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Javaslatok a „Kutatóegyetem” minősítésre 

 

2013. február 5. 

 

JAVASLAT 

 

Kutatóegyetemi minősítésre javasolt 

 

(1) Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) (egyben kiemelt minősítés is a 

nemzetközi szerep növelése érdekében) 

(2) Szegedi Tudományegyetem (SZTE) (egyben kiemelt felsőoktatási intézmény 

minősítés is a nemzetközi szerep növelése érdekében) 

(3) Debreceni Egyetem (DE) (egyben kiemelt felsőoktatási intézmény minősítés is a 

nemzetközi szerep növelése érdekében) 

(4) Semmelweis Egyetem (SE)  

(5) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 

(6) Pécsi Tudományegyetem (PTE) 

 

Minden tudományos mutató, a MAB és az MTA értékelők elemzése szerint is, a kutatói 

minősítésnek feltétel nélkül megfelel az első öt intézmény. A Pécsi Tudományegyetem 

egyes mutatókban lemarad, ugyanakkor a többi egyetemhez képest messze kiugró 

eredményekkel rendelkezik, emiatt – valamint regionális és integrációs szerepe okán – a 

kutatóegyetemi minősítés ezen intézmény esetében is indokolt, mivel így a szükséges 

minőségi ugrást az intézmény 2013 és 2016 között teljesíteni tudja. 

 

 

Kutatóegyetemi minősítésre nem javasolt (ABC sorrend) 

 

A tudományos mutatóik volumene és az intézmény profilja alapján kutatóegyetemi 

minősítésre nem javasoltak az alábbi, minősítésre javaslatot tett intézmények: 

 

 Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)  

 Miskolci Egyetem (ME)  

 Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS 

 

A benyújtott pályázatok szerkezete és adattartalma meglehetősen különböző, így az 

összehasonlítás egyes paraméterek mentén nehezen megvalósítható, ugyanakkor néhány 

– és éppen a kutatóegyetemi jelleget megalapozó – mutató tekintetében egyértelmű 

eredményre vezet. Ilyennek tekinthetők többek közt: minősített oktatók száma; minőségi 

mutatóként az MTA doktora címmel rendelkező oktatók/kutatók aránya (beleértve 

természetesen az MTA tagjait is); az egyetemen működő, külső forrásból (MTA, 

Lendület, European Research Council) támogatott kutatócsoportok száma; a doktori 

kibocsátás volumene, az elnyert OTKA támogatások volumene; a megvalósított FP7 

projektek száma; a különböző jogcímen szerzett kutatási bevételek.  

 

Fenntartással kezelendő az összesített publikációs tevékenység és impakt faktor, hiszen 

ennél az egyes területek rendkívül eltérő átlagai miatt tulajdonképpen különböző jellegű 

mennyiségek összegzéséről van szó. Mivel például az orvosi kutatásokban az impakt 

faktor átlaga jóval meghaladja jó pár más tudományterületét, ennek a mutatónak az 

alkalmazása eleve hátrányba hozná azokat az egyetemeket, ahol nincs orvosi kar.  

 

Publikációs teljesítmény tekintetében a különböző tudományterületi összehasonlítások 

igazítanak el. Ezek esetében is óvatosan kell eljárni, mert tudományterületeken belül is 

jelentősek az eltérések, és a rendelkezésre álló különböző adatbázisok (Web of Science, 

Scopus, Magyar Tudományos Művek Tára) különböző módon (idősorosan, 

tudományterület szerint, stb.) torzíthatnak. Az értékeléshez segédanyagként elkészült 

elemzések azonban egyes tudományterületek és intézmények esetében eligazításul 

szolgálnak.
1
 

 

Az egyes intézmények esetében külön elemzést igényel a tehetséggondozás – annak 

intézményenként eltérő struktúrája miatt –, vagy a technológia transzfer és innovációs 

tevékenységek megítélése, az intézmények profiljában eltérő súlyuk miatt.  

 

Az objektív mutatók bármelyikét tekintve ugyanaz a határvonal húzható meg a pályázó 

egyetemek között, így megalapozott javaslat tehető a „Kutatóegyetem” cím odaítélésére. 

 

Minden mutató esetében kiemelkedő az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi 

Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem. Egyes mutatókban lemarad, de összességében a többi – 

nem minősített – egyetemhez képest kiemelkedő eredményekkel rendelkezik a Pécsi 

Tudományegyetem, egyes speciális területeken dobogós helye van. Erre tekintettel – 

valamint regionális és integrációs szerepe okán – a kutatóegyetemi minősítés ezen 

intézmény esetében is indokolt.  

 

A többi intézmény jelenleg egyértelműen nem éri el a kutatóegyetemi minősítéshez elvárt 

kapacitásokat. 

