közös gya-
korlati képzési moduljának kiterjesztése a külső
gyakorlóhelyekre, különös tekintettel a hit- és er-
kölcstan vonatkozásában

3 000

Kecskeméti Főiskola
  Tanítóképző Főiskolai Kar

Kecskemét és a dél-alföldi régió a főiskolai okta-
tás programjában 3 000

Modern Üzleti Tudományok Főiskolá-
ja

A MÜTF mint leendő régióra orientált oktatási,
kutatási és fejlesztési központ 3 000

Nyíregyházi Főiskola
  Bölcsészettudományi és Művészeti 
  Főiskolai Kar

Új módszerekkel a tehetséggondozásért 3 000

Nyíregyházi Főiskola
  Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai 
  Kar

A műszaki informatika szak oktatási feltételeinek
javítása

3 000

Pécsi Tudományegyetem
  Pollack Mihály Műszaki Főiskolai
  Kar

Ipari hátterű alternáló képzés, (szendvics típusú
képzés) megvalósítása

3 000

Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Főiskola

A lelkipásztori munkatárs képzés szakmódszerta-
nának fejlesztése 3 000

Szegedi Tudományegyetem
  Egészségügyi Főiskolai Kar

  Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai 
  Kar

Paramedikális szakmák, regionális, humán-erőfor-
rás központjának kialakítása
Élelmiszeripari technológus- és gépészmérnök
képzés gyakorlati oktatási bázisának integrált fej-
lesztése

3 000

3 500
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Szent István Egyetem
  Gazdálkodási és Mezőgazdasági Fő-
  iskolai Kar

  Jászberényi Főiskolai Kar

  Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar

A fenntartható mezőgazdasági termelést szolgáló
alkalmazott regionális kutatási eredmények okta-
tásban történő felhasználása és a régió érdekeit
szolgáló képzések fejlesztése
Az elektronikus-digitális kultúra és a tanító szak
módszertani kérdéseinek integrálása
Az építészmérnök és településmérnök képzés gya-
korlat-orientált fejlesztése

3 000

3 000

3 000
Tessedik Sámuel Főiskola
  Mezőgazdasági Főiskolai Kar

A tájgazdálkodási mérnök szak szakmódszertani
fejlesztése 3 000

Vitéz János Római Katolikus Tanító-
képző Főiskola

A Vág-Duna-Ipoly Eurorégió Oktatási Központ
Kisebbségi Akadémiája 3 000

Wesley János Lelkészképző Főiskola A szociális képzés, a területi társadalom-megisme-
rő munka és a gyakorlati közösségi szociális
munka összekapcsolása a képzés színvonalának
növelése, valamint a terület szociális problémái
részleges oldásának érdekében

3 000

2002. évi nyertes főiskolai pályázatok 

Intézmény, kar A pályázat címe
Támo-
gatás

[Ezer Ft)
Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szociális szakmai képzési központ, és szociális

szakvizsga szervezés 3 000
Budapesti Gazdasági Főiskola
  Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar
  
  Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
  Idegenforgalmi Főiskolai Kar

A távoktatás módszertanának fejlesztése digitális
metodikai eszközökkel
A Vág-Duna-Ipoly Eurorégió érdekeit szolgáló
képzések fejlesztése Esztergom székhellyel

3 000

3 000
Budapesti Műszaki Főiskola
  Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fő-
  iskolai Kar

Az elektronikus oktatás módszertani fejlesztése a
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Karon

3 000

Debreceni Egyetem
  Műszaki Főiskolai kar

Régiófejlesztési műszaki kommunikációs rend-
szer 3 000

Eötvös Loránd Tudományegyetem
  Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fő-
  iskolai Kar
  Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar

A gyógypedagógus terapeuta képzés továbbfej-
lesztése
Differenciált fejlesztés és kooperatív formák: új
szemlélet és tartalom a szakmódszertanokban

3 500

3 000
Eszterházy Károly Főiskola A távoktatás módszertanának és tanulási környe-

zetének fejlesztése az Eszterházy Károly Főisko-
lán

3 000

Kaposvári Egyetem
  Csokonay Vitéz Mihály Pedagógiai 
  Főiskolai kar

Nyitott képzés (új médiumok lehetőségei a vizuá-
lis nevelésben)

3 000

Károli Gáspár Református Egyetem
  Tanítóképző Főiskolai Kar

A személyiségstruktúra fejlesztési modelljének
megjelenítése a lelki szükségletek szemszögéből,
a főiskolai oktatás és a külső gyakorlóhelyek mód-
szertanában.

3 000

Kecskeméti Főiskola
  Kertészeti Főiskolai Kar

Multimédiás oktatási csomag kialakítása a kerté-
szeti ökonómia oktatásához 3 000
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Kölcsey Ferenc Református Tanító-
képző Főiskola

Korszerű módszerek és eszközök alkalmazása a
tanítóképzésben, a Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképző Főiskolán

3 000

Magyar Táncművészeti Főiskola A néptánc pedagógus képzés szakmódszertanának
fejlesztése 3 000

Nyíregyházi Főiskola
  Természettudományi Főiskolai Kar

  Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai 
  kar

Integrált természettudományi ismeretek bevezeté-
se
A régió felsőfokú műszaki képzésének fejlesztése

3 500

3 000

Pápai Református Teológiai Akadémia A klasszikus nyelvek oktatásának (görög, héber)
számítástechnikai segédeszközökkel történő to-
vábbfejlesztése

