
SZERKESZTETTE: GARAI ORSOLYA ÉS KISS PASZKÁL

Kerekasztal-beszélgetés a kutatóegyetemi 
stratégiákról, várakozásokról 

E számunk főszereplői a 2010 tavaszán kutatóegyetemi és kiváló egyetemi címet elnyert magyarországi 
felsőoktatási intézmények. Fontosnak éreztük, hogy a pályázaton induló intézmények képviselői általában 
a kutatóegyetem ideájával, a megbecsülést kifejező címmel és a támogatott kutatási pályázatokkal kap-
csolatban eszmét cserélhessenek, közösen kifejthessék véleményüket. A pályázatra stratégiai lehetőség-
ként tekintettek a beszélgetésben részt vevő rektorok, rektorhelyettesek, szakmai vezetők. Legnagyobb 
veszélyként éppen ezért  azt vetítették előre, hogy ha 2012 után nem lesz kiszámítható formában folytatá-
sa a pályázatnak. A vélemények mellet keretes írásokban röviden az intézmények kutatóegyetemi, kiváló 
egyetemi projektjei tükrében mutatjuk be a  főbb innovációs törekvéseiket.

Beszélgető társaink voltak:
Dr. Mészáros Tamás rektor (Budapesti Corvinus Egyetem – BCE)
Dr. Kovács Kálmán projektigazgató (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – BME)
Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes (Debreceni Egyetem – DE)
Szabó Gergely projektigazgató (Eötvös Loránd Tudományegyetem – ELTE)
Dr. Patkó Gyula rektor (Miskolci Egyetem – ME)
Dr. Kristóf János rektorhelyettes (Pannon Egyetem – PE)
Dr. Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhelyettes (Pécsi Tudományegyetem – PTE) 
Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna docens (Pécsi Tudományegyetem)
Dr. Tóth Miklós tudományos és innovációs rektorhelyettes (Semmelweis Egyetem – SE)
Dr. Rácz Béla rektorhelyettes (Szegedi Tudományegyetem – SZTE)
Dr. Hornok László rektorhelyettes (Szent István Egyetem – SZIE)

Felsőoktatási MŰHELY: Mai kerekasztal-beszélgetésünk apropóját a kutatóegyetem és kiváló egye-
temi cím megjelenése, illetve az ezekhez kapcsolódó TÁMOP fejlesztési pályázat adja. A most nyer-
tes egyetemek már hosszabb ideje kiváló intézményei a magyar felsőoktatásnak, ám ezzel együtt a 
kutatási tervek megfogalmazása és ezek megmérettetése új stratégiai célok kitűzését is elősegíthette. 
Az első kérdésem tehát a defi nícióra vonatkozik: van-e egyáltalán értelme annak, hogy egy egyetemet 
kutatóegyetemnek, kiváló egyetemnek nevezünk? Egy marketingkiadványban nyilván szépen hang-
zik, de intézményirányítóként, hazai és nemzetközi kitekintésben mi lehet ezen túl a szerepe annak, 
hogy egy egyetemet kinevezünk kutató- vagy kiváló egyetemnek?

Dr. Patkó Gyula, ME: Egy kicsit furcsa az elnevezés maga, valószínűleg az angol „research university”-
ből jött. Kutatás nélkül egy egyetem sem létezhet, minden valódi egyetem kutatóegyetem. Az egyete-
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mek színvonala, véleményem szerint, három dologtól függ: az oktatók, a hallgatók és az infrastruk-
túra minőségétől. Ugyanakkor annak nagyon nagy a jelentősége, hogy valamelyik egyetemet kutató, 
vagy akár kiváló egyetemnek nevezik. Már csak annak fényében is, hogy világossá teszi mindenki 
számára, hogy a főiskolák, egyetemek nem egyformák. Rendkívül fontos tudatosítani, hogy egyete-
mek és egyetemek, főiskolák és főiskolák között óriási különbségek vannak. Ezek a különbségek rész-
ben mérhetőek, például tudományos minősítettség alapján most kétharmad volt a minimum, amivel 
pályázni lehetett. Azt gondolom, hogy ennek jelentősége van. A mérés szempontja lehet továbbá az 
infrastruktúra, annak elavultsága, a felszereltség, és a hallgatók minősége is. Bizonyítani nem tud-
juk, de azért elég sok jel mutat arra, hogy bizonyos felsőoktatási intézményekből egyes vállalatokhoz 
nem vesznek fel végzett diplomásokat. Ez talán motiválja egy picit a jelentkezőket, hogy jó egyetemre 
vagy jó főiskolára, tehát jó intézménybe menjenek, és a kutatóegyetemek, kiváló egyetemek egyfajta 
rangsort jelentenek. Jó ilyen egyetemen dolgozni, és én örülök annak, hogy mi a kiváló egyetemek 
között vagyunk. Jó, mert ez egyfajta vonzást jelent. Három mérhető dolgot említettem, de úgy vélem, 
hogy van egy további szempont, ami nem mérhető: ez az egyetem szellemisége. Mindannyian voltunk 
külföldön sok helyen. Volt, ahol én szívesen maradtam, szívesen visszamegyek, és olyan egyetemen 
is jártam, ahová nem olyan szívesen megyek vissza. Ez is mutatja az egyetem szellemiségét. Nem is 
tudom, hogy hogyan lehetne igazán megfogni, de biztos vannak bölcsészek vagy közgazdászok, akik 
meg tudnák mérni. Arról meg vagyok győződve, hogy az egyetem oktatásának, kutatásának a minő-
sége és a szellemisége szorosan kapcsolódik a hagyományokhoz.

 Miskolci Egyetem
A projekt célja, hogy hozzájáruljon a Miskolci Egyetem vonzerejének növeléséhez a minőség javításán keresztül, 
ezzel elősegítse a régió gazdasági és társadalmi modernizálását. Ennek érdekében a Miskolci Egyetem a hazai 
gazdaság és társadalom szempontjából kiemelt fontosságú, stratégiai kutatási területeken a kiválósági közpon-
tok fejlesztésén keresztül nemzetközi színvonalú K+F+I tevékenység műveléséhez szükséges szellemi kapacitás 
(„kritikus tömeg”) felépítésére törekszik. 

Kiválósági Központok:

A projekt keretében négy olyan Kiválósági Központ jön létre, amely feltérképezi és kihasználja a Karok 
közötti infrastrukturális és kutatási kapacitásban meglévő szinergia lehetőségeket; stratégiai partnerséget 
épít a Régió kulcsszereplőivel; a rendelkezésre álló infrastruktúrára alapozva összehangolt fejlesztésbe 
kezd, elkerülve a párhuzamosságokat; feltételeket teremt régióbeli fi atal kutatók helyben tartására magas 
színvonalú kutatási környezet és tudományos vezetés biztosításával; lehetőséget nyújt más régióbeli, ha-
táron túli vagy külföldre távozott doktoranduszok, posztdoktorok és szenior kutatók régióbeli letelepíté-
sére. A fejlesztés megalapozza a Miskolci Egyetem tudományos teljesítményének növekedését.
1. Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ
2. Alkalmazott Anyagtudomány és Nanotechnológia Kiválósági Központ. 
3. Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ.
4. Innovációs Gépészeti Tervezés és Technológiák Kiválósági Központ. 
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F.M.: Címként fogalmazható-e meg a kiválóság, amit el lehet nyerni, valaki odaadományozza valaki-
nek, vagy egy állapot, ami létrejön egy egyetemen? Egyáltalán, egy egyetemen jön-e létre ez az állapot, 
vagy egy laborban, egy karon, egy vezető oktató körül?

Dr. Patkó Gyula, ME: Általában a karok a nagy kutatási egységek, azon belül a tanszékek – leg-
alábbis nálunk a Miskolci Egyetemen. Évszázadok óta a tanszék a kutatási egység: ott tanítanak 
olyan egyéniségek, akikhez szívesen mennek a doktoranduszok. Az új alapítású karok – azt mond-
ják – akkor válnak majd igazán egyetemi karrá, amikor már a professzorok unokái mennek arra 
a karra tanulni. Tehát valóban, nem az egész egyetem a kiváló, de a szellemisége átsugárzik vala-
mennyi karra, tanszékre.

Dr. Mészáros Tamás, BCE: Nagyon leegyszerűsítve mondhatnám, hogy egyetértek Patkó rektor 
úrral, és itt be is fejezhetném. De én inkább vitatkoznék egy-két dologban. Amivel egyetértek, hogy 
ahol a legjobb a kutatás, azok a legjobb egyetemek, ez vitathatatlan. Erre számos példa van a világ-
ban. Ugyanakkor én az oktatás szerepét is hangsúlyoznám. Máskor is elmondtam már, hogy szá-
momra tanulságos volt, amikor egy nemzetközi fórumon a hallgatókat európai szinten képviselő 
szervezetből (European Students’ Union, a szerk.) egy hallgatónő őszintén megmondta, hogy a hall-
gatókat kevésbé érdekli, hogy milyen kutatási eredményeket ért el az a bizonyos egyetem. A hall-
gatót az érdekli, hogy ő milyen értékű diplomát kap. A kettő nyilván összefügg, de azért lássuk 
be, hogy ha kizárólag a kutatást hangsúlyozzuk, túlzottan háttérbe kerülhet az oktatás minősége. 
Előrebocsátom, hogy a kutatóegyetemi cím céljával mindig is egyetértettem, és meg is érdemelték 
azt a nyertes egyetemek. A mostani pontozásos rendszerben azonban nem számították be kellő 
súllyal a hallgatói kiválóságot. Talán 3 vagy 6 pontot lehetett erre kapni összesen, miközben 23 pont 
járt azért, hogy milyen összegű kutatási projekteket nyert el valaki. Egy bölcsész- és társadalomtu-
dományi profi lú egyetem nyilván nem nyer milliárdos projekteket, mert már akkor is örülhet, ha 
egy 10 milliós innovációs pályázata sikeres. Ugyanakkor lehet, hogy van 8 szakkollégiuma, amelyek 
nemzetközileg is kiválóak, az országban ők nyerik a legtöbb tudományos diákköri versenyt, s erre 
alig kap pontot. Jó fi gyelmeztetés volt a Corvinus Egyetemnek, hogy nem lett kutatóegyetem, mert 
ez megmutatta az irányt, hogy merre próbáljunk meg kapaszkodni és ösztönözni egymást, és ezt 
meg is tesszük. Mégis fontosnak tartom, hogy a kiválóság megítélésében jelenjen meg az egyetemek 
egyik nagyon fontos funkciója, a tudásátadás és az oktatás is, hogy a hallgató ott versenyképes 
diplomát kap-e.