 

 

                                                 
1
 http://hungarianscience.org/  

http://hungarianscience.org/
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Kutatási kapacitások 

 
Minősített oktatók száma (2011) 

 

 
 

A DSc-vel rendelkező oktatók/kutatók aránya (2011) 
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MTA tagok száma (2011) 

 

 
 

Doktori iskolák száma (2011) 
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Doktori iskolák törzstagjainak száma / tudományos pontok száma (A PPKE az egész 

intézményre vonatkozó aktuális adatokat nem nyújtott be.) 

 

 
 

Doktoranduszok száma (2011) 
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Kutatócsoportok jelenléte (MTA és Lendület kutatócsoportok - 2012) 
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Tehetséggondozás és annak eredményessége 

 

Minősített szakkollégiumok száma (2012) 

 

 
 

 

OTDK helyezettek száma 2008 és 2012 között 
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Tudományos és kutatási eredményesség 

 
Publikációs volumen (összes magyar és idegen nyelvű cikk és monográfia) összesítve 

2009–2011 

 

 
 

Publikációs hatás (impakt faktor) összesítve 2009-2011 
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Fajlagos, 1 oktatóra, kutatóra eső nemzetközi publikációk száma, 2011  

 

 
 

Fajlagos, 1 oktatóra, kutatóra jutó impakt faktor száma, 2011 
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2011-ben kiadott doktori fokozatok száma (nappali, esti és levelező hallgatók adatai 

összesítve) 
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K+F+I pályázati bevételek (millió Ft) 2009 és 2011 között  

(az SE és az ME nem a megfelelő formátumban szolgáltatta az adatokat) 

 

 
 

Megrendelésekből származó K+F+I bevételek  

(az SE és az ME nem a megfelelő formátumban szolgáltatta az adatokat) 
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Összesített K+F+I bevételek (2009–2011)  

 

 
 

OTKA pályázatokon való eredményesség 
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Intézményi részvétel az Európai Unió 7. Kutatási és Technológiafejlesztési 

Keretprogramjában (FP7) (2007-) 

(500 000 EUR-nál több pénzt elnyert intézmények. PPKE és ME nem éri el az 

összeghatárt) 
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INTÉZMÉNYI ELEMZÉS 

 

Kutatóegyetemi minősítésre javasolt 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM (ELTE) 

 

Képzés: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az ország egyik legnagyobb hallgatói 

létszámú egyeteme. Mintegy 30.000 (2012: 29.010 fő) hallgatója ellenére nemcsak a 

felsőoktatás expanziójához járul hozzá, hanem unikális szakjaival egyedülálló az 

országban. Doktori képzései nem csupán az egyetem oktatói-kutatói utánpótlását 

biztosítják, hanem meghatározó szerepet játszanak a tudományos közösségek hazai 

fejlődése szempontjából is. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók száma 

alapján az intézmény országos viszonylatban a harmadik, azonban a minősített oktatók 

száma és aránya az ELTE-n a legmagasabb. Az ELTE nyolc karának képzési kínálata 

lefedi az akadémiai tudományterületek többségét, így a munkaerőpiac jelentős részét is ki 

tudja szolgálni. Az ELTE képzéseinek fejlesztése az intézmény legújabb tudományos, 

kutatási eredményein alapul. Az intézmény vonzáskörzete országos, helyzete, nagy 

múltja és széleskörű, egyedi és minőségi képzései vonzóvá teszik a hallgatóság számára. 

Jelentős számú felvételiző érkezik az egyetemre az ország más területeiről és külföldről 

is. A képzési területek közül a legkeresettebbek a jogtudományok, az informatika, a 

bölcsészettudományok, a pszichológia és a természettudományok. Az ELTE képzési 

portfóliójából azonban látványosan hiányzik az orvostudományi képzés, ami megnehezíti 

az intézmény nemzetközi jellegének erősítését. 

K+F+I tevékenység: Az ELTE törekszik a szerteágazó kutatási tevékenység 

fenntartására és biztosítja a hazai és nemzetközi kutatásainak ismertségét. Habár az 

ELTE-n az alapkutatások dominálnak, folyamatosan javulnak az egyetem vállalati 

partnerekkel való K+F és oktatási együttműködései, melyek során egyre nagyobb teret 

nyernek az alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések, illetve lehetővé válik a kutatás-

fejlesztési eredmények ipari hasznosulása és oktatásban való megjelenése is. Szimbolikus 

jelentőségű, hogy az ELTE az European Institute of Innovation and Technology társulás 

budapesti csomópontjának vezetőjeként aktív szerepet vállal az oktatás-kutatás-innováció 

alkotta tudásháromszög kiépítésében.  