3 000

Pécsi Tudományegyetem
  Pollack Mihály Műszaki Főiskolai 
  Kar

A régió lakókörnyezeti kultúrájának integrált
örökségvédelmi internetes katasztere

3 000

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő-
iskola Hittanárképzés szakmódszertanának fejlesztése 3 000
Semmelweis Egyetem
  Egészségügyi Főiskolai Kar

Főiskolai hallgatók egészségügyi alapellátás terü-
letén történő gyakorlati képzés minőségfejlesztése 3 000

Széchenyi István Főiskola

  Közgazdasági Fakultás

SZOLGMINTAN 2002, a képzési profilba tartozó
szolgáltatások minőségkoncepcióinak integrált és
moduláris oktatási módszertanának fejlesztése
A Széchenyi István Főiskola tudáskínálatának sze-
repe a Nyugat-dunántúli "tanuló régió" fejlesztésé-
ben

3 000

3 000
Szegedi Tudományegyetem
  Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai 
  Kar

  Egészségügyi Főiskolai Kar

Távoktatási képzési csomag kidolgozása a Szegedi
Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Főis-
kolai Karán
A minőségi rehabilitációért — az SZTE Egészég-
ügyi Főiskolai Kar oktatás-módszertani fejlesztése

3 000

3 000
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III. függelék

A Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj pályázat nyertesei 2002-ben

Név Befogadó
intézmény Szervezeti egység

Futam-
idő

(hónap)

Ösztöndíj
kezdete

James Roy Parratt SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai
Intézet

12 2002. 09. 01

Földiák Péter BMGE Információ és Tudásmenedzsment
Tanszék, Kognitív Tudomány Köz-
pont

10 2002.  09. 01

George Haller BMGE Műszaki Mechanika Tanszék   6 2002. 09. 01
Gulyás Balázs SE Anatómiai Intézet, Neurobiológiai

Laboratórium
12 2003. 01. 01

Horváth Tamás SZIE Anatómia és Szövettani Tanszék 12 2002. 09. 01
Imre G. Csizmadia SZTE Orvosi Vegytani Intézet 12 2002. 09. 01
Israel Pecht ELTE Immunológiai Intézet 12 2002. 09. 01
Jólesz Ferenc KE Diagnosztikai és Onkoradiológiai

Intézet
12 2002. 09. 01

Mezey Pál ELTE Szerves Kémia Tanszék, Kémiai
Intézet

12 2002. 09. 01

Pongor Sándor SZTE Genetikai és Molekuláris Biológiai
Tanszék

12 2002. 09. 01

Szalma József ME Civilisztikai Tudományok Intézete,
Polgári Jogi Tanszék

12 2002. 09. 01
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IV. függelék

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért által meghirdetett
pályázatok nyertesei és kutatási témáik

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj

A 2000. évi Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjasok és kutatási témáik

Bada Gábor (ELTE): A Pannon-medence neotektonikája: jelenkori feszültségtér és
deformáció
Balázs Barbara (BMGE): Molekulák térszerkezetének, dinamikájának és kölcsönhatásainak
(host-guest) vizsgálata multinukleáris NMR spektroszkópiával
Borbély Csaba (KE): A déli félteke és Európa főbb tejtermelő régióinak összehasonlítása
Czajlik Zoltán (ELTE): Adatok Északkelet-Magyarország őskori fémnyersanyag forgalmához
Czél György (ME): Bioaktív implantátumanyagok és a csontpótlások bevonatolási
lehetőségeinek kutatása
Czurkó András (PTE): A Gyrus Dentatus működésének vizsgálata multiunit szeparációs
technikával
Csitári Gábor (VE): Talajbiológiai paraméterek felhasználása a talaj produktivitásának
meghatározásában
Gács András (ELTE): Algebrai módszerek a diszkrét matematikában
Gergely Árpád László (SZTE): Általános relativitás elméleti kutatások
Homolya László (SE): Uridin-nukleotidok szerepe a sejtek közötti kommunikációban
Kenesei Zsófia (BKÁE): Vertikális kapcsolatok elemzése az értékesítési rendszer szereplői
között
Kocsis Lajos (PTE): Faszerkezetű sajátházak specifikus szerkezeti alrendszereinek vizsgálata
Kovács Eszter (SZTE): A Drosophila RNS polimeráz II dRPB4 alegységének jellemzése,
valamint funkcionális kapcsolatainak feltérképezése a dADA2 és más fehérjékkel
Kovács Imre (DE): Várhatóan HIV-1 ellenes hatású nukleozid származékok előállítása
Rekeczky Csaba (PPKE): Komplex cellás analogikai processzortömbök multi-modális
érzékelők jelének valós idejű feldolgozására
Szabó Attila (SE): Nemi különbségek vizsgálata a vese ischémia/reperfuziós károsodásában
Takács E. Gábor (ELTE): Nemperturbatív effektusok, szimmetriák és integrálhatóság
alacsony dimenziós térelméletekben
Tőkési Károly (DE): Nagytöltésű ionok és "felületek" kölcsönhatásának modellezése
Tusnády Gábor (ELTE): Sztochasztikus modellek alkalmazása a fehérje térszerkezet
kutatásban

A 2001. évi Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjasok és kutatási témáik