A másik, a kar (intézet) vagy egyetem kérdése. Most abba az irányba megy a felsőoktatási tör-
vénytervezet is, hogy lehessen kiváló intézet, kiváló kar is. Tudjuk, hogy nincs olyan egyetem, ahol 
minden kar egyforma tudományos teljesítményt nyújt, mindenhol egyforma mennyiségű, arányú 
az akadémikusok száma. Tehát itt nem beszélhetünk egy homogén világról. Ugyanakkor, ha ilyen 
különbséget teszünk egyetemen belül, akkor minden olyan erőfeszítés hiábavaló, amely megpró-
bálja a karok közötti együttműködést erőltetni, mint ebben a kutatóegyetemi TÁMOP-pályázatban 
is, amiben végre elértük, hogy együttműködjenek az egyetemünk régi és újonnan integrált karai. 
A világ is egyfajta centralizáltabb egyetemi irányítás felé halad, amely lényege, hogy megpróbálja a 
működést összegyetemi szinten optimalizálni. 

FEMU_2010-4.indd   39FEMU_2010-4.indd   39 2011.06.17.   14:33:022011.06.17.   14:33:02



FÓKUSZBAN40

 Budapesti Corvinus Egyetem
Kutatási, fejlesztési és innovációs teljesítmény 
növelése öt interdiszciplináris kiválósági központ létrehozásával
A Budapesti Corvinus Egyetem a hazai felsőoktatás nemzetközileg is elismert, kiemelkedő színvonalon 
teljesítő oktató- és kutatási intézménye, szakterületeinek hazai piacvezetője. Az Egyetem CEMS és PIM tag-
sága (a CEMS-hez minden európai országból csak egyetlen egyetem csatlakozhat, illetve a PIM a világ leg-
jobb üzleti iskoláit tömöríti) a nemzetközi jelenlétet erősítik. A Budapesti Corvinus Egyetem a nemzetközi 
színvonalú értékteremtést és értékközvetítést tekinti küldetésének. Az egyetemi műhelyekben folyó kuta-
tási és innovációs tevékenység közös törekvése az emberi életminőség javítása, s azt ezt szolgáló részvétel 
nemzetközi és nemzeti fejlesztési programokban. A Budapesti Corvinus Egyetem egyidejűleg, az Egyetem 
teljes vertikumát átfogóan tekinti ezt feladatának. A projekt a Budapesti Corvinus Egyetem kutatás-fejlesz-
tési tevékenységének nagyarányú fejlesztését, öt kiválósági központ létrehozásával a kutatási tevékenység 
minőségi mutatóinak jelentős javítását támogatja. A projekt általános célja a Budapesti Corvinus Egyetem, 
mint oktatási és kutatási központ, tudásteljesítményének értelmezhető és érzékelhető javítása. 

Az öt kiemelt kutatási alprojekt

1. A fenntartható fejlődés – élhető régió – élhető települési táj. 
2. A nemzetközi gazdasági folyamatok és a hazai üzleti szféra versenyképessége.
3. Kihívások és megoldások a XXI. század élelmiszertudományában, a jövő K+F feladatai az 

élelmiszervertikumban. 
4. A tudás alapú gazdaság Magyarországon, az innovációs szemlélet erősödésének és a K+F teljesít-

mények növelésének feltételei. 
5. Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért. 

Honlap: http://corvinusscience.uni-corvinus.hu

Dr. Patkó Gyula, ME: Azzal értek egyet, hogy el kell kerülnünk a belső szembeszállásokat, torzsal-
kodásokat, a „fi ghting university”-t. Egy rektor rémálma az olyan egyetem, ahol a karok, a profesz-
szorok egymás ellen harcolnak. Ide nem lenne szabad eljutni semmiképpen. Szükség van viszont az 
elitképzés megőrzésére, aminek Magyarországon évszázados hagyománya van, és amit manapság 
fenyeget a tömegképzés.

Dr. Kovács Kálmán, BME: Itt folytatnám, ennél a pontnál, mert a kutatóegyetemi pályázat szerin-
tem is megkavarta az állóvizet, újragondolásra késztette a résztvevőket, s ez mindenképpen előnye. 
Kulcskérdés szerintem is, hogy az egész egyetemet minősítik-e, vagy annak egy részét. Mi, a Mű-
szaki Egyetemen az egyetem egészével vettünk részt a pályázaton. A jövőre nézve azt tartanánk 
célszerűnek, hogy egész egyetemek indulhassanak, hiszen a címet is az egész egyetem kapja meg. 
Nálunk is az a legnagyobb hiányosság, hogy nincsen a tanszékek, a karok között olyan színvo-
nalú együttműködés, ami elvárható lenne. Két, azonos kutatási területen működő, közép-európai 
színvonalú laborunk kutatói most tettek először egymásnál látogatást, mert a projektben mégis-
csak egyetlen kiemelt kutatási projektként kell szerepelniük. Az egyetemeken belül, ha őszinték 
vagyunk, ez nem ritkaság. A belső kohézió erősítése is bizonyosan azt igényelné, hogy az egyetemek 
egésze pályázzon a címre, akkor is, ha vannak kiváló és kevésbé kiváló részei. Egy másik fontos 
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kérdés, amelyre ez a pályázat ráirányította a fi gyelmet: a külső környezettel való kapcsolat fejleszté-
se, amely szerintem döntő fontosságú. Ha most saját magunkkal kapcsolatban nagyon egyszerűen 
fogalmazok, akkor állíthatom, hogy a Műszaki Egyetemnek kiváló nemzetközi, tengerentúli és eu-
rópai kapcsolati hálózata van intézményi szinten. Ezzel is összefüggésben az oktatásban a világ több 
kiváló egyetemén is ott vagyunk, bekapcsolódva a nemzetközi vérkeringésbe. De ha azt vizsgáljuk, 
hogy milyen vállalatokkal, cégekkel működünk együtt, s hol jelenik meg a gazdaságban az egyetem 
kutatási eredménye, az innovációt merre tudja közvetíteni, akkor csak itthoni partnereket tudunk 
felmutatni, az „anyacégekhez” nem jutunk el. Sok esetben szerződésben állunk a magyarországi 
leányvállalatokkal, de nem tudunk részt venni a központi kutatásokban. Gazdasági kapcsolataink 
jellemzően lokálisan korlátozottak, bár egyetemi szinten megvannak a nemzetközi kapcsolatok. 
Az összes magyarországi egyetemre ez a jellemző, nincsenek igazából komoly súlyú, nemzetközi 
színvonalon mérhető gazdasági partnereink, csak helyi partnerek. És ebben szerintem előrébb kéne 
lépni. Ezt be kellene emelni az értékelési szempontok közé, mert ez az oktatás és a diákok sikeres-
sége szempontjából is kulcskérdés. A végzettek tudásának értéke függ attól is, hogy az mennyire 
eladható ma a világon.

Dr. Kovács L. Gábor, PTE: Ha szabad, kritikusabban kezdeném. Úgy érzem, az a tény, hogy itt 
most az ország 8-10 egyetemének a vezetői egy évvel azután, hogy elnyerték a kutatóegyetemi és 
kiváló egyetemi címeket, arról beszélgetnek, hogy ennek vajon mi lehet a jelentősége, az önmagá-
ban egy kritikáját adja annak, ahogy ez kiírásra és elbírálásra került. Mert azt hiszem, nyilvánvaló, 
hogy ezt a vitát előtte kellett volna lefolytatni, és világosan megfogalmazott célokhoz, eszközök-
höz kötni ezen címeket. Ezzel együtt is teljesen egyetértek azzal, hogy ez egyfajta pezsgést hozott 
az egyetemeken, egyfajta tükörbenézést jelentett a saját egyetemünkön is az a tény, hogy a kiváló 
egyetemek csoportjába kerültünk. Erre egyrészt büszkék vagyunk, másrészt pedig kihívást is jelent, 
mert nyilvánvalóan szeretné az ember, ha az NB1-be kerülne, s nem a fakóban focizna. Nálunk a 
pályázat egybeesett az egyetemvezetés megújulásával is. Most a korábbinál sokkal erőteljesebben 
próbálunk az egyetem tudományos-, innovációs stratégiájának kidolgozására, az innovációs part-
nerek fölkutatására koncentrálni. El kell fogadtatni az ország közvéleményével is ezt a titulust, s 
hogy a felsőoktatási intézmények nem azonos hagyománnyal, nem azonos értékrendszerrel és nem 
azonos felkészültséggel vesznek részt a hallgatók oktatásában vagy a tudományos életben. Ebben 
a versenyben fontos adottságbeli különbséget jelent, hogy az egyetemek egy része megtartotta az 
eredeti szervezeti struktúráját, de a 2000. évi reformmal az egyetemek másik része több, eredetileg 
nem együvé tartozó intézményt integrált egybe. Ez az összeérési folyamat, legalábbis nálunk bizto-
san, nem fejeződött még be. Három-négy, korábban főiskolai szinten működő kart integráltunk, az 
egyetem egészét tekintve ezt a hendikepet is fi gyelembe véve kerültünk összehasonlításra egy olyan 
egyetemmel, amelyik megtartotta a hagyományos, régi struktúráját. Egy új kiírás esetén, én úgy 
gondolom, feltétlenül tisztázni kellene, hogy egy egyetem a legjobbjait mutassa-e be, vagy az egé-
szet. Most úgy érzem, nem volt teljesen biztos, hogy magasat ugrunk vagy hosszú távot futunk, ez a 
végén derült ki. Egyébként magát azt a sorrendet, amit a zsűri akkor kialakított, és a diff erenciálást 
is reálisnak és elfogadhatónak tartom.
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 Pécsi Tudományegyetem 
Az intézmény „küldetésnyilatkozata”– Kutatás és tudás a Régió szolgálatában
• A PTE a magyarországi tudományos és szellemi élet egyik kiemelkedő központja, magas színvonalú tu-

dományos és kutatási tevékenységet folytat.
• A PTE több mint hat évszázados örökségére alapozva, tudással és képzéssel szolgálja a szűkebb és tá-

gabb régió felemelkedését.
• A PTE széles képzési portfolióban végez minőségi felsőoktatást alap-, mester- és doktori szinten, rugal-

mas képzési formákban, szolgálva az élethosszig tartó tanulás társadalmi programját.
• A PTE magas színvonalú alap- és alkalmazott kutatások helyszíne, a kutatások eredményeinek aktív hasz-

nosítója. Az orvos-, egészség- és természettudományok területének tudatos fejlesztésével, modern ku-
tatási infrastruktúra kialakításával, a kutatói kritikus tömeg megteremtésével az európai tudományos élet 
kiválósági központjává kíván válni.