Az ELTE a hazai posztgraduális képzés legjelentősebb központja, 17 doktori iskolájában 

2011-ben 1526 hallgató vett részt doktori képzésben.  

Az ELTE BTK a humán tudományosság központja és mind az öt doktori iskolája 

diszciplináris. A TTK és az ITK sok külföldön elismert kutatásnak ad helyszínt, amit a jól 

felszerelt kutatólaboratóriumok, infokommunikációs technológiai infrastruktúra, valamint 

a tartalomszolgáltatások tesznek lehetővé. A kísérleti tudományterületek műszerezettsége 

azonban még mindig nem igazán megfelelő.  

Az ELTE tudományos és kutatási eredményessége kiemelkedő, publikációs 

tevékenysége nemzetközileg is elismert. Az intézmény publikációs volumene az 

országban a legjelentősebb, ezt a kurrens nemzetközi tudománymetriai adatok is 

alátámasztják. Az intézményben folyó kutatások közül kiemelhetők a csillagászat, a 

matematika, a biokémia és a fizika tudományágakhoz kapcsolódóak, mely területeken az 
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intézmény kutatóinak tudományos teljesítménye nemzetközi színvonalú. Kiemelkedő a 

komplex rendszerek és a különböző hálózatok interdiszciplináris kutatása is.   

A minősített, kutatói gyakorlattal rendelkező, K+F projektekben jelentős szerepet vállaló 

munkatársak többsége oktató is. Ennek előnye, hogy a K+F tevékenyég és annak 

eredményei hatékonyabban forgathatóak vissza az oktatásba. Az ELTE szorosan 

együttműködik a Magyar Tudományos Akadémiával, ennek keretében a karokon a 2007–

2011 közötti ciklusban 20 MTA–ELTE kutatócsoport működött. A 

technológiatranszfer-tevékenység kialakulásában igen jelentős szerepet játszanak nagy, 

koncentrált kutatási projektek és szervezetek: (NAP komplex hálózatok 

interdiszciplináris kutatási hálózat, eScience RET, Környezettudományi Kooperációs 

Kutató Központ, Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ).  

Az újonnan bejelentett szabadalmak/oltalmak száma vonatkozásában az ELTE 2011-

ben hét bejegyzett és további négy bejelentett szabadalommal/oltalommal szintén az 

intézményi sorrend első harmadában található. Az egyetemi K+F célja sokszor nem az 

innováció, hanem egyéb, az intézmény számára fontos eredmény – mint az oktatómunka 

megtermékenyítése – termék és/vagy szolgáltatás létrehozása az egyetemen belüli, vagy 

társadalmi hasznosítás céljából, az elismert kutatókból álló, vagy általuk vezetett 

kutatócsoportok K+F forrásokhoz jutása, valamint a vállalati kapcsolatrendszer javítása. 

A K+F+I célú bevételek növelése még megoldandó feladatot jelent az intézmény 

számára.  

Tehetséggondozás: Az ELTE tehetséggondozási tevékenységének négy pillére a 

szakkollégiumi hálózat, a tudományos diákkörök, a tutori rendszer és a honoráciorképzés. 

Az ELTE öt szakkollégiumot működtet, amely lefedi az oktatási kínálatot és 

mindegyikük rendelkezik minősítéssel. Az ELTE a TDK-mozgalom második 

legeredményesebb intézménye.  

Összefoglalva: Az ELTE képzési-kutatási portfóliója egyedülálló, unikális és speciális 

képzéseivel, képzési-kutatási együttműködéseivel lefedi a tudományterületek többségét, 

illeszkedik a munkaerő-piaci igényekhez, elvárásokhoz. Az ország egyik legpreferáltabb, 

legnagyobb hallgatói és minősített oktatói-kutatói létszámmal rendelkező egyeteme. Az 

ELTE K+F tevékenysége nemzetközileg elismert, vállalati kapcsolatai keretében közös 

kutatásokat, gyakorlati képzéseket folytat, aminek eredményeit beemeli a képzésbe és 

saját bevételeit tovább növeli. Az ELTE kiemelt kutatóegyetemként Magyarországon 

továbbra is az első számú, Kelet-Közép-Európában pedig a legkeresettebb felsőoktatási 

intézményként képzeli el jövőjét. 2020-ra a minőségi globális felsőoktatási rangsorok 

első felének közelében, a kelet-közép-európai országok rangsorában az első 10-ben kíván 

szerepelni. Ezeket a célokat igazolják, hogy – az ELTE publikációs tevékenységében 

kiemelkedő jelentőségű – Természettudományi Kar nemzetközi elismerést is kapott, a QS 

World University Ranking 2012-es rangsorában a kar a világranglistán a 222. helyet 

szerezte meg.  