Bagdi Enikő (SE): Malignus lymphomák integrált molekuláris patológiai vizsgálata
Baranyi Péter (BMGE): Számítási bonyolultság szingurális értékalapú csökkentése komplex
rendszerekben
Bálint Éva (SZTE): A Drosophila melanogaster p53 fehérjéjével kölcsönhatásba lépő más
fehérjék azonosítása
Fleiner Tamás (ELTE): Stabil párosítások a kombinatórikus optimalizálásban 
Gereben Balázs (PTE): A T4/T3 átalakulás szabályozásának molekuláris vizsgálata
Gubicza Jenő (ELTE): Nanokristályos anyagok mikroszerkezetének vizsgálata röntgen
vonalprofil analízissel
Horváth Zoltán (SZTE): Femtoszekundumos impulzusok elhajlásának vizsgálata
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Jedlovszky Pál (ELTE): Amfipatikus molekulák elegyeinek vizsgálata számítógépes
szimulációval
Keményfi Róbert (DE): Az európai görög katolikusság térfolyamatainak elemzési lehetőségei
az etnikai dinamika alapján
Málnási-Csizmadia András (ELTE): Szerkezet és kinetika: hányat lép a miozin egy ATP
hidrolízisekor?
Mari László (ELTE): A felszínborítás-tájhasznosítás változásának környezetvédelmi
következményei karsztos területeken, űrfelvételekből és topográfiai térképekből levezethető
adatok alapján
Sztáray Bálint (ELTE): Fémorganikus vegyületek elektronszerkezetének és energetikájának
vizsgálata
Vámos Péter (KGRE): Magyar-kínai kapcsolatok a XX. században
Viskolcz Noémi (SZTE): Johann Arndt Foliopostillájának az 1642/43-as frankfurti kiadása és
annak magyar vonatkozásai

A 2002. évi Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjasok és kutatási témáik

Domoki Ferenc (SZTE): A ciklooxigengáz (COX) izoenzimek szerepe az újszülöttkori stroke
patomechanizmusában.
Gál Tamás (DE): Energia sűrűségfunkcionálok és deriváltjaik az alapállapoti és az időfüggő
sűrűségfunkcionál elméletben.
Jenei Sándor (PTE): Részbenrendezett struktúrák algebrai vizsgálata és alkalmazásaik.
László Zsuzsanna (SZTE): Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása az
élelmiszeriparban.
Menyhárd Dóra (BME): Hem fehérjék szerepe a nitrogén monoxid képződésében,
funkciójában és bomlásában.
Nagy Marianna (PTE): A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a dualizmus korában
(1867-1914).
Peták István (SE): A halálreceptorok felhasználása a lymphomák terápiájában.
Sziklai Péter (ELTE): Algebrai és geometriai módszerek a diszkrét matematikában.
Talata István (ELTE): Gömbpakolások kombinatorikus szerkezetének vizsgálata Minkowski
metrikában.

A kiemelkedő színvonalon megvédett társadalom- és bölcsészettudományi doktori (PhD)
disszertációk megjelentetése

Doktori Mestermunkák 2000

Bíró Szilvia: A 'naiv pszichológiai értelmezés' kezdetei. A racionális cselekvés elvének
kísérleti vizsgálata csecsemőkben
Dupcsik Csaba: A reflexivitás a tudományos ismeretek szociológiájában'
Hatos Pál: Reformációkép és történeti hagyomány. A genfi reformációkép változásai a XVI-
XX. században a historiográfiai elemzés tükrében
Horváth Géza: Wege der deutschen Innerlichkeit am Beispiel von J. W. Goethes 'Die Leiden
des Jungen Werther', H. Hesses 'Siddhartha' und Th. Hans 'Dr. Faustus'
Reményi Andrea Ágnes: Nyelvhasználat és hierarchia: Munkahelyi csoportok megszólítási
rendszerének szociolingvisztikai vizsgálata
Dr. Szász Gábor: A kelet-európai országok műszaki fejlődésének sajátosságai (1945-1990)
Toronyai Gábor: "A transzcendentális élet fogalma Edmund Husserl késői filozófiájában"
Jankovits László: Accessus ad Janum: A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költé
szetében
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Pataki Béla: Egyes döntési elméletek és módszerek kritikai elemzése és továbbfejlesztése
Kondorosi Ferencné dr. Jobbágy Klára: A vállalkozások controlling igényét is kielégítő szám
viteli információs rendszer kialakításának elvi és módszertani kérdései az élelmi-szeriparban
Szabó Géza: A vidéki turizmus fejlesztési lehetőségei és módszerei geográfiai megközelítés
ben, hazai példák alapján

Doktori Mestermunkák 2001

Nagy Mariann: A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a XX. század elején
Krász Lilla: A bába történeti szerepváltozása a XVIII. századi Magyarországon
Husz Ildikó: Család és társadalmi reprodukció a XIX. században
Pikó Bettina: Fiatalok pszichoszociális egészségének és rizikómagatartásának vizsgálata
Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament működési és szervezeti rendje
Kugler Nóra: A módosítószók a magyar nyelv szófaji rendszerében
Deáky Zita: A hivatalos és a hagyományos gyógyítás a magyar történeti forrásokban (XVIII. 
század végétől a XIX. század közepéig)
Kovács Zoltán: 'Vanitatum vanitas' maga is a humor". Az irónia korlátozásának változatai a
magyar romantika irodalmában
Csutora Mária: Az alkalmazkodási tartomány - a hiányzó láncszem a környezetvédelmi straté
giák értékeléséhez
Bánki Dezső: Beszédaktusok, jogi aktusok és emberi jogok
Szécsényi Endre: A politika esztétikai dimenziói a XVIII. századi brit gondolkodásban
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V. függelék

Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért által meghirdetett „Humán
erőforrás fejlesztése a civil szektorban” pályázat nyertesei 

2000-2002-ben
2000. évi pályázat

Pályázó Intéz-
mény Dolgozat címe

Ambrus Szilvia hallgató TSF Stratégia- és szervezetépítés a Vadvirág Természetvédelmi és Kulturális
Egyesület esetében

Andics Bernadett hallgató SE A lovaglás, mint szabadidő- és teljesítménysport lehetősége alacsonyháti és
lumbosacralis gerincvelő-károsodottaknál

Balla Valéria hallgató PTE "A mesterséges boldogság" — avagy a kábítószer vonzásában
Bere Károly hallgató DE Az állam és a civil szervezetek együttműködési lehetőségei Magyarországon
Bodolai Mónika hallgató ME A kulturális civil szervezetek helyzete az Európai Unióban és Magyaror-

szágon — Az észak-magyarországi régió kulturális civil szervezeteinek vizs-
gálata

Bordács László hallgató DE Civil koncepció és politikai hatások a mai Magyarországon
Buda Annamária hallgató ELTE "Civil a pályán" avagy csak profin érdemes tenni bármit is a harmadik szek-

torban
Fazekas Zsuzsanna hallg. SZIE Nők a vidékfejlesztésben
Fülöp András hallgató BDF 350. számú szombathelyi cserkészcsapat működése és társadalmi kapcsolatai
Glózer Rita doktorandusz PTE A civil szervezetek funkciói a magyar társadalom átalakulásának folyamatá-

ban (az 1980-as évektől napjainkig)
Hankó János hallgató BDF A helyi önkormányzat feladatai a kisebbségi jogok érvényesítésében
Hédi Csaba doktorandusz SE Az állami, a civil és az üzleti szféra részesedése az egyetemi-főiskolai sport-

ban, az 1990-es években
Jobbágy István
doktorandusz

BKÁE Az európai nemzetközi szervezetek és Közép-Kelet-Európa, különös tekin-
tettel a kisebbségi kérdésre

Kalányos Jánosné
hallgató

PTE Adatok a hazai civil szektor hatékonyabb működéséhez és az EU-
csatlakozást elősegítő tevékenységéhez

Kibicher Orsolya hallgató ME Civil szervezetek a gyermekvédelemben
Kozma Szilvia hallgató SZIF PR a civil szektorban
Kőműves Eszter hallgató ELTE Önkéntesek, mint humán erőforrás a szociális tevékenységet végző nonprofit

szervezetekben
Nagy Dóra Zsuzsanna
hallgató

SE A civil szervezetek szerepe az anyagcsere-betegségek megelőzésében és
gyógyításában. Alapítványok szerepe a gyógyító munkában

Nagy István hallgató NYF Az imázs mint (non)profitforrás; Érkezés és haladás
Papp Ágnes doktorandusz PTE A szolnoki térség oktatási-képzési tevékenysége és a területi integrációk

kapcsolatainak lehetőségei
Pázmándi Róbert hallgató DE Minőségbiztosítás a civil szektorban
Radnics Zsuzsanna
hallgató

NYME Nyugat-magyarországi régióban működő környezetvédelmi egyesületek
tevékenységének és kapcsolatrendszerének vizsgálata

Ráduly Renáta hallgató BDF A Ferrum Kulturális Egyesület és a közönség kapcsolata
Révész Éva Erika
hallgató

BKÁE A hatékonyság/eredményesség értelmezése és mérése nonprofit szervezetek-
ben

Rózsa Eszter hallgató BKÁE Civil szervezetek marketingje
Sallai János doktorjelölt DE Magyarország etnikai és államhatárának kapcsolata
Szabics Lilla hallgató ELTE A nonprofit szektor fejlődési tendenciái
Szili Zsófia hallgató ELTE A humán erőforrás fejlesztésének szerepe a civil szektorban
Uzzoli Annamária
doktorandusz

ELTE Az információs társadalom hatása a magyar népesség egészségi állapotára

Vikor Csaba hallgató DE A demokrácia-nevelés programkínálata a magyarországi civil szervezetek-
ben
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2001. évi OTDK pályázat

Pályázó Intéz-
mény Dolgozat címe

Kerekes Péter ME A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bányászzenekarok felemelkedése és
hanyatlása a II. világháborútól napjainkig

Osváth Tamás László ELTE Szétszórt demokráció (Nonprofit szervezetek Magyarországon a XX. sz.
végén)

2001. évi pályázat

Pályázó Intéz-
mény Dolgozat címe

Arapovics Mária TDK-s
hallgató

DE Akkreditált programok a civil társadalom és nonprofit képzés területén
Magyarországon

Balázs Dóra hallgató BKÁE Kultúrafinanszírozás az államháztartásban és a nonprofit szektorban (annak
egyes intézményei által)

Fiedler Ágnes TDK-s
hallgató

ELTE A megyei civil együttműködés vizsgálata a Civil Ház program tükrében

Hajnerné Tóth Ágnes
hallgató

BMGE Oktatási intézmények és a civil szféra kapcsolata borsodi kistelepülések
vizsgálatának tükrében