• A PTE felhalmozott tudástőkéjével, tudományos tevékenységével támogatja a régió és az ország gazda-
ságának, társadalmának fejlődését.

A PTE a 2010–2012-es idôszakra a következô tématerületek 
kiemelt fejlesztését tûzi ki legfontosabb kutatás-fejlesztési és innovációs célként:

• Funkcionális genomika és gyógyszertudományi kutatások. 
• Anyagszerkezeti kutatások. 
• Idegtudományok és mesterséges intelligencia. 
• Környezetgazdaságtani és energiadizájn kutatások. 
• Természetes anyagok szerepének kutatása a betegségek megelőzésében. 

F.M.: Csak közbevetőleg, az ördög ügyvédjeként jegyezzük meg, ha senki nem lepődik meg a nyertese-
ken, akkor nem veszít-e a verseny a jelentőségéből?

Dr. Tóth Miklós, SE: Szeretném azzal kezdeni, hogy a kiválóság keresése egyidős az oktatással. Aki 
Arisztotelésznél tanult, az jobb volt, mint aki nem Arisztotelésznél tanult. Európai és világszinten is 
évtizedek óta születnek különböző rankingek. Böngésszük is, hogy mikor kerül be magyar egyetem 
egy kiválósági listába. Az, hogy ma a magyar felsőoktatásban a kiválósági szó egyre gyakrabban for-
dul elő, az egy nagyon jó tendencia. Megjelentek először a KKK-k (Kooperációs és Kutatási Közpon-
tok, bővebben http://www.nih.gov.hu/aktualis-hirek-esemenyek/2005/kooperacios-kutato-080519, 
a szerk.), aztán a Regionális Tudásközpontok (bővebben http://www.nih.gov.hu/hivatal/regionalis/
pazmany-peter-program, a szerk.), most éppen a kutatóegyetemek. Hangsúlyt kap az, hogy vannak 
jobbak. Persze, ezt eddig is tudtuk annak alapján, hogy a diákok hova mennek: a jobb egyetemekre 
mennek a jobb diákok. Most föl is címkéztük, hogy vannak jobbak, ez lehet még szokatlan itthon, 
de pár év múlva teljesen természetes lesz szerintem. Kétségtelen, hogy ma a tudományegyetem és 
a szakegyetem közötti különbség nagyon nehezen kalapálható be egy kiválóságiegyetem-jelölésbe. 
Talán helyesebb lenne, hogyha nem az egyetemek egészét értékelnénk, hanem projekteket értékel-
nénk, és projekt alapon döntenénk el, hogy melyik a kiválósági egyetem. Önmagában az a projekt 
kaphatná meg a kitüntető címet, azok a karok, azok az intézetek, amelyek a legjobbak az egyetemen 
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belül. Nekem személyesen elegánsabbnak tűnik egy egyetemet fölcímkézni, mint kiváló egyetem, 
de ez is elnevezés kérdése. Röviden ennyi.

F.M.: A Semmelweis Egyetem, és az orvostudományi karok általában nagyon ügyesek a nemzetközi 
hallgatók vonzásában. Ebben látszik-e ennek a research university vagy university of excellence cím-
nek bármilyen szerepe? Változik-e így a hazai orvosképzés nemzetközi rangja, a hallgatók így érnek-e 
el hozzánk, vagy ez ettől többé-kevésbé független folyamatokon keresztül alakul?

Dr. Tóth Miklós, SE: Én azt hiszem, hogy az bármilyen rendszerben hasznos, ha külföldiek lá-
togatják meg egy ország valamely oktatási intézményét, biztos, hogy nagyon jó követei az ország 
teljesítményének. Ilyen értelemben a kiválósági hír terjedéséhez hozzájárul. Gondoljunk például a 
Humboldt-ösztöndíjrendszerre, az egyik legzseniálisabb exportja a német kultúrának és a német 
tudásnak. Sajnos éppen ez a hazai ösztöndíjrendszer hiányzik. Azzal egyetértek, hogy a hallgató 
nem a kutatás miatt jön az egyetemre. A jó minőségű oktatásért jön. Más kérdés, hogy ez a kettő 
valahol egybeesik, mert ha abból indulunk ki, hogy az egyetemek azért szeretnék megszerezni a 
legkiválóbb oktatókat, és olyanokat, akik egyúttal a kutatásban is jók, mert ők azok, akik plusz-
forrásokat tudnak bevonni. Ha egy egyetem – semmelweises példát mondok – összköltségvetése 
(és ebben a betegellátás is benne van) 55 milliárd, és a K+F forrásunk az 5 milliárd plusz, ez óriási 
jelentőségű. E nélkül az egyetem gyakorlatilag működésképtelen lenne. Tehát a diák a jó oktatóért 
jön, de az a legjobb oktató, aki még jó kutató is.

 Semmelweis Egyetemen
Modern Orvostudományi Technológiák
A Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen című projekt során négy kiemelt 
kutatási területen kritikus kutatói tömeget hozunk létre, amely biztosítja az egyetem felzárkózását az él-
vonalbeli kutatóegyetemek sorába.

Megvalósul az egyetem versenyképességének erősítése a nemzetközi piacon, a kutatási és fejlesztési 
körülményeinek javítása, illetve a kutatói és vállalati szféra közötti kapcsolatok erősítése, a szinergiák ki-
használása, az innovációt elősegítő fi zikai és szellemi infrastruktúra összehangolt kiépítése.

Az egyes kiemelt kutatási területeken tervezett általános célok a következôk:

MODUL 1.: Prevenciós Modul – Személyre szabott orvoslás
MODUL 2.: Diagnosztikai Modul – Modern képalkotó eljárások a molekulától az emberig
MODUL 3.: Technológiai Modul – Bio-engineering
MODUL 4.: Terápiás Modul – Molekuláris medicina a betegségek gyógyításában

Dr. Hornok László, SZIE: Rengeteg okos dolog hangzott el, majdnem minden véleményt csak meg-
erősíteni tudok. De azért azt gondolom, hogy ezt a kiváló egyetemi és kutatóegyetemi címet jobb 
lenne valahogy összevonni. Mert a kutatóegyetemmel tényleg nem nagyon tudnak mit kezdeni az 
emberek. Még a szakma sem. Hozzáteszem, az így kialakult rangsor szinte teljesen egybeesik az 
állami ösztöndíjas doktorandusz helyeknek az Országos Doktori Tanácsban már jó néhány ciklus 
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óta csiszolt rangsorával. Tehát igazságos. De mire tudná igazából használni a magyar társadalom 
(most már nem is csak a felsőoktatás) ezt a kiváló egyetemi címet? Szerintem arra, hogy koncent-
rálni kell az erőket. Tegyük nyilvánvalóvá: aki ezekre a mentőcsónakokra föl tud kapaszkodni, az 
megmarad, aki nem, az nem, mert ennyi egyetem és főiskola amennyi ma van, nem tud megélni 
ebben a kis országban. Még valamit! Mészáros Tamás hozzászólásához annyiban csatlakoznék (ezt 
ő nem mondta ki, szerintem udvariasságból, mert van nekik néhány szakjuk, ahol óriási pontszá-
mok vannak): azt is fi gyelembe kellene venni egy ilyen kiválósági szelekció esetén, hogy az adott 
egyetem vezető szakjaira mekkora pontszámmal lehet bejutni. És az utolsó dolog: én nem azt mon-
dom, hogy hívjunk életre egy kádári tudománypolitikai bizottságot, de valami hasonló testületre 
szükség lenne. Hozzanak létre a politikusaink egy korszerű tudománypolitikai bizottságot, és tűz-
ze végre ki az ország a stratégiai célokat. Pici népek ezt megcsinálták, tessék gondolni a fi nnekre, 
akikből csoda lett. Miért? Ők tudták, hogy mijük van és azzal foglalkoztak: fa, hal, meg ott van az 
a hatalmas Szovjetunió, majd oda átviszik a technológiát, és ebből kinőtt a Nokia. Nálunk semmi 
nincs. A nemzetstratégiai koncepció teljesen hiányzik, és ez bizony nem az egyetemek bűne. Mert 
nem kérdeztek meg bennünket, és nem kérték meg, mondjuk a 10 legkiválóbb egyetemet, hogy se-
gítsünk már egy kicsit a politikának kitűzni azokat a K+F stratégiai célokat, amelyekben parlamenti 
ciklusokon átnyúló módon legalább úgy 10-15 évre meghatároznák, hogy nekünk mit kell tenni 
Magyarországért. De a legfontosabb gondolatot még egyszer hangsúlyoznám: a kiváló egyetemek 
vagy kutatóegyetemek szelekciós szerepét, amit meg kell őrizni. 

 Szent István Egyetem 
Kutatási prioritások 
Minthogy a Szent István Egyetem – egyetlen jelentős egyetemként – nem nyert a kutatóegyetemi pályá-
zat ikerpályázatának számító TÁMOP-pályázaton, s jelenleg új pályázatuk elbírálás alatt van, így most csak 
első kutatóegyetemi pályázatuk főbb célkitűzéseit tudjuk bemutatni. 

A SZIE négy nagy területre összpontosítja er it:

1. az állategészségügyre, különös tekintettel annak környezet-egészségügyi, élelmiszerbiztonsági és köz-
egészségügyi vetületeire, 

2. a fenntartható, környezetkímélő, egészséges élelmiszer alapanyagot biztosító mezőgazdasági technoló-
giák kutatására-fejlesztésére, 

3. a megújuló energiaforrások hasznosítására, energiatakarékos technológiák fejlesztésére a mezőgazda-
ságban és a vidéki környezetben, valamint 

4. a fenntartható fejlődés megvalósítására az agrárgazdaságban és a vidékpolitikában.