 

Ajánlás: A kutatóegyetemi minősítés javasolt  
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (SZTE) 

 

Az Szegedi Tudományegyetem a magyar felsőoktatás szempontjából kiemelt jelentőségű 

intézmény. Közel 30 000 hallgatójával, több mint 1500 oktatójával, 60 milliárd Ft-os 

költségvetésével a legnagyobb hazai felsőoktatási intézmények közé tartozik. Az SZTE 

Magyarország egyik legkeresettebb felsőoktatási intézménye; az általános jelentkezői 

preferenciákat vizsgálva látszik, hogy az ELTE után az SZTE-re beérkező jelentkezések 

száma a legmagasabb. Az intézménynek – a magas színvonalú orvosképzésnek 

köszönhetően – komoly nemzetközi jellege is van: a külföldi állampolgárságú hallgatók 

létszáma meghaladja az 1000 főt.  

Képzés: Az SZTE képzési kínálata egy klasszikus Universitas képét rajzolja ki. A 

képzési palettán egyaránt megtalálhatók az agrár, a bölcsészettudományi, a 

gazdaságtudományi, az informatikai, a műszaki, az orvosi és egészségügyi, a 

társadalomtudományi, a természettudományi, a pedagógusképzés és a zeneművészeti 

területek is.  

A Klinikai Központ betegellátási tevékenysége biztosítja a hátteret az orvos- és 

egészségtudományi graduális oktatáshoz, valamint a posztgraduális szak- és 

továbbképzéshez. Az SZTE színvonalas posztgraduális képzési struktúrát mondhat 

magáénak: az egyetemen 19 doktori iskola működik, amelyek képzéseiben jelentős 

számú hallgató vesz részt, 2011-ben 172 fő szerzett doktori címet. Az SZTE-n különösen 

az orvos/fogorvos/gyógyszerész területek jól működő, nemzetközileg elismert idegen 

nyelvű képzést folytatnak. Az SZTE karai törekednek más intézményekkel, piaci 

szereplőkkel való együttműködésre, gyakorlati képzések kialakítására.  

K+F+I tevékenység: Az SZTE kutatási tevékenysége nemzetközi szinten is jegyzett, 

hazai mércével meghatározó jelentőségű. Az intézmény kutatói – az elmúlt hat évben – 

közel 50 000 közleményt jelentettek meg rangos folyóiratokban, hazai és nemzetközi 

konferenciákon. Jelentős az ipari partnerek megrendeléseire végzett alkalmazott kutatási 

tevékenység. Az SZTE-n igen kiterjedt, sokszínű kutatási tevékenység zajlik az 

idegtudományok, a neurobiológia, az immunológia, a genetika, a preklinikai 

farmakológia, a klinikai farmakológia, a környezettechnológia, a nanotechnológia és az 

anyagtudomány, az információtechnológia, valamint a szoftverfejlesztés terén. A Web of 

Science tudománymetriai adatai alapján ,az idegtudományok, a biokémia és a 

gyógyszerészeti kutatások tekintetében az SZTE számít Magyarország legjobb 

mutatókkal rendelkező intézményének. 

A lézerfizika kiemelendő területnek számít , mivel az SZTE-n zajló lézertechnológiai 

kutatások nemzetközi szinten is jelentős infrastrukturális háttérrel párosulnak. A 

nemzetközileg elismert Nagy Intenzitású Lézer Laboratórium (HILL) mellett, az Európai 

Uniós közös kutatási infrastruktúraként Szegeden megépítendő ELI-ALPS „szuperlézer”, 

kiemelkedő technikai hátteret biztosít a jövőbeni kutatásokhoz. Az SZTE speciális 

orvostudományi szervezeti háttere a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, mely 

tevékenységét az Általános Orvostudományi Karral és a Fogorvostudományi Karral 

szoros együttműködésben végzi.  

Az SZTE-n folyó magas színvonalú oktató, tudományos, kutató-fejlesztő munka alapját 

az intézményekben tevékenykedő nagyszámú kutató és oktató által alkotott kritikus 
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kutatási tömeg jelenti. Az MTA-val való közös munka során az egyetem négy karán 20 

támogatott kutatócsoport is működik.A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, 

kutatók valós létszáma 2011-ben 1503 fő, melynek 70%-a, (1090) fő minősített. A 

minősített oktatók és kutatók tudományterületi megoszlását vizsgálva megállapítható, 

hogy az 1090 fő közel 60%-a a természettudományok és az orvostudományok területén 

koncentrálódik. Az oktatás – elsősorban a doktori képzés –, illetve a kutatás területén 

igen nagy potenciált jelent az MTA Szegedi Biológiai Központjával történő már eddig is 

igen sikeres együttműködés továbbépítése. 