Hegyesi Adrienn TDK-s
hallgató

ELTE A megyei civil együttműködés vizsgálata a Civil Ház program tükrében

Herendy Csilla hallgató BKÁE Politikai marketing-PR különös tekintettel a civil szervezetek és az önkor-
mányzatok kommunikációjára

Kedves Csaba hallgató ME A civil szervezetek szerepe az oktatásban Magyarországon és az Európai
Unióban

Kéthelyi Gergely TDK-s
hallgató

ELTE A megyei civil együttműködés vizsgálata a Civil Ház program tükrében

Komárominé Holló Márta
doktorandusz

SZIE Innováció és felnőttoktatás a térségfejlesztésben

Lakrovits Elvira hallgató ELTE Civil szervezetek alapítása, működése
Lendvai Róbert hallgató PTE A kistelepülési önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolata — konkrét

példák, esetek bemutatása
Nárai Márta doktorjelölt ELTE A civil szerveződések szerepe a helyi társadalom életében. Civil háló a

Nyugat-dunántúli régióban
Nébel Krisztina hallgató ELTE Felnőttképzés a nonprofit szektorban
Osváth Tamás László
hallgató

ELTE A tercier szektor területi tagozódása Magyarországon

Rácz Krisztina hallgató BKÁE Nonprofit szervezetek marketingje és kommunikációja (Az Alma Mater
Madách Imre Gimn. Alapítvány marketingkommunikációjának elemzése)

Sánta Tamás hallgató SZHF Civil szervezetek és a Római Katolikus Egyház
Sárosi Mária Jázmin
hallgató

AVKF A civil szervezetek szerepe a III. kerület drogprevenciójában, gyógyításában
és utókezelésében

Somos Márk
doktorandusz

Harvard Fonal nélkül az útvesztőben: a magyar civil szektor jövője

Szabó Andrea hallgató BKÁE Civil szféra — szociálpolitikai alternatívák
Szamosvölgyi Zita Eszter
hallgató

SZTE Nonprofit szervezetek

Szilveszter Gyuláné
hallgató

DE A civil társadalom lehetőségei, felelőssége és együttműködése az
önkormányzati és a gazdálkodói szférával

Szőcs Adrienn TDK-s
hallgató

DE Oktatási, kulturális, szociális célú nonprofit szervezetek térképe és a közér-
dekű feladatok vállalásában betöltött szerepük. Részletes elemzés az Észak-
Alföldi régió vonatkozásában

Tóbiás László
doktorandusz

ELTE Intézményes segítségnyújtás kamaszok és fiatal felnőttek társadalmi integrá-
ciós problémái megoldásához

Trombitásné Hargitai
Judit doktorandusz

PTE A hazai régiók intézményrendszere

Varga Máté hallgató ELTE A nemzetek feletti civil társadalom és kialakulásának elősegítése
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2002. évi pályázat

Pályázó Intéz-
mény Dolgozat címe

Blahó Györgyi hallgató ME A Somló-hegyi történelmi borvidék intézményi hátterének kulturális
antropológiai vizsgálata

Bucher Eszter TDK-s
hallgató

PTE A helyi civil szervezetek szerepe Mohács város fejlődésében

E. Kovács Margit
hallgató

EJF Izsák Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság — egy nonprofit
szervezet tevékenységének vizsgálata (társadalmi-gazdasági környezetére
gyakorolt hatása)

Fazekas Zsuzsanna
doktorandusz

SZIE Innováció és emberi erőforrás a térségfejlesztésben

Halinka Péter Pál hallgató SZTE A civil szervezetek forrásszerzési lehetőségei a Nyugat-Dunántúli Régióban
az európai uniós csatlakozás tükrében

Iván Emília Ilona hallgató BKÁE Az önkormányzatok és civil szervezetek együttműködése az önkormányzati
feladatellátásban, konkrét példák, esetek bemutatása

Káldos János hallgató PPKE Identitás és életútkutatás cigány értelmiségiek körében — magyarországi
roma szervezetek hálózata

Kollár Eszter hallgató ELTE Környezeti problémák kommunikációja a Civil Társadalomban
Kósa András László
hallgató

BKÁE Ifjúsági civil szervezetek és helyi önkormányzatok kapcsolata. A
marosvásárhelyi és paksi példa összehasonlítása 1990-2000, kiemelten a
közigazgatásra gyakorolt befolyásra

Kozma Adrienn hallgató BGF Non-profit szervezetek szerepe Nyugat-Pannóniában az EU-csatlakozás
tükrében

Marciniak Veronika
hallgató

NYME A Bejcgyertyánosi Teleház tevékenységének, hatásának, valamint
gazdálkodásának vizsgálata — esettanulmányok bemutatása által

Nyilas Gabriella hallgató SZTE Regionalitás és a civil társadalom
Oraveczné Torják Anita
hallgató

EKF A szociálpedagógus lehetőségei a non-profit szférában — esettanulmány

Dr. Rixer Ádám
predoktor

ELTE Civil intézmények a kisebbségi jogérvényesítés folyamatában

Rövid Márton László
hallgató

BKÁE Globális civil társadalom?