F.M.: Az eddig elhangzottakból is úgy tűnik, hogy az egyetemek is leginkább stratégiában gondol-
kodnak, hiszen valószínűleg egy országstratégia úgy áll össze, hogy vannak intézmények, akiknek 
saját stratégiájuk van, és ha megkérdezik őket, ha nem, azt követik, egyszerűen észrevetetik magukat 
azzal, hogy ezekre kérik a támogatást, mert ez egy sikeres dolog.
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Dr. Páles Zsolt, DE: Visszamennék oda, hogy amikor egyetemre jártam, a 70-es évek végén, akkor 
egy adott korosztálynak 7–8%-a került be a felsőoktatásba, most pedig, ha jól tudom, 40–45%-a. 
Tehát hatalmas extenzív fejlődésen ment keresztül a teljes felsőoktatás, de az ezt támogató elvek 
szerintem fals vezérelvek voltak. Tehát például a normatív fi nanszírozás 20 éven keresztül rossz 
irányba motiválta a fejlesztést, hiszen az volt csak a feladat, hogy minél több hallgatót megszerezni, 
minél több hallgatót oktatni. Vagyis eltolódott a hangsúly, és a minőségi képzésnek kisebb szerepe 
lett az elmúlt 20 évben. Nem mondom azt, hogy egy pár egyetem nem próbálta megtartani a mi-
nőséget. Próbáltuk megtartani az oktatói követelményrendszerben, meg nagyon sok mindenben, 
ez folyamatosan jelen volt a mindennapokban. De úgy érzem, hogy ez a pillanat, amikor sikerült 
10 egyetemet elkülöníteni a többitől – talán 60–70 felsőoktatási intézmény van ebben a pillanat-
ban Magyarországon –,egy elég fontos pillanat, mert be kell látni azt, hogy 70 egyetemen nem le-
het elit felsőoktatást csinálni, nem lehet ennyi felsőoktatási intézményt hatékonyan fi nanszírozni. 
Az alapképzést meg lehet valósítani nagyszámú felsőoktatási intézményben, de a mesterképzés és 
a doktori képzés elsősorban a 10 kiválasztott egyetemhez tartozik, bár a létszámadatokat pontosan 
nem ismerem. Ezeken a helyeken lesz meg a minőségi képzés feltétele. Egyébként hogy ez mennyi-
re van így, azt azon az adaton keresztül is meg lehetne közelíteni, hogy ez a 10 egyetem a magyar 
felsőoktatásban tanuló hallgatók hány százalékát fogadja be. Azt gondolom, hogy bőven több mint 
50%-ot. Valójában tehát nem volt annyira drámai a szelekció, mint amilyennek látszik. Például 
Németországban is létrehoztak kutatóegyetemeket, de ott a számuk alacsony, azt hiszem, hogy egy 
kézen meg lehet őket számolni, és az is biztos, hogy nem a hallgatói létszám 50%-át oktatják.

Dr. Kristóf János, PE: Minden eddigi felszólalóval egyet tudok érteni. Visszatérve az eredeti gon-
dolathoz, hogy mitől kutató- vagy kiváló egy egyetem, azt mondanám, hogy alapvető feltétel a 
magas színvonalú oktatás, kutatás, szolgáltatás, gazdasági beágyazottság és egy innováció vezérelt 
stratégia. Most nyilván lehet ezeket a küszöböket paraméterekhez kötni, hivatkozás, nemzetközi 
elismertség stb. A kiváló- vagy kutatóegyetemi címet én nem bontanán szét, nem azért, mert mi 
ugye kiválók lettünk, és ez minket csalódásként ért. Ahogy elhangzott, van egy elit klub. Van annak 
jelentősége, hogy egy kar vagy egyetem célul tűzi, hogy egyszer kiváló legyen. A mi példánkat véve, 
90-ig volt egy Veszprémi Vegyipari Egyetem, ami világszínvonalú volt, utána az egész vegyipar 
leépült. Nem volt semmilyen hátterünk, és most azon kívül, hogy a vegyészmérnökképzés nem-
zetközi akkreditációval bír, nekünk már nem a vegyipar a fő profi lunk. Tehát az a stratégiai váltás, 
amit mi 10 év alatt megcsináltunk, az egy kényszerpálya volt. 2004-ben az intézmény költségveté-
sének 20,3%-a volt a saját bevétele, azaz a pályázati támogatás, ez most 54%, tavaly 49%, tavalyelőtt 
47% volt. Nem lehet megélni az állami támogatásból. Nagyon fontos az oktatás színvonala, de azt el 
kell mondani, hogy nem tud sebészetből előadást tartani az, aki életében nem operált. Tehát ahhoz 
olyan szakmai műhely kell, ahol olyan színvonalú kutatások folynak, amire pénzt lehet adni, és az 
majd vonzza a hallgatókat. A MOL például nálunk csinált egy tanszéket, ami az oktatás szempont-
jából fontos, mert az összes érdekeltségének Horvátországtól Szlovákiáig nálunk fogja kiképezni a 
speciális szakembereit. Magunkkal példálózom megint, de van a győri Széchenyi Egyetemmel egy 
3,2 milliárdos projektünk, aminek Mobilitás és környezet a címe. A „termék” az autó, és a kutatási 
terület pedig mindenre kiterjed, ami az autóba „belemegy”, az összes környezetvédelmi vonatko-
zással együtt. Szerintem csak ilyen nagy projekt esetében van esélye, hogy a szétaprózott kutatócso-
portokat össze tudjuk hozni egy főirányba. És a szinergia, az csak ilyen esetben jön létre. Tehát úgy 
gondolom, hogy az irány ez, egy kutatóegyetem azért kutatóegyetem, mert vannak olyan kutatási 
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területei, amelyekben a legjobb az országban. Mindenki elmondhatja ezt magáról ebben a körben, 
és ez lenne szerintem a fő cél, és a meghatározó. Mert van nagy egyetem, ahová 30 ezer hallgató jár, 
és ott nyilván több a nagydoktor, mint ahol csak 10 ezer hallgató tanul. De ez nem azt jelenti, hogy 
egy kisebb vagy egy közepes méretű intézményben az oktatás nem olyan színvonalú, mint egy nagy 
egyetemen, mert ott sok akadémikus van. Örülök, hogy mi kiváló egyetem lettünk, mert ez a 3,2 
milliárd, ez célirányosan megy el, és nem aprózódik szét. Én ebben látom a mozgási lehetőséget.

 Pannon Egyetem 
Az egyetem az oktatás iránt messzemenően elkötelezett kutatóegyetemnek tekinti magát, ahol az ok-
tatók és a kutatók tudományos, innovációs tevékenysége nemzetközi szinten is kimagasló, s a hallgatók 
nemzetközi szintű képzését is szolgálják. Mindezek alapján az elkövetkező évek kutatási-fejlesztési és in-
novációs célkitűzését úgy határozta meg, hogy az tükrözze a nemzetközi, az európai uniós, a kormány-
szintű (pl. Új Magyarország Fejlesztési Terv) és a regionális igényeket és prioritásokat. 

A Pannon Egyetem innovációs szervezeteinek küldetése és céljai:

• a technológiai áttörést elősegítő, korunk nagy kihívásait – a fenntartható fejlődés biztosítását, környeze-
tünk állapotának megóvását, illetve javítását – szem előtt tartó, piacorientált multidiszciplináris kutatási-
fejlesztési és innovációs tevékenység végzése,

• magas szintű szakemberképzés a doktori iskolák keretében a speciális ipari igényeknek megfelelően,
• kapcsolatok kiépítése gazdasági partnerekkel az eredmények alkalmazására, a gazdasági és a társadalmi 

igények megjelenítésére a képzési és kutatási struktúrában, 
• integrált, rendszerszemléletű intellektuális környezet kialakítása az alap-, mester- és doktorképzés segíté-

sére és a tananyag fejlesztésére.

A Pannon Egyetem Kutatási-Fejlesztési-Innovációs szervezetei

1. Regionális fejlesztési programok (Pólus programok: Veszprém–Székesfehérvár kétpólus)
• INFOPOLIS Tudásközpont
• ECOPOLIS Tudásközpont
2. Regionális egyetemi tudásközpontok
• FuturIT
• ECORET
3. Intézményen belüli innovációs szervezetek (kooperációs kutatóközpontok)
• Vegyészmérnöki Intézet Kooperációs Kutatási Központ 
• Fenntartható Fejlődésért Környezeti és Informatikai Kooperációs Kutató Központ Kutatási és Technológia 

Központ
• Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
• Burgonyakutatási Központ 
• Bioinnovációs Szolgáltató Központ
• Agrártudományi Centrum 
• Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 
• Tan- és Kísérleti Üzem 
• Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kht. 

Dr. Rácz Béla, SZTE: Az a helyzet, hogy én könnyen beszélek, mert én a kutatóegyetemiek közül 
való vagyok. Mindenesetre, mi elég régen kezdtük a Tamással ezt a pályát, még a Világbanki prog-
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ram keretében, és akkor az egyetemi integráció azért elég értelmes dolognak látszott. Annak idején 
ez úgy indult, hogy meg kell növelni a hallgatói létszámot a munkaerő-piaci igényeknek megfele-
lően. És akkor létrejött 29 állami fi nanszírozású felsőoktatási intézmény Magyarországon. Kétfajta 
egyetemi fi nanszírozás van: az egyik a hallgatói létszám alapján, azaz ha odatéved egy ember, azt 7 
évig tároljuk, mert az hozza a normatívát. A másik lehetőség a diploma alapján van fi nanszírozva. 
Ha odatéved valaki, az máris oklevéllel a kezében fordul ki a rendszerből. Most a kettő között kelle-
ne valamilyen normális kompromisszumot találni, és visszatérni a munkaerőpiac igényeihez. Mert 
most ott tartunk, hogy a Mercedes nem tud munkaerőt találni magának. Hiába építik Kecskeméten 
a gyárat, hogy ha nem lesznek gépészmérnökök, meg olyan mérnökök, akik azért nagyjából a jár-
műiparban járatosak. 