Az SZTE kutatási portfóliójának kialakításánál tudatosan törekedett és törekszik arra, 

hogy a tudományos és piaci kutatási aktivitás kiegyensúlyozottan jelenjen meg. A hazai 

és nemzetközi kutatási programjaiban megvalósuló K+F+I tevékenység egyaránt átfogja 

az ismeretbővítő- és a problémamegoldó kutatást, a termék- és szolgáltatásfejlesztést. 

Az SZTE oktatói által évente kibocsátott publikációk száma a hazai élvonalba emeli az 

intézményt. Az utóbbi két évben az idegen nyelvű publikációk száma meghaladta a 

magyar nyelvű publikációk számát. Az SZTE szellemi tulajdon-portfoliója az elmúlt öt 

év során folyamatosan bővült, 2011-ig évente átlagosan hat új szabadalmi bejelentés 

történt, szabadalmak és oltalmak száma vonatkozásában az SZTE az összes magyar 

felsőoktatási intézmény között az első helyen áll. 

Az egyetemen folyó magas színvonalú kutatás-fejlesztési eredmények értékelése alapján 

az intézmény 2010-ben „kutatóegyetemi” címet kapott. Az SZTE több mint 1500 fős 

oktatói gárdája az oktatási, tudományos és kutatói munkájának elismeréseként számos 

országos, helyi kitűntetésben, díjban részesült.  

Tehetséggondozás: Az SZTE Tehetségpont egyik legfontosabb kezdeményezése a 

Kiválósági Lista és az ehhez kapcsolódó SZTE TALENT ösztöndíjrendszer. Az 

egyedülálló rendszer az SZTE kiváló hallgatóinak kitüntetését és jutalmazását szolgálja. 

Az SZTE valamennyi karán számos sikerrel működnek a tudományos diákkörök, és az 

Országos Tudományos Diákköri Konferencián a 2008–2012-ig terjedő időszakban elért 

eredmények alapján az SZTE bizonyult a legsikeresebb intézménynek. Az SZTE 

tehetséggondozásának fontos intézménye az Eötvös Loránd Kollégium, mely minősített 

szakkollégium. Az SZTE 2011-ben indította el a Pilot Mentori-Tutori Rendszert.  

Összegezve: Az SZTE, mint intézmény, kutatói kapacitásait és tudományos produkcióját 

tekintve jelenleg megfelel a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló rendeletben felsorolt 

kutatóegyetemi kritériumoknak. Legtöbb karának teljesítménye külön-külön is megfelel a 

kutatói minősítésnek. Az SZTE-n igen kiterjedt, sokszínű kutatási tevékenység zajlik. Az 

egyetem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a partner- és vevőközpontúság, az 

eredményorientált működés jegyében olyan működési környezetet teremtsen a tudomány, 

a K+F+I területén, mely hozzájárul az egyetem nemzetközi reputációjának erősödéséhez, 

a kiterjedt hazai és nemzetközi akadémiai és ipari partnerkapcsolataink további 

bővüléséhez, az alap- és alkalmazott kutatási eredmények számának növekedéséhez, 

valamint az intézmény hosszú évek óta sikeres forrásbevonási képességének 

fejlődéséhez. Az SZTE teljesítményét kiváló oktatási, kutatási tevékenysége alapozza 

meg, valamint azon célkitűzése, mely szerint tovább kívánja javítani pozícióit a 

nemzetközi versenyben. 
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Ajánlás: A kutatóegyetemi minősítés javasolt  
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DEBRECENI EGYETEM (DE) 

 

A Debreceni Egyetem, az ország legnagyobb egyeteme, intézményi környezete túlmutat 

az észak-alföldi régión. A konvergencia régiókat tekintve és a kutató-fejlesztő helyek és 

foglalkoztatottak számában is az első helyen áll a térség. A régió határ menti jellege, 

tranzitszerepe, nemzetközi beágyazottsága erősíti a K+F+I aktivitások nemzetközi 

relevanciáját, amiben az egyetemnek kiemelkedő mediációs és K+F szerepe van. A térség 

innovációs gazdaságának fókuszterülete az egészségipar, az élelmiszeripar és az 

informatika, amelyek mellett kiemelkedő jelentőséggel bír a kreatív ipar, az energiaipar, 

valamint a logisztika. 