Simonyi Cecilia hallgató PTE A magyar társadalom önképének vizsgálata a Fejlesztési Együttműködés
(Development Cooperation) civil vonatkozásainak kapcsán (2002/2003)

Smahó Melinda TDK-s
hallgató

SZIE A civil szektor szerepe és a szektorok közötti együttműködés lehetőségei az
információs társadalomba való átmenet korszakában

Szakál Tibor hallgató PTE A Magyar Teleház Szövetség tevékenységének hatása a kistelepülések
közéletére, különös tekintettel a helyi közösség régi és új kulturális
rendezvényeinek, szokásainak elemzése tükrében

Szűcsné Klein Marianna ELTE A civil szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés 
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	felsőoktatási helyettes államtitkár
	1. Kutatás és fejlesztés a felsőoktatási intézményekben
	1.1. A felsőoktatási kutató-fejlesztő helyek egyes statiszti
	A Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH) az 1. táblázatban ö

	Az előzők miatt az 1. táblázat harmadik adatcsoportjában öss
	1. táblázat
	A hazai kutató-fejlesztő helyek számának és K+F létszámának 
	2001
	2 337
	1 574
	763
	28 351
	18 271
	10 080
	64,4
	9 315
	6 793
	2 522
	72,9
	Megjegyzések: 1\) Kutató-fejlesztõ int�
	2\) A tudomány doktora, kandidátusa, az
	Források: Tudományos kutatás és kísérleti fejlesztés (KSH) 1
	2000, 2001 (Előzetes adatok)
	A KSH adatai szerint a kutató-fejlesztő helyek száma a telje
	A felsőoktatási kutatóhelyek száma is folyamatosan gyarapodo
	A kutató-fejlesztő helyeken dolgozó kutatók és fejlesztők té
	A felsőoktatási kutatók és fejlesztők tényleges létszáma 199
	1998–2001 között a hazai kutatók és fejlesztők kétharmada a 
	A kutatásra és fejlesztésre fordított munkaidő figyelembe vé
	Az átszámított létszám a felsőoktatásban 2000-ben megközelít
	A (KSH értelmezése szerinti) tudományos fokozattal, illetőle
	Az egyetemeken és főiskolákon teljes munkaidőben foglalkozta
	- a felsőoktatásban részmunkaidőben foglalkoztatott, valamin
	- a doktori, illetőleg mesterképzésben részt vevő, tudományo
	A 2000. októberi és 2002. márciusi főbb létszámadatokat az a
	Ezeket az adatokat a teljes munkaidőben foglalkoztatott kuta
	A magyar felsőoktatás hazai viszonylatban meghatározó súlyú 
	1999–2001 között a felsőoktatási kutató-fejlesztő helyeken (
	Ezek az adatok (is) azt mutatják, hogy a hazai felsőoktatási
	A későbbiekben látni fogjuk azt, hogy a felsőoktatási kutatá
	1.2. A tudományos, illetve mesterfokozattal rendelkező főfog
	Az OM felsőoktatási tudományos ügyekért felelős főosztálya (
	Bekéri, ellenőrzi, egyezteti és feldolgozza az intézmények k
	Az adatgyűjtés azokra az oktatókra, kutatókra terjed ki, aki
	A felsőoktatásban teljes munkaidőben foglalkoztatott (főfogl
	2. táblázat
	A felsőoktatási főfoglalkozású, tudományos, illetve mesterfo
	oktatók és kutatók számának változása 1996. október -2002. m
	Intézménycsoport

	1996.
	október
	1997.
	március
	3)
	1997.
	október
	1998.
	március
	1998. október
	1999. október
	2000. október
	2001. október
	Állami egyetemek                         
	Az 1996. októberi adat %-ában


	4 265
	100,0
	4 431
	103,9
	4 598
	107,8
	4 834
	113,3
	5 018
	117,7
	5 259
	123,3
	5 375
	126,0
	5 537
	129,8
	Állami fõiskolák                       
	Az 1996. októberi adat %-ában

	366
	100,0
	397
	108,5
	414
	113,1
	457
	124,9
	501
	136,9
	535
	146,2
	483
	132,0
	507
	138,5
	Állami egyetemek és főiskolák együtt
	Az 1996. októberi adat %-ában


	4 631
	100,0
	4 828
	104,3
	5 012
	108,2
	5 291
	114,3
	5 519
	119,2
	5 794
	125,1
	5 858
	126,5
	6 044
	130,5
	Egyházi egyetemek
	Az 1996. októberi adat %-ában


	102
	100,0
	115
	112,7
	119
	116,7
	131
	128,4
	153
	150,0
	186
	182,4
	186
	182,4
	Egyházi fõiskolák                      
	Az 1996. októberi adat %-ában


	60
	100,0
	96
	160,0
	100
	166,7
	111
	185,0
	116
	193,3
	123
	205,0
	135
	225,0
	Egyházi egyetemek és főiskolák együtt
	Az 1996. októberi adat %-ában


	162
	100,0
	211
	130,2
	219
	135,2
	242
	149,4
	269
	166,0
	309
	190,7
	321
	198,1
	Alapítványi fõiskolák                  
	Az 1996. októberi adat %-ában
	19
	100,0
	27
	142,1
	35
	184,2
	49
	257,9
	67
	352,6
	80
	421,1
	105
	552,6
	Nem állami felsőoktatási intézmények együtt
	Az 1996. októberi adat %-ában