 Szegedi Tudományegyetem
Kutatóegyetemi Kiválósági Központ
A projekt átfogó célkitűzése, hogy a Kutatóegyetemi Kiválósági Központ intézmény létrehozásán keresz-
tül elősegítse az SZTE kutatás-fejlesztési versenyképességének javítását a „Harmadik Generációs Egye-
tem” koncepció mentén.

Programcélok és kapcsolódás az egyetemi stratégiához

Jelen projekt általános céljai közvetlenül vezethetők le az SZTE kutatóegyetemi célrendszeréből, amely-
ből 5 tudományterület került kiemelésre, amelyek szellemi potenciáljának, valamint kutatási infrastruk-
túrájának fejlesztése elősegítheti a nemzetközi kutatási térségbe való becsatlakozást, valamint a kapcso-
lódó innovációs programok sikeres lebonyolítását. A létrejövő Kiválósági Központ pedig elősegítheti az 
egyetem K+F+I versenyképességének javítását. A program szorosan kapcsolódik a munkahelyi környezet 
minőségének javítása, kapcsolódó informatikai infrastruktúra, belső intézményi kommunikáció és koor-
dináció rendszerének  fejlesztéséhez, az ún. „intelligens egyetem” megvalósításához. Emellett nagyban 
épül az SZTE Intézményfejlesztési tervére is.

Az 5 interdiszciplináris Alprogram a nemzetközi kutatás élvonalába tartozik, és szinergikus fejlesztést, 
valamint a kapacitások közös kiaknázását tesz lehetővé a kiemelt területeken, a szellemi potenciál és a 
kutatási infrastruktúra fejlesztése mellett, stratégiai és operatív menedzsmentszervezet irányítása mellett.
1. Szuperlézer Alprogram 
2. Kémia, anyagtudomány, gyógyszerkutatás Alprogram 
3. Molekuláris biológia, genetika, orvostudomány Alprogram 
4. Környezettudomány, energetika Alprogram 
5. Információs társadalom Alprogram

Dr. Mészáros Tamás, BCE: A felsőoktatásunk jövője azon múlik, hogy el tudjuk-e fogadni a dif-
ferenciálást. Különböző egyetemek vannak, különböző felsőoktatási intézmények vannak. Ha ezt 
el tudjuk fogadni, és ezt a fi nanszírozásban képesek leszünk leképezni, akkor azt tudom mondani, 
hogy az elit hallgató el fog menni majd oda, ahol előre tud haladni, a hallgatóság nagy része el fogja 
tudni végezni a főiskolát vagy az egyetemet. És a kiválasztódás vagy menet közben, vagy az elején 
megtörténik, de csak egy ilyen diff erenciált felsőoktatási struktúra teszi adekvát módon lehetővé, 
hogy a tömegképzés mellett legyen elitképzés is.
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F.M.: A jelenlevők azt mondják, hogy ez egy verseny, és örülnek, ha megkapták a kutatóegyetemi 
címet, ha csak a kiválót, akkor pedig megkétszerezik erőfeszítéseiket. Van, aki azt állítja, hogy ha nem 
kapta meg egy intézmény, annak nincsenek is esélyei a nehezedő feltételek mellett. Tehát versenyt 
teremt vagy tükröz ez a felsőoktatási intézmények között Magyarországon, ami remélhetőleg minő-
ségnövekedéssel jár együtt. Engem ezen felül az is megragadott a hozzászólásokból, hogy egyetemi 
vezetőként az egyetemi integráció, a közös stratégiaalkotás eszközét látják a kutatóegyetemi pályáza-
tokban. Hozzátéve, hogy nagy összeg ugyan a TÁMOP-pályázaton elnyert 1,5–3 Mrd Ft, de a nagyobb 
egyetemeknek más kutatási bevételekből is bejön legalább ennyi. És a többi bevételt általában centru-
mok kapják, professzorok vagy akadémikusok, akik az adott témának egy nagyon jó kutatói csapatát 
hozzák össze. Ebben a sokszínűségben tehát az integrációt szolgálja ez a pályázat?

Dr. Kovács Kálmán, BME: Néha csodákat várunk egy-egy lépéstől, de a kutatóegyetemi pályáza-
tok sem fogják megoldani a felsőoktatás problémáit, mint ahogy egy intézménynek sem oldja meg 
az elnyert támogatás az összes problémáját. Megint csak saját magunknál maradva, ezzel együtt 
két pontot mindenképpen kiemelnék, ahol ez a folyamat valószínűleg elegendő irritációt jelentett 
ahhoz, hogy a meglévő problémára rámutasson. A Műszaki Egyetemnek gyakorlatilag nem volt 
olyan részletességgel kidolgozott kutatási stratégiája, mint amilyennek elkészítésére ez a pályázat 
lehetőséget nyújtott. Egyetemi szinten nem fókuszáltunk egy-egy kiemelt témára, hanem mindenki 
a maga területén igyekezett előrejutni. Rengeteg tudásközponttal, rengeteg külön pályázattal. Mi-
közben az elmúlt 5 évben a Műegyetem bevételeinek mintegy 50-60%-a saját bevétel, azaz pályáza-
tokból, megbízásokból, egyebekből fakadt, ennek fönntartása inkább individualizálta, elaprózta a 
kutatásokat, mint hogy egy közös stratégia igényét alakította volna ki. Tehát nálunk lehet, hogy ez 
volt a legfájóbb pont. Egy biztos, a pályázatban előírtaknak megfelelően el kellett készítenünk egy 
intézményi K+F+I stratégiát. Ez sok konfl iktussal járt. Komoly területeken érezték úgy, hogy sérti 
őket az 5 fókusz kijelölése, mert az már önmagában egy rangsor, egy értékelés. És nyilván vannak, 
akiket ez érzékenyebben érint, másokat meg éppen újabb teljesítményre sarkall, a harmadik részük 
meg elmegy, és másutt valósítja meg magát. Mindezek ellenére egy magára adó egyetemnek kell, 
hogy legyen stratégiája, missziója, amiből azután deriválja a kutatási-oktatási tevékenységét és min-
dent. Ez szerintem nálunk sikeresen lezajlott, ez egy nagyon nagy eredmény. 

A másik pont nem ennyire szembetűnő, de még egyszer hangsúlyoznám, csak azért, mert el-
siklik fölötte a fi gyelmünk. Rávilágított a folyamat arra, hogy az egyetemek nagyon is lokális kör-
nyezetet vesznek fi gyelembe, és abban a pillanatban, amikor ebben a lokális környezetben a fi nan-
szírozás romlik, akár az állami, akár a vállalati oldalról, akkor kiderül, hogy nincsenek további 
tartalékok. Most úgy tűnik, hogy a hazai forrás önmagában biztosan nem lesz elegendő már a kö-
vetkező években sem. Tehát itt valóban nemzetközi színvonalú eredményekkel kell kirukkolnunk, 
legalábbis egy-két területen, hogy legalább európai szinten sikeres pályázataink, projektjeink és 
vállalati K+F+I partnereink legyenek.

Dr. Mészáros Tamás, BCE: Ha valaki, én Bologna-párti vagyok, én úgy gondolom, hogy ezt nem 
kell bizonygatnom, de Bolognának van egy nagy hibája, a sztenderdizálás. Tehát a BME-n ugyan-
azt tanítják gazdálkodási menedzsmentben, mint a Hornok akadémikus úréknál. Gazdálkodás és 
menedzsment szaknak gyakorlatilag ugyanaz a struktúrája, már majdnem hogy azt mondom, hogy 
ugyanazok a tantárgyak vannak, ugyanaz a háttéranyag stb. Mi hát a különbség? Ugye a különbség-
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tétel mellett tettük le itt a voksot, akkor mi a különbség az intézmények között? Kettő. Az egyik az, 
hogy milyen kutatás áll mögötte, és az az oktató, aki kiáll, az hiteles-e abból a szempontból, hogy 
ő pusztán megtanulta a tananyagot, vagy csinálta és kutatásban is bizonyítani tudja a dolgokat. 
És a másik, hogy milyen egyéb profi llal rendelkezik az egyetem? Mert itt lehet különbséget tenni, 
mondjuk egy műegyetemi gazdálkodás és menedzsment szakos, meg egy közgázos gazdálkodás és 
menedzsment szakos, vagy egy Szent István gazdálkodás és menedzsment szakos között. Nálunk 
a business szaknak mindig az volt az előnye (ezért van 460-470 körül a felvételi ponthatár) hogy 
egy nagyon alapos közgazdasági alapképzést nyújt, amit senki más nem tud kínálni az ország-
ban, ugyanis egyedül nekünk van önálló közgazdasági karunk. A nagyon erős módszertani kép-
zés matematikából, statisztikából, ez már máshol is megvan tulajdonképpen. De mi hozzáadtunk 
valamikor, bár ez már egyre halványul, egy nagyon jó társadalomtudományi, fi lozófi ai, szocioló-
giai, illetve politológia képzést. Ez a mix végül is a vállalatok szempontjából is egy kreatív, alkotó 
jellegű szakembert adott, és ezért tisztelték a nálunk szerzett diplomát. Még talán van előnyünk a 
továbbiakban is, de ezek a karok közötti bezárkózások, ezek halványítják az esélyeinket. Tehát én 
ezért tartom fontosnak ezt a pályázatot is, mert mi például meg tudtuk azt az 5 kutatási területet 
határozni, amiben minimum kettő, de általában három-négy, korábban egymással szóba nem álló 
kar most együttműködik. 

Dr. Tóth Miklós, SE: Én oda térnék vissza, hogy mit lehet várni az ilyen volumenű támogatástól. 
Azt hiszem, hogy két dolog meghatározó. Az egyik az összegszerűség, a másik pedig a kiszámít-
hatóság. 3 milliárd forint, az egyetemi szférában, Magyarországon nagyon sok pénznek számít, 
Európa más felében pedig ez nagyjából egy intézetnek a hasonló időre tervezett költségvetése. Ez 
óriási különbség. Nem egy egyetem kap ennyit, hanem egy intézet. A másik szempontból, a kiszá-
míthatóság oldaláról milyen folyamatokat indít be ez az egyetemen? A kutatás-fejlesztési támoga-
tások rendszere meglehetősen kiszámíthatatlan volt az elmúlt években. Elindítottuk a KKK-kat, 
majd elengedtük a kezüket. Elindítottuk a tudásközpontokat, majd elengedtük a kezüket, most ku-
tatóegyetemeket indítunk. Nagyon szeretném azt látni, hogy nem engedjük el a kezüket 2 év múlva. 
Egy kiszámítható rendszerben, mondjuk Nyugaton a hasonló projektek 4+4+2 évre tervezhetőek. 
És minden ciklus utolsó évének megkezdése előtt, vagyis a 3. év végén születik arról döntés, hogy 
a következő ciklusra, még 4 évre kapnak-e támogatást? Ez kiszámítható. Nagy baj, hogyha nem 
kiszámítható a kutatástámogatás. A Semmelweis Egyetemen működött a Szentágotai János Tudás-
központ, például a legelején mi 12 darab posztdoktort hazahoztunk külföldről, kiemelt fi zetéssel. 
Ez a 12 posztdoktor már ismét külföldön van, soha többé nem fog hazajönni az aktív idejében, mert 
4 évet elvettünk az életükből.