A képzés: A DE az ország egyik legnagyobb K+F és szolgáltatási tudásközpontja és 

hallgatói létszámú intézménye (2012: 31 021 fő hallgató). Az intézmény komplett 

képzési portfóliója, növekvő hallgatói létszáma, javuló minősített oktatói aránya és egyre 

kedvezőbb oktatói korfája jól jelzik dinamikus fejlődését. Az egyetem a képzésekbe 

becsatornázza a gyakorlati tapasztalatokat és a kutatási eredményeket; a szakmai 

gyakorlatok feltételeit megfelelően biztosítja. A DE számára versenyelőnyt biztosít, hogy 

otthont ad több, a hiányszakmákra, unikális képzésekre, illetve általánosan hasznosítható 

kompetenciákra építő képzéseknek. Az egyetemnek sajátos szerkezetű intézményi szintű 

képzési portfóliója van, ugyanis vannak olyan elemei, amelyek nem rendelhetőek 

karokhoz (pl. doktori iskolák), illetve olyanok, amelyek vizsgálata intézményi szinten 

nyújt rálátást az egyetem működésére. A DE 15 kar három képzési centrumba tartozik: 1. 

az Agrár- és Gazdálkodástudományi Centrum; 2. az Orvos- és Egészségtudományi 

Centrum; 3. a Tudományegyetemi Karok. 

Nemzetköziesedés: A DE széleskörű oktatási és tudományos együttműködést alakított ki 

a világ számos intézményével. Több mint hatvan egyetemmel van kétoldalú 

megállapodása. A tanszéki, intézeti, kari együttműködések száma meghaladja az 

ezerháromszázat. Az Orvostudományi Kar képzései az intézménynek komoly nemzetközi 

jelleget kölcsönöznek, ugyanakkor meg kell említeni, hogy a határon túli magyar 

hallgatók képzésében is komoly szerepet játszik az egyetem. Kiemelkedő eredménynek 

számít, hogy az intézmény – az országban egyedülálló módon – állandó brüsszeli 

képviseletet tart fenn a nemzetközi kapcsolatok javítása érdekében. 

K+F+I tevékenység, eredményesség: A DE a hazai kutatás-fejlesztés egyik 

legfontosabb bázisának számít. Az egyetemen folyó magas színvonalú kutatás-fejlesztési 

eredmények értékelése alapján 2010-ben „kutatóegyetemi” címet kapott. A K+F+I 

tevékenységhez kapcsolódó (pályázatok, megrendelések, kutatási és szolgáltatási 

eredményhasznosítás) bevételek kiemelkedőek. Ki kell emelni, hogy a DE-nek a 

legmagasabbak a pályázatokból származó K+F+I bevételei. Az intézmény nemzetközi 

pályázatokon való eredményességét jól példázza, hogy komoly összeget nyertek az 

Európai Unió 7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjában. Az egyetem 

2011-ben közel 230 kutatási területen tevékenykedett, 4,5 Mrd Ft munkaerő-piaci és 

pályázati bevételt szerzett.  

Az intézmény kiváló kutatási kapacitásai lehetővé teszik a magas színvonalú tudományos 

kutatások művelését. A teljes munkaidős oktatók közül 14 fő az MTA tagja, 122 fő az 

MTA doktora, 141 fő kandidátus, 745 fő volt PhD-, DLA-fokozattal rendelkező. Az 

egyetem kutatási kapacitásainak humánerőforrásait erősíti több akadémiai kutatócsoport, 



20 

 

amelyek az intézményben működnek. Rajtuk keresztül közvetlen kapcsolat épülhet ki az 

akadémia kutatás-fejlesztési kapacitásaival, tevékenységeivel. 

A DE tudományos, alap- és alkalmazott kutatáshoz és piacorientált kutatás-fejlesztéshez 

kapcsolódó aktivitása sok tudományterületet érint; ezek főleg az Általános 

Orvostudományi Karhoz, a Természettudományi és Technológiai Karhoz, és a 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karhoz köthetők. Az 

egyetem kiemelt alapkutatási területei az eddig elért tudományos eredmények és a 

nemzetközi kutatási trendek figyelembevételével alakultak ki; szorosan kapcsolódnak a 

magyar innováció-politikai stratégiai irányaihoz, valamint a gazdaságfejlesztés stratégiai 

húzóágazataihoz. A DE kiemelt multidiszciplináris kutatási területei: a 

molekulatudomány, a fizika-, számítás-, és anyagtudomány, a molekuláris medicina, az 

orvos- és egészség-, környezet-, és agrártudomány, a nyelvtudomány, valamint a 

bioetika, melyek nemzetközileg is elismertek és a globális, valamint a nemzetgazdasági 

kihívásokhoz igazodva keresik a válaszokat. 

A DE szoros együttműködést folytat a Magyar Tudományos Akadémiával. Idén 13 

akadémiai kutatócsoport, valamint 5 Lendület kutatócsoport működik az intézményben.  

A DE fő stratégiai iránya, hogy az ország legjelentősebb K+F tevékenységet végző 

egyetemeként ismét megszerezze a kutatóegyetemi minősítést. Ennek reális alapot 

biztosít, hogy a publikációs volumen alapján, az egyetem a hazai élmezőnyhöz tartozik, 

az összesített impakt faktor tekintetében pedig vezető helyen áll (kutatásai jellege miatt).  