	181
	100,0
	238
	131,5
	254
	140,3
	291
	160,8
	336
	185,6
	389
	214,9
	426
	235,4
	Felsõoktatási intézmények együtt      �
	Az 1996. októberi adat %-ában


	Az előző időponti adat %-ában
	4 812
	100,0
	100,0
	5 009
	104,1
	104,1
	5 250
	109,1
	104,8
	5 545
	115,2
	105,6
	5 810
	120,7
	104,8
	6 130
	127,4
	105,5
	6 247
	129,8
	101,9
	6 470
	134,5
	103,6
	Megjegyzések:
	1\) A HM, BM intézmények adatai nem sze
	2\) Az állami egyetemek és fõiskolák a
	Az egyetemekhez integrált főiskolák 1999. októberi adatait a
	A Széchenyi István Egyetem (2001-ig Főiskola) adatai 2001-ig
	3\) A nem állami felsõoktatási intézm
	4\) Az Adventista Teológiai Fõiskola é�
	(Az ATF 1997-re, a PTF 2002-re nem igényelt normatív kutatás
	A Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola nem szol
	5\) A Nemzetközi Üzleti Fõiskola 1997.�
	A Budapesti Kommunikációs Főiskola, a Heller Farkas Gazdaság
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	Források: A normatív kutatástámogatással összefüggő intézmén
	A felsőoktatási főfoglalkozású minősített oktatók és kutatók
	A növekedés az állami felsőoktatási intézményeknél 33,6 száz
	1996–1999 között a növekedés a főiskoláknál kétszer akkora v
	Az állam által elismert egyházi és alapítványi felsőoktatási
	A 2001. január 1-i integráció eredményeként létrejött felsőo
	Az integrációban érintett intézményekre vonatkozó 1999. októ
	3. táblázat
	A felsőoktatási intézmények főfoglalkozású minősített oktató
	változása 1999. október–2002. március között
	2002.
	március
	224
	573
	798
	997
	74
	57
	31
	34
	307
	162
	559
	443
	79
	727
	418
	40
	205
	5 728
	57
	50
	46
	13
	9
	87
	33
	13
	97
	8
	45
	458
	6 186
	[92,8]
	Megjegyzések:
	Az intézményi adatok összehasonlíthatósága érdekében a 2000.
	Az Állami egyetemek együtt, valamint az �
	(3. táblázat folytatása)
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	2000.
	október
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	2002.
	március
	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
	7
	57
	4
	74
	153
	11
	6
	80
	5
	84
	186
	11
	6
	76
	9
	84
	186
	11
	7
	86
	9
	119
	232
	Egyházi főiskolák
	Adventista Teológiai Főiskola, Pécel
	Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék
	A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
	Baptista Teológiai Akadémia
	Egri Hittudományi Főiskola
	Esztergomi Hittudományi Főiskola
	Győri Hittudományi Főiskola
	Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
	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 Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyh
	Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc
	Szent Pál Akadémia
	Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
	Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, Esztergom
	Wesley János Lelkészképző Főiskola
	Egyházi főiskolák együtt

	2
	8
	4
	3
	5
	4
	4
	11
	5
	3
	1
	15
	5
	15
	11
	4
	3
	3
	5
	5
	116
	3
	9
	5
	2
	4
	6
	4
	12
	5
	4
	1
	15
	6
	15
	11
	0
	3
	5
	6
	7
	123
	3
	10
	5
	3
	4
	6
	4
	13
	5
	3
	18
	4
	25
	12
	0
	3
	6
	5
	6
	135
	3
	12
	4
	3
	4
	6
	4
	13
	5
	3
	1
	18
	4
	25
	12
	0
	3
	6
	5
	6
	137
	Alapítványi főiskolák
	Általános Vállalkozási Főiskola
	Budapesti Kommunikációs Főiskola
	Gábor Dénes Főiskola
	Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főisko
	Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár
	Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya
	Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete
	Nemzetközi Üzleti Főiskola
	Zsigmond Király Főiskola
	Alapítványi főiskolák együtt

	5
	17
	24
	7
	5
	9
	67
	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
	Nem állami felsőoktatási intézmények együtt

	[A Felsőoktatási intézmények együtt sor százalékában]
	336
	[5,5]
	389
	[6,2]
	426
	[6,6]
	478
	[7,2]
	Megjegyzés: Az Adventista Teológiai Fõi
	Források: A normatív kutatástámogatással összefüggő intézmén
	A főfoglalkozású minősítettek összlétszáma 2002 márciusában 
	2002 márciusában a teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudom
	A változás azzal függ össze, hogy az állam által elismert fe
	Az intézményektől kapott adatok pontossága az előző évekhez 
	Az ellenőrzést 2000-2002 között is úgy végeztük, hogy a közö
	1.3. A felsőoktatási intézményekben dolgozó MTA-tagok és MTA
	A felsőoktatási intézményekben teljes munkaidőben legalább h
	4. táblázat
	A felsőoktatási intézményekben dolgozó MTA-tagok és MTA-dokt
	számának változása 1996. október–2002. március között
	A munkaviszony jellege
	1996.
	október
	1997.
	október
	1998. október
	1999. október
	2000.
	október
	2001.
	október
	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
	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
	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
	A teljes munkaidõben alkalmazott MTA-tago