Szabó Gergely, ELTE: Én egy kicsit másképp közelítek ehhez a kérdéshez, talán abból eredően, 
hogy a kutatóegyetemi kutatási projektet magam irányítom az ELTE-n, és így közvetlen visszajelzé-
seim vannak. És itt szeretnék reagálni több felvetésre. Úgy gondolom, hogy bár az eredeti elképzelés 
nem azt célozta, ami most kerekedik belőle, hogy ezt a tudománypolitikai stratégiát dolgozzuk ki. 
Már vannak azonban visszajelzések a projekt előrehaladtával, hogy bizony, ez lesz az, ami mint 
egy pilot projekt, az országos tudománypolitikai stratégia kialakításának a csírája lesz. Azt kell 
mondjam, hogy az ELTE nagyon sokat küszködött és küszködik azzal, hogy a címet kiteljesítse. 
Sok nemzetközi hírű jelentős kutatásunk volt, van az ELTE-n. Mégis, ezeknek az erőforrásoknak 
az összecsatornázása nehéz. Már elhangzott, hogy egy egyetemen belül is különböző módon hatá-
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rozták meg, defi niálták magának a kutatásnak a fogalmát vagy eszközeit, infrastrukturális hátterét, 
ez az ELTE-n nagyon eklatánsan megjelent a 8 különböző kar megközelítésében. Emellett azt kell 
mondjam, a kíváncsiság, amit a hallgatók behoznak az egyetemre, hogy több tudást szerezzenek, az 
átragadt ebben a projektben a részt vevő oktatókra. Tehát igenis, a projekt nagyon erősen ébresz-
tette föl a kíváncsiságot, egyfajta kutatói kíváncsiságot az érintett kutatókban, és az általuk megírt 
stratégiát már elkezdték módosítani. Ennek a rövid időszaknak, a két évnek a végén biztos, hogy 
egy módosított stratégiát fogunk visszacsatolni a projektből. 

Erőteljesen azt gondolom, hogy szükség van a folytatásra. Itt azért szeretném jelezni a rektor 
úrnak és a rektorhelyettes uraknak, hogy van köztünk, a kutatóegyetemek között egy rendszeres 
projektvezetői egyeztetés. Ennek eredményeképpen gondoltunk arra, hogy mi ezt a visszacsatolást, 
vagyis azt, hogy a kutatóegyetemi cím kiteljesítésével milyen munkát, milyen stratégiát dolgoztunk 
ki, bemutatnánk a Parlamentben, hogy legyen folytatása, hogy 2–4–4 éves támogatási idejű pro-
jektek indulhassanak. Be akarjuk mutatni, ha nem is a projekt végén, inkább egy kicsit még előtte, 
hogy mire jutottunk. Addigra már erőteljesebb visszacsatolásunk lesz a résztvevőktől vagy a részt 
venni kívánóktól. Tudomásom szerint már jött olyan visszajelzés, hogy ehhez a rendszeres egyezte-
téshez, ami a kutatóegyetemi projektvezetők között történik, a kiváló egyetemek is csatlakoznának. 
Erős visszacsatolás érkezett, hogy tartsuk meg időről időre, havonta, kéthavonta ezeket az egyeztető 
megbeszéléseket, hogy ki, mire jutott, ki, mivel küzd. Már két ilyen megbeszélést tartottunk, és 
nagyon érdekes volt látni, hogy pontosan ugyanazokkal a problémákkal szembesülünk, mindenki 
egy kicsit másfajta vagy ad abszurdum teljesen más módszert talált ezeknek a kezelésére, és min-
denki számára hasznos ezeknek a megvitatása. Azt gondolom, hogy talán most még korai, de pár 
megbeszéléssel később akár egy közös dokumentumot vagy összegzést is ki fogunk tudni bocsátani 
azokról a nehézségekről, a megoldásokról, megközelítésekről, amik segíthetik az országos tudo-
mánypolitikai stratégiának a kialakítását. Mert az egyértelműen kiderült, hogy első nekifutásra az 
ELTE kutatói is úgy érezték, jaj de jó, itt van ez a pénz, akkor örüljünk neki, hogy itt van, úgysem 
lesz semmi utána. Most már kezdik érezni az igényét az oktatók és a hallgatók is, hogy legyen folyta-
tása. Nem mohóságból, hanem a hasznát akarják ennek érezni, márpedig ezt két év alatt nem lehet.

 Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Az „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” projekt célja az Egyetem nemzetközi versenyképességének meg-
erősítése az oktatási és kutatási minőség javításán, illetve a kiválóság személyi és szervezeti feltételeinek 
erősítésén keresztül. 

Technikai beruházásaink, világszínvonalú műszereink és laborjaink a kutatásban, az oktatásban és az 
ipari partnerkapcsolatokban is jelentős fejlődést eredményeznek. Kutatásaink nemzetközivé tételére és 
integrálására az Egyetem a projekt megvalósítása során kiemelt fi gyelmet szentel. A létrejövő Anyag- 
és Élettudományi Szerkezetkutató Centrum, illetve a Doktori Kiválósági Központ illeszkedik az Egyetem 
hosszú távú kutatási–fejlesztési–innovációs stratégiájához. A projektben 700 kiváló kutató vállal többlet-
feladatot. Az egyetem kutatóegyetemi programjának egyik legfontosabb újdonsága, hogy az elmúlt év-
tizedeknél nagyobb mértékben vonhatunk be a kutatásba diákokat, doktoranduszokat és frissen végzett 
posztdoktori kutatókat. A projekt az Egyetem nyolc karának bevonásával öt alprojektben valósul meg 
a reáltudományok, a bölcsészeti- és jogtudományok, a társadalomtudományok, illetve a pedagógiai és  
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pszichológiai tudományok területén, nemzetközileg elismert kutatóink szakmai irányításával, interdiszcip-
lináris együttműködésekben.   
1. Nagy rendszerek a természettudományokban és számítógépes szimulációjuk (Természettudományi Kar – 

Társadalomtudományi Kar)
2. Szubmikroszkópos anyag- és élettudományi kutatások (Természettudományi Kar)
3. Elosztott és sokmagos rendszerek szoftvertechnológiai kérdései (Informatikai Kar)
4. Kultúrák közötti párbeszéd (Bölcsészettudományi Kar – Állam- és Jogtudományi Kar)
5. Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatai és biopszichoszociális háttere (Pedagogikum Központ: 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanító- és Óvóképző Kar, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) 

Bővebb információ: http://kp.elte.hu 

Dr. Rácz Béla, SZTE: Igen. Még befejezésül azért elmondanám, azért, hogy az embernek ipari 
kapcsolatai legyenek, ahhoz évtizedes, megszakítás nélküli kemény, keserves munkát kell végezni, 
csapatban természetesen. És ez a munka nálunk már beérni látszik, tehát van egy rossz hírem: nem 
csak a tudományos publikációk területén, hanem az ipari kapcsolatok területén is eléggé intenzív 
munka folyik. Az bevett szokás most már, hogy egy ipari kapcsolat ott végződik, hogy valamelyik 
tanszéken laboratóriumot alapítanak, és minden valamire való harmadéves gyereket ipari témán 
dolgoztatnak. És a diplomaosztás után ő lesz az, aki fi atal, kezdő, nyelvet beszél, és gyakorlata is van 
az ipari cég munkájában. És ez egyre több területre igaz, most már vagy 4-5 ilyen ipari laboratórium 
működik az egyetemen. És szerintem ez egy viszonylag biztos módja annak, hogy stabil kapcsola-
tokat építsünk ki. Ez nem jelenti azt, hogy az állami támogatásokra nincs szükség, mert nálunk a 
61%, az 65, úgyhogy ennyit a számokról. 

Dr. Patkó Gyula, ME: Az egész pályázat nagy érdemének tartom, hogy kialakultak – legalábbis a 
mi egyetemünkön – a fő kutatási irányok. Mi is így tettünk, megnéztük mi az, amiben igazán jók 
vagyunk, hogy ott erősítsünk. Ezek a fő irányok szépen kialakultak. Nekünk a műszaki képzés-
ben nagyon nagy hagyományaink vannak. Ott vannak tradíciók, régi tudományos iskolák. Szépen 
becsatlakoztak ezekhez a közgazdászok, a jogászok, a bölcsészek. A környezetvédelem jogi szem-
pontjai például közös ügye a mérnököknek, a jogászoknak, a közgazdászoknak. És a másik dolog, 
ami nagyon fontos, hogy a pályázat tükröt tartott elénk. Mikor meg kellett írni a pályázatot, azt 
mondtuk, hogy akkor minden kar, minden tanszék írja össze, mi is volt az, amit eddig csináltak, és 
mit akarnak ezután kutatni. Ez egyfajta megerősítést hozott a pályázatok készítése során, és utána 
is. Tehát az új kutatási stratégia, az egész felsőoktatási stratégia – legalábbis a mi egyetemünkön – 
teljesen átalakult, és ezt a mi szempontunkból hallatlan nagy előnynek és nagyon nagy eredmény-
nek érzem. 