A nemzetközi referált folyóiratokban megjelent közlemények száma évente meghaladja 

az 1300-at, ami az 1000 minősített kutatóra vetítve 1,3 körüli átlagot jelent.  

Az egyetem a tudományos díjak és elismerések terén is jelentős eredményt tud 

felmutatni. Az Egyetem munkatársai 2011-ben 209 országos és nemzetközi díjat nyertek 

el.  

Tehetséggondozás: A DE megkülönböztetett figyelmet fordít a kiemelkedő képességű 

hallgatók támogatására, bár a szakkollégiumban és a Tudományos Diákkörben részt vevő 

hallgatók aránya nem kiemelkedő. Az oktatói tudományos utánpótlás tehetséggondozó 

programja (DETEP) magába foglalja a tudományos diákköri és szakkollégiumi 

tevékenységet is. A program fő célja a tehetséges hallgatók oktatókká, kutatókká 

válásának támogatása, minél több kiemelkedő tudású szakember biztosítása, valamint a 

DE nemzetközi elismertségének javítása. A tehetséggondozási tevékenységnek számos, 

érezhető hatása van: a sikeres kutatások, a javuló mobilitás, a kutatói humánerőforrás 

elismertsége, továbbá a nemzetközi versenyeken elért előkelő helyezések mind a program 

sikerességét igazolják.  

 

Intézményi együttműködés: A DE felsőoktatási intézményi, vállalati kapcsolatainak 

száma a legmagasabb a többi felsőoktatási intézményhez képest és megtartva intézményi 

önállóságát, nyitott további különböző kooperációk kialakítására. A kutatás-fejlesztési 

kapcsolatok speciális típusaként a DE a kutatás-fejlesztésben kiemelt szerepet betöltő 

vállalati partnereivel több klasztert hozott létre és működtet, ezek között megemlíthető a 

Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter, Szilícium Mező Klaszter, 
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Létesítményenergetikai Klaszter, Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter. A 

klaszterekben az egyetem számos gazdálkodási szervezettel működik együtt.  

Összefoglalva: A DE képzési színvonala kiemelkedő: kiváló oktatók, piaci igényeknek is 

megfelelő széles képzési portfólió, szakmai gyakorlatok, felnőttképzési kapacitások, 

növekvő mobilitás, képzési és K+F együttműködések jellemzik. A DE 

tehetséggondozásának eredményei a sikeres kutatások, a javuló mobilitás, az elismert 

kutatók és a jobb versenyeredmények. Az egyetem oktatási és K+F+I tevékenységhez 

kapcsolódó bevételei jelentősek. A kutatóegyetemi minősítésével összhangban minden 

kar folytat tudományos tevékenységet. Az európai és a hazai innováció-politikai 

célkitűzésekkel összhangban, az intézmény arra törekszik, hogy erőteljes fókuszokat 

kialakítva, olyan kritikus tömegű kapacitásokat és tudásbázist építsen ki, amely a 

gazdaság számára is releváns, nemzetközi léptékkel mérve is jelentős eredmények 

előállítására alkalmas. 

 

Ajánlás: A kutatóegyetemi minősítés javasolt  
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (BME) 

 

A BME – küldetésének megfelelően – hazánk legerősebb felsőoktatási intézménye a 

műszaki tudományok területén, valamint a természet- és gazdaságtudományok egyes 

területein. A BME célja, hogy folyamatosan a magyar felsőoktatás élvonalába tartozó 

kutatóegyetem, az innováció vezető hazai felsőoktatási intézménye legyen; továbbá, hogy 

európai beágyazottságú elitegyetemmé váljon. A BME értékszemléletű gyarapodásához 

jelentős mértékben hozzájárul a hatékony gazdálkodás és üzemeltetés, a legjobb oktatók 

és kutatók megtartásának képessége, az utánpótlás nevelés eredményessége, valamint a 

nemzetközi szinten is sikeres tudományos, vállalkozási és pályázati tevékenység. A BME 

nemzetközi elismertsége, szakmai tevékenysége és eredményei kiválónak minősíthetők. 