	19,9
	18,2
	17,1
	16,2
	15,6
	15,0
	Megjegyzés: Az MTA-doktorok száma nem tartalmazza az MTA-tag
	Források: A normatív kutatástámogatással összefüggő intézmén
	1996. október–2002. március között a teljes munkaidőben alka
	A részmunkaidőben alkalmazott MTA-tagok és MTA-doktorok szám
	Az MTA kutatócsoportban dolgozó MTA-tagok és -doktorok száma
	A három különböző foglalkoztatási csoportban dolgozó MTA-tag
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	Megjegyzések:
	1\) A 2000. októberi és a 2003. márciu�
	téves adatszolgáltatások. Ezek részint az adatlapok téves ér
	2\) HM, BM intézmények nélkül.
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	A ZMNE-től kapott adatok
	Az Országos Doktori Nyilvántartás szerint az új típusú képzé
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	A nappali tagozatos doktoranduszok, valamint az értekezés al
	szerzettek számának változása az 1998/1999.  és a 2001/2002.
	Megjegyzés: * Előzetes adatok.
	Források: OM statisztika, MAB, Országos Doktori Nyilvántartá
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	A levelező tagozatos képzésre jelentkező doktoranduszok szám
	10. táblázat
	A levelező tagozatos doktoranduszok száma a 2001/2002. és 20
	Megjegyzés: * Előzetes adatok.
	Forrás: OM statisztika.
	A 11. táblázat az 1994/1995. tanévtől a 2000/2001. tanév bef
	11. táblázat
	Az 1994/1995. tanévtől a 2000/2001. tanév befejezéséig értek

	PhD fokozatok tudományterületi megoszlása
	Források: Országos Doktori Nyilvántartás, MAB.
	Az Országos Doktori Nyilvántartás statisztikai adatai alapjá
	1. ábra
	Az 1994/1995. tanévtől a 2000/2001. tanév befejezéséig értek
	(Forrás: Országos Doktori Nyilvántartás, MAB)
	Ez a tendencia az oktatói-kutatói utánpótlás biztosításának 
	A doktori iskolákban történõ képzés é�
	Az új típusú doktori képzés 1993/1994. tanévi bevezetése óta
	A doktori képzés és fokozatadás átfogó szabályozási- és minő
	A kormányrendelet alapján, 2001 őszén — több mint egy évvel 
	A Doktori Adatbázis a doktori tézisek és a doktori értekezés
	Minden fokozatszerzési eljárást kezdeményező tájékozódhat — 
	2. Az OM felsőoktatási tudománytámogató tevékenysége
	2.1. A felsőoktatási központi kutatási előirányzat
	A 2000. évi felsőoktatási központi kutatási előirányzatról é
	Az előirányzat teljes összege 2001-ben 2 718,8 millió forint
	Az előirányzat másik része az OM költségvetésében Felsőoktat
	a fiatal kutatói réteg pályaindításának — az oktatói-kutatói
	a szakmailag kiemelkedő kutatás-fejlesztési témák és az új u
	a doktori iskolák bázisán kialakuló tudományos és mester isk
	a regionális kutatási és fejlesztési programokat megvalósító
	a korábbi ígéretes programok folytatásának támogatása.
	Az OM 2001. évi költségvetési fejezetében megállapított elői
	1. Az 1999. évi Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályáz
	nyerteseinek támogatása                 166,6 millió Ft
	2. A 2000. évi FKFP pályázat nyerteseinek támogatása        
	3. A 2001. évi fiatal kutatói pályázat nyerteseinek támogatá
	4. Az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmén
	normatív kutatástámogatása           52,0 millió Ft
	5. Az állam által elismert nem állami egyetemeken folyó dokt
	támogatása               10,1 millió Ft
	6. A felsőoktatási intézmények szervezetében szakmai önállós
	kutató-fejlesztő intézetek, valamint a BME-n működő oktató r
	fejlesztési feladatainak megvalósítását szolgáló, az intézet
	hangban álló kiegészítő támogatás          59,4 millió Ft
	7. A felsőoktatási intézmények programjaihoz kapcsolódó tudo
	terjesztés, valamint a tehetséggondozáshoz kapcsolódó rendez
	támogatása               10,1 millió Ft
	Összesen                     884,0 millió Ft

	2002-ben a felsőoktatási központi kutatási előirányzat terve
	Az OM költségvetési fejezetében Felsőoktatási kutatási progr
	Az OM 2002. évi költségvetési fejezetében megállapított elői
	1. A felsőoktatási intézmények 2001. évről áthúzódó kutatási
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	2. Az 1999. évi Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályáz
	nyerteseinek támogatása              4,8 millió Ft
	3. A 2000. évi FKFP pályázat nyerteseinek támogatása        
	4. A 2001. évi fiatal kutatói pályázat nyerteseinek támogatá
	5. 2002. évi pályázat doktori iskolák részére             16
	\(Megjegyzés: Ezt az összeget elvonták�
	Fejlesztési Alapprogramból (KMŰFA) történt.
	6. 2002. évi TDK (Tudományos Diákköri) pályázat            2
	7. Az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmén
	normatív kutatástámogatása           52,0 millió Ft
	8. Az állam által elismert nem állami egyetemeken folyó dokt
	támogatása               20,0 millió Ft
	9. A főiskolai pályázat nyerteseinek támogatása       70,0 m
	Összesen                  2 300,0 millió Ft

	2.2. A felsőoktatási normatív kutatástámogatás
	A 2000. január 1-jével megvalósult felsőoktatási integrációv
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