Elhangzott, hogy azok az intézmények, amelyek a kutató- és kiváló egyetemek között vannak, 
közel 70%-át fedik le a hallgatóságnak. Tehát mi itt erősek vagyunk. 71 felsőoktatási intézmény van 
Magyarországon, de akiket mi itt képviselünk, azok a felsőoktatásban részt vevő hallgatók több 
mint 70%-át oktatják, akkor valahogy ezekre az intézményekre oda kellene fi gyelni. Valamennyien 
olyan területeken dolgozunk, ahol sok-sok évtizedes vagy évszázados hagyományokra épülő szak-
mai műhelyek vannak. Nagyon igaz, amit Rácz Béla mondott, hogy huzamosabb ideig, évtizedekig 
kell dolgozni a kapcsolatépítésen, mire egy vállalat eljön hozzánk és tanszéket alapít vagy labort hoz 
létre. Valóban, ki kell alakuljon egy nagyon hosszú távú bizalmi kapcsolat. És ezért nem tudunk 
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mi, például Miskolcon a BOSCH tanszéken a stuttgarti BOSCH központtal versenyezni, mert ott 
nincs meg, még nem lehet meg felénk a bizalom, mi onnan nagyon messze vagyunk. Én boldog 
vagyok, hogy a mi egyetemünknek legalább Magyarországon a helyi leányvállalatokkal ilyen szoros 
kapcsolata van. 

Hadd térjek rá a fi nanszírozásra. Adva van ez a 3 milliárdos pályázat, amit el lehet nyerni, de ez 
a 10 legjobb egyetem hol jelentkezik az ország büdzséjében? Hol van ez az ország büdzséjéhez ké-
pest, illetve a felsőoktatás büdzséjéhez képest? Azt szoktam én ilyen fórumokon elmondani, hogy a 
magyar felsőoktatás a rendszerváltás óta nagyjából a GDP 1%-át kapja, a kormány színétől teljesen 
függetlenül Ez az OECD-átlaghoz képest egyre csökkenő arány. A BME-n volt az a fórum, ahol 
az ELTE bölcsész dékánja elmondta, hogy milyen a fi nanszírozása a világ legjobb egyetemeinek. 
Engem egy dolog ragadott meg ebben. Az MIT (Massachusetts Institut of Technology) 2009-ben 10 
300 diákot oktatott, és az éves fi nanszírozása 2461 millió $, azaz 492 milliárd forint volt. Tehát arra 
fi gyeltem fel, hogy ezen az egyetemen 10 300 diákot oktattak 2009-ben, és a 10 300 diákra jutó fi -
nanszírozás az több, mint a teljes magyar felsőoktatás éves költségvetési támogatásának a 2,5-szere-
se, és mi versenyezni  akarunk velük Tehát én azt gondolom, hogy ezt a fi nanszírozást – a GDP 1%-
át – próbáljuk egyszer 1,2%-ra felemeltetni, mert ez a mai fi nanszírozás az egyetemek közönséges 
szükségleteire sem elegendő. Azt még nem tettem hozzá, hogy ebben az 1%-ban benne van a hall-
gatói szociális juttatás, amelyik más országokban nincs ott, tehát ez a GDP 1%-a igazán csak 0,8%. 
Úgy gondolom, hogy ezen igenis kellene változtatni. Azt gondolom, hogy erre a kutatóegyetemi 
rangsorra szükség van, és ha mi 70%-át lefedjük a felsőoktatásnak, akkor kellene, hogy legyen sza-
vunk is. Na, én most ezt nem érzem. Sem a fi nanszírozási megjelenést, sem azt, hogy olyan túl nagy 
beleszólásunk lenne a magyar felsőoktatás politikájába. Fontosnak tartom, hogy a kutató-, kiváló 
egyetemek összetartsanak. Figyelem a főiskolákat, hallatlan előnyben vannak, mert alacsonyabb 
minőségű oktatást olcsóbban képesek összehozni. Ha megnézzük a hirdetéseiket, a legnagyobb pla-
kátjaik nekik vannak. Ha egy tanársegédet vesznek fel, és az oktatja például a mikroökonómiát, ez 
sokkal olcsóbb, mintha azt egy professzor tenné.

F.M.: A főiskoláknak már meg kellett kapaszkodniuk, és elképzelhető, hogy a nagy elit egyetemeink 
egy kicsit még kényelmesebb pozícióban voltak egy darabig, de Kovács Kálmán mondta éppen, hogy 
kezd elfogyni a támogatás az innovációs alapból, illetve az állami támogatásból.

Dr. Patkó Gyula, ME: Nem értek egyet. Egyszer egy gazdasági főigazgató azt kérdezte tőlem, mi 
a garancia arra, hogy ha egy professzor megír egy könyvet, akkor az jó? Azt mondtam, hogy egy 
egyetemen természetes az, hogy egy professzor nem adja a nevét olyan anyaghoz, amelyik nem 
jó. Tehát az egyetemeken nagyon szorgalmasan, nagyon komolyan, a többségükben, legalábbis a 
túlnyomó többségükben nagyon komolyan dolgoznak – legalábbis akiket én ismerek. Akik pedig 
meghívnak néhány órára egy tanársegédet Pestről vidékre, az ő reklámjaik a legnagyobbak. Tehát a 
tévében, rádióban, a reklámfelületeken őket látni, nem a nagy kutatókat.

F.M.: Nem minőségi többletre gondoltam, hanem arra, hogy számos főiskolának van stratégiája, még 
ha ez marketingstratégia is elsősorban, és örömmel látom, hogy a kutatási stratégia viszont egyre 
fontosabb a nagy egyetemek számára. Nyilván eltérő dimenziók mentén szerveződnek a különböző 
felsőoktatási intézmények. Az egyikben a hallgató vadászata a fő cél, és nem éppen a legszínvonala-
sabb hallgatók köréből, a másikban az, hogy a nemzetközi versenyben megállja-e a helyét.
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Dr. Kovács Kálmán, BME: Egy korábban elhangzott gondolatra szeretnék refl ektálni: Tehát 1990-
ben közel 1% volt a GDP arányos fi nanszírozása a területnek, de ha jól emlékszem, még nem érte 
el évente a hallgatók száma a 90–100 ezret. Mostanra pedig a hallgatók száma megnövekedett, kö-
rülbelül a négyszeresére, de a fi nanszírozási arány ugyanannyi (1%) maradt, és ez itt a kulcskérdés. 
Egy másik jelenségre is felhívnám a fi gyelmet: Nagyon sok főiskolán voltam, elsősorban persze 
az informatikai fejlesztéseket néztem, meg a laborokat. Azt kell mondanom, hogy kevés kivétel-
től eltekintve a főiskolák technikai adottságai messze túlmutatnak a tudományegyetemek átlagos 
technikai felszereltségén, pont azért, mert lényegesen olcsóbban tudnak egy diákot ugyanabból a 
normatívából oktatni. Ez egy nagyon komoly gond, mert a diák gyakran nem tudja jól fölmérni, 
hogy a diplomája mennyit fog érni. Elmegy oda, ahol jobb körülmények között tanulhat, és eset-
leg könnyebben szerezhet diplomát, majd pedig becsapottnak érzi magát, ha végül munkanélküli 
diplomás lesz. 

 Budapesti Mûszaki Egyetem
A BME működési területéből és kompetenciáiból adódóan az ország versenyképességének és fenntartha-
tó fejlődésének egyik meghatározó szereplője. A Műegyetem határozott törekvése, hogy intézményün-
ket a társadalom a továbbiakban is a környezettudatos és emberközpontú technológiai és gazdasági in-
nováció kiemelt szerepet játszó kutatóegyetemeként tartsa számon. Küldetése, hogy ennek megfelelő 
színvonalon és minőségben ismereteket adjon át, hosszú távú képességeket fejlesszen, új tudást hozzon 
létre, és ezzel a társadalom számára hasznos értéket termeljen. Ezen küldetés megvalósítása érdekében a 
BME olyan programok megvalósítására, illetve olyan mechanizmusok működtetésére törekszik, amelyek 
az értéktermelést és az arra való képességet illetően az Egyetemet fenntartható fejlődési pályán tartják. 

A Műegyetem K+F+I stratégiája egyrészt az intézmény egésznek működését támogató horizontális 
elemek (humán erőforrás, infrastruktúra, kapcsolatok és eredményhasznosítás) fejlesztésére, másrészt 
szakma-specifi kus, illetve interdiszciplináris erőforrásokat is koncentrálni képes, kiemelt kutatási területek 
működésének harmonizálására épül. 

A pályázat keretében az egyetem az alábbi 5 kiemelt kutatási területet határozta meg (zárójelben a karok 
kooperációjában végzett kiemelt kutatási program alprojektvezetőjét, azaz koordinátorát jelölő kar neve):
1. Fenntartható energetika (Gépészmérnöki Kar)
2. Járműtechnika, közlekedés és logisztika (Közlekedésmérnöki Kar)
3. Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem (Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar) 
4. Nanofi zika, nanotechnológia és anyagtudomány (Természettudományi Kar)
5. Intelligens környezetek és e-technológiák (Villamosmérnöki és Informatikai Kar)

Bővebb információ:  https://kutatas.bme.hu/portal/content/kiemelt-kutatasi-teruletek
http://portal.bme.hu/Document Library/Kutatoegyetem/default.aspx 

Dr. Hornok László, SZIE: Mészáros Tamás egy nagyon fontos dolgot mondott, de megint udvarias 
volt, és emiatt én fogom befejezni a gondolatát. Természetesen van az egyes szakokon verseny az elit 
egyetemek között, a nem elitek között meg pláne. Azért is jó tehát a kutatóegyetemi, elit egyetemi 
kör, mert szelektál. De van itt egy kérdés, amit egyikünk sem érintett. Milyen célok mentén fogal-
mazták meg az intézmények a kutatóegyetemi pályázataikban a kutatási stratégiájukat? Ez elég ne-
héz kérdés, de nyilván őszinte választ várnak. Azt hiszem, hogy az intézmények egyfelől azt lesték, 
mit szeretne hallani a pályázatkiíró? Most aktualitásokat nem mondok. 20 évvel ezelőtt még azt 
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kellett mondani, hogy biotechnológia, anyagtudomány, meg nem tudom micsoda. Most más szlo-
genek vannak forgalomban, azért nem nevezem meg ezeket, mert senkit nem akarok megbántani. 
Tehát egyfelől válogattunk a divatos szólamok között, és utána megnéztük otthon a realitásokat, 
hogy körülbelül mit tudunk csinálni. De ez nem igazán az a stratégia, amire az országnak szüksége 
van. Még egyszer visszatérnék ahhoz, hogy szükségünk lenne egy nemzeti stratégia kijelölésére. 
Úgy gondolom, még egy nagyon fontos dolgot érinteni kellene, bár a kérdések között ilyesmi nem 
szerepel. De ma is többször megfogalmazódott az a vágy: maradjon fönn a kutató-, kiváló egyetemi 
rendszer. Most majd megesszük a pudingot, és kiderül, hogy fönnmarad-e? De a rendszer akkor fog 
fönnmaradni, ha ebből a 10-es körből ki lehet esni, ha a következő meghirdetéskor ez a kör nem 
bővül 18-ra, és nem lesz kézi vezérléssel történő belenyúlás a keretszámba. 