Képzés: A karok átfogó szakmaterületek (képzési és tudományterületek) önálló 

szolgálatában állnak. Kooperációjuk főleg az alapképzésre, illetve az interdiszciplináris 

tématerületek, valamint a kiemelt kutatási témák közös művelésére irányul. A képzési 

programok és a kapcsolódó oktatástechnológiai megoldások – nemzetközi mércével 

mérve is – korszerűek. A BME jelenleg 8 képzési területen, 20 alapképzési, 1 osztatlan és 

42 mesterképzési szakon, továbbá 14 doktori iskolában, valamint számos szakirányú 

továbbképzési szakon kínál képzési programokat. A szakirányú továbbképzések és a 

doktori képzés hallgatóival együtt a BME hallgatóinak száma eléri a 24 000-et. Az elmúlt 

hat évben összességében változatlan maradt az egy teljes állású egyetemi oktatóra eső 

államilag támogatott hallgatók száma (14 fő). A külföldi hallgatók részaránya 4% (az 

országos átlag 4,8%). A magyar nyelvű képzésekben az elmúlt négy évben egyre több 

olyan kurzust vettek fel a hallgatók, ahol idegen nyelven folyik az oktatás. Az idegen 

nyelven meghirdetett szakok száma (23 szak) vonatkozásában a BME a harmadik az 

országban. A 2010/2011-es tanévben a kiutazó hallgatók száma 30%-kal nőtt, ellenben a 

kiutazó oktatók száma 28%-kal csökkent. 

K+F+I tevékenység: A BME – alkalmazott kutatási és fejlesztési területeken – a hazai 

felsőoktatás vezető kutatóegyeteme, mely erős alapképzésének köszönhetően jelentős 

eredményeket ér(t) el az alapkutatásokban is. Az egyetem unikális értéke, hogy karai a 

műszaki-természettudományos és gazdasági kutatások széles körét lefedik, továbbá, hogy 

ezek jelentős mértékben hozzájárulnak a Magyar Tudományos Akadémia kihelyezett 

kutatócsoportjainak eredményes működéséhez is. 

A minősített oktatók aránya a többi intézményhez mérten alacsonyabb, de figyelembe 

kell venni, hogy a BME – a kutatóegyetem címre pályázó intézményektől eltérően – 

szakegyetemként működik, és a mérnöki tudományos fokozatok megszerzése eltér a más 

tudományterületeken megszokottól. Ezek mellett jól látható trend a fiatal, minősített 

oktatók és kutatók számának erősödése. A BME, alapozva az önállóan is színvonalas 

K+F+I tevékenységet folytató tanszékeinek (intézeteinek) hálózatára, kiemelt kutatási 

területek átfogóan szervezett működtetésével járul hozzá a tudományosság, az 

alkotóképesség, a versenyképesség, és az ezekre is épülő képzési programok 

eredményességéhez. A BME hálózati képességekre alapozva erősíti a vállalati 

partnerekkel létrehozható tudományos és technológiai kooperációt. A kiemelt kutatási 

területek műveléséhez és a vállalati együttműködések szervezéséhez szükséges 

menedzsment, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, illetve biztosítása a 

szubszidiaritás elvének érvényesítésével történik. Az egyetem kiemelt kutatási területeket 
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határozott meg – és rendszeresen felülvizsgálja azokat: (1) Fenntartható energetika, (2) 

Járműtechnika, közlekedés és logisztika, (3) Biotechnológia, egészség- és 

környezetvédelem, (4) Nanofizika, nanotechnológia, anyagtudomány, (5) Intelligens 

környezetek és e-technológiák.  

A tudományos kutatás fontos műhelyei a doktori iskolák. A BME-n 14 aktív doktori 

iskola van, ezzel az egyetem az 5. a magyar felsőoktatási intézmények között. A doktori 

iskolákba évente nagyjából 200 hallgatót vesznek fel, a doktori fokozatot szerzettek 

száma 2011-ben 188 fő volt. A doktori iskolákban kiteljesedő tudományos utánpótlás 

részeként a BME – az országban elsőként – doktorjelölti ösztöndíj-rendszert alakított ki.  

Az oktatók által évente megjelenő publikációk száma országos szinten a harmadik 

legjelentősebb. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala adatai szerint a BME-n 2011-ben 

a bejelentés alatt álló szabadalmak száma 4 db (2012: 14 db.), a bejegyzett szabadalmak 

száma 3 db (2012: 2 db.) volt, amellyel az egyetem az országos ranglista első 

harmadában található. A BME oktatóinak, kutatóinak valós tudományos teljesítményét 

nem tükrözi hűen a bejelentett szabadalmak száma, mert a vállalati együttműködés 

keretében – a vállalkozások által – bejelentett szabadalmak száma ennél jóval magasabb. 

A BME fokozott figyelmet fordít a K+F+I eredményeinek hasznosítására, eszközöket és 

befogadó környezetet nyújt az egyetem és a gazdaság szereplőinek – kölcsönösen 

előnyös – kooperációjához (pl. Műegyetemi Technológia és Tudástranszfer Iroda); 

továbbá törekszik K+F+I tevékenysége nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítésére. 

A nemzetközi forrásból finanszírozott pályázatokban a BME mondható a legsikeresebb 

magyar intézménynek, a Kutatási Keretprogram pályázatain az egyetem egyedül több 

pályázatban