Dr. Tóth Miklós, SE: Nekem három nagyon rövid gondolatom lenne Patkó rektor úr gondolatai-
hoz. Eszembe jutott, hogy 3 milliárd forint, az nagyjából 1 kilométer autópálya. Aztán az, hogy 20 
évvel a rendszerváltás után egy olyan országban élünk, ahol legszebb épületeink a bankok és a MOL 
kutak. Most mi olyan országban szeretnénk élni, mi tízen, de többen is, ahol a legszebb épületek az 
egyetemek, a kutatóintézetek, az iskolák, a színházak stb. Lezárult a bankkonszolidáció, 3000 mil-
liárdba került, sok évvel ezelőtt. Most már talán sorra kerülhetnének az egyetemek is. És a végén, 
hogy ezt érdemes csinálni, a fi nnországi példa került elő, azt hiszem, talán Rácz Béla hozta föl, hogy 
mit hasznosított Finnország. 93-ban a fi nn gazdaság összeomlott. 50%-os volt az infl áció és 30%-os 
a munkanélküliség. Az állam mit csinált? Amit lehetett, piacra dobott és eladott. És a befolyt össze-
get kivétel nélkül K+F-re költötte. Semmi másra, öt év alatt felállt az ország.

Dr. Kovács L. Gábor, PTE: Én úgy gondolom, az itt elhangzott vita alapján, hogy a kutató- és ki-
váló egyetemi cím az itt ülők szerint fenntartandó és hasznos. Egy világos eredményt biztosan elért 
már, hogy kijelölte azt az első csoportot, az első tízet, amiben hosszú távon azért egy kis diff úziót 
kéne engedni, hogy ki és be lehessen ezen a membránon járni. Amit szerintem nem hozott, nem 
is hiszem, hogy célja lenne, legalábbis én nem érzékelem, hogy például a hasonló profi lú, nagy, 
sokfakultású egyetemek között versenyt eredményezett volna. Nem érzékelem ennek tulajdonkép-
pen semmiféle nyomát. Kérdezted a nemzetközi kitekintést, hát az orvosképzést ketten is közelről 
ismerjük. Itt nem csak arról van szó, hogy a magyar orvosképzésben ma már mind a 4 egyetemen 
a magyarral azonos létszámú angol nyelvű és azonos létszámú német nyelvű hallgatót veszünk föl, 
tehát megháromszorozzuk a felvett hallgatókat. Emellett megjelentünk – a Semmelweis Egyetem 
volt az első, de a többiek is, Szeged, Debrecen is, Pécs is felzárkóztak – az Unióban, és az Unión 
kívül is kihelyezett oktatásokkal. Német piacon ott van a Semmelweis Egyetem, Svájcban ott van. 
Debrecen az Egyesült Államokban van jelen, Távol-Keleten jelen vannak, tehát itt egy nagyon jelen-
tős nemzetközi jelenlétről beszélhetünk. Ezekért a piacokért egy csomó ország verseng Európából. 
A lengyelek, a csehek, a szlovákok, ezek mind ugyanott szeretnének oktatni, és valamit nyújtani. 
Tehát itt én úgy gondolom, van jelentősége annak, hogy például ezekre a helyekre az európai piacra 
úgy tudnak kimenni a magyar egyetemek, hogy biztosan tudják, itthon benn vannak az első kör-
ben. Az utolsó dolog, ami bennem motoszkál, az az, hogy a kutató-, meg a kiváló egyetemi cím jelen 
pillanatban megállt a Rektori hivatal kapujánál. Nem vagyok benne biztos, hogy az egyetem belső 
struktúrájában ez ténylegesen tovább gyűrűzik. Elindultunk a stratégiaalkotással, de a mindennapi 
zsigerekben ez még nincs bent, ott még igazi pezsgést nem tud előidézni.
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Dr. Páles Zsolt, DE: Azt hiszem, hogy több szempontból is jó pillanatban született meg ez a döntés, 
ami által 10 egyetem kiválasztódott. A kutatás feltételei Magyarországon sajnos nem kiszámítható-
ak. Ha azt nézzük, hogy mi történt az OTKA-val az elmúlt 10 évben, akkor ki lehet jelenteni, hogy 
nominál értékben 50%-ra csökkent a szétosztott pénz mennyisége. A szemünk előtt lehetetlenül el 
ez a szervezet. Például az elmúlt időszakban beadott OTKA-NKTH-s pályázatokról a mai napig 
nem született döntés.  A kutatóegyetemi támogatás elnyerése legalább két évre egyfajta biztos fo-
gódzó, amit szerencsére nem fűnyíróelven osztottak szét a felsőoktatásban, hanem megpróbálták 
valamiféle kiválósági szempontok alapján odaítélni. Az is fontos, hogy az egyetemek autonómiája 
eközben érvényesült, hiszen maguk dönthették el a saját kutatási stratégiájuk alapján, hogy mi-
re fordítják ezt a pénzt. Persze, a végén el kell vele számolni, tehát eredményeket kell felmutatni. 
Remélem, hogy ebből már egy korai fázisban is látszik valami, hogy legyen további támogatás. 
Mert szerintem nagyon nagy szükség lenne a folytatásra. Én a 2+2+2 év helyett inkább 2+4+4-
ben gondolkodnék. Hogyha bebizonyosodik, hogy ez a pályázat sikeres, akkor fontos lenne, hogy 
nagyobb léptékű legyen, nagyobb időintervallumokra szóljon, hogy kiszámítható, és tervezhető le-
gyen a kutatómunka. Azt gondolom, hogy az egyetemen belül is egyfajta jobb jövőképet teremtett, 
például nálunk nem részesül a pénzből mindenki, hanem tényleg az 5 fókuszterületnek a legjava 
jut támogatáshoz. És az sem igaz feltétlen, hogy a 2 év alatt mindig ugyanazok, mert a támogatási 
rendszerből egy év után, az előrehaladási jelentések ismeretében, ha nincs teljesítmény akár ki is 
lehet esni. Tehát énszerintem egyetemen belül is elindulhat egyfajta erjedés és törekvés arra, hogy 
jó jobbnak lenni, érdemes eredményt fölmutatni.

 Debreceni Egyetem 
Kutató-elitegyetem
A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás–fejlesztés–innováció–oktatás fejlesztésén keresztül a 
Debreceni Egyetemen
A Debreceni Egyetem 2010. július 1-én megkezdte a kutatóegyetemi program megvalósítását. Az intéz-
mény 2010 áprilisában nyerte el a kutatóegyetemi címet. A kutatóegyetemi programban a Debreceni 
Egyetem célja, hogy elérje a vezető európai elitegyetemek tudományos teljesítményét, színvonalát és elis-
mertségét. Öt kiemelt területen belül azok a kutatók és kutatócsoportok, belső kiválósági helyek kerülnek 
támogatásra, melyek optimális feltételek között dolgozva képesek kutatási területük nemzetközi élvona-
lában jelentős tudományos eredmények, nemzetközi díjak elnyerésére, továbbá széles körű együttműkö-
désre a hazai és külföldi kutató társintézményekkel. 2010. július 1-je, a projekt kezdete óta az öt kiemelt 
alapkutatási témakörben 118 kutatócsoport indított kutatási témát. A programot felügyelő Kutatóegye-
temi Koordinációs Tanács meghatározta a kutatók kétéves projektben történő alkalmazásának feltételeit 
és a projekt megvalósításának belső eljárásrendjét, belső szerződést kötött a kutatócsoportokkal, amely 
tartalmazza a kutatási tervet, költségvetést és a két évre tett vállalásokat. 
• Egészség- és környezettudomány
• Fizikai-, számítás- és anyagtudomány
• Molekulatudomány
• Molekuláris medicina
• Nyelvtechnológia és bioetika
• Technológiatranszfer és infrastruktúra-hasznosítás
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Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna, PTE: Még valamit hozzá szeretnék fűzni a már előttem elhang-
zottakhoz. Mivel én a TÁMOP–TIOP pályázatok – főleg szakmai – összeállításában vettem részt, és 
erről is szó volt, hogy ez ugye majd újból mérlegelésre kerül néhány éven belül, vagyis hogy akkor ki 
kerülhet egyik kategóriából a másikba, vagy esetleg végleg ki az egész körből, ezért mindenképpen 
fontos, hogy ennél sokkal egyértelműbb feltételrendszert alakítsunk ki, sokkal világosabb felépí-
tésre lenne szükség majd a következő pályázatok kiírásánál. Mert ugye arról beszéltünk, persze, 
mindenkinek világos, hogy pont ezek az egyetemek kerültek be a 10 közé, és valóban ez a realitás is, 
de a pályázat maga rosszul lett kiírva. A mi egyetemi stratégiaalkotásunkba is kicsit beleláthattam 
ebben az évben, gyakorlatilag mi is 5 területet emeltünk ki. Ebből azért az orvoskar nagyon jelentős 
és húzó rész volt, de igyekeztünk a bölcsészeket, a közgazdászokat, jogászokat is integrálni.  

Dr. Kristóf János, PE: Én azt mondom, hogy ennek a pályázatnak a legnagyobb előnye az volt, 
hogy miután az intézményeket elindította egy főcsapás felé, felelősséget is kellett vállalniuk, mert 
ha nem tudják teljesíteni az indikátorokat, akkor kiesnek, nem kapnak pénzt, netalán vissza kell azt 
fi zetni. Tényleg azok szálltak fel a vonatra, akiknek a kompetenciájuk megvolt, és most elindultak a 
főcsapáson ezek a kutatási programok. De ha ez most nem a 2+4, hanem a 2+0 lesz, akkor teljesen 
fölösleges volt ezt elindítani, mert megreked, és a befektetett pénz is rosszul hasznosul majd.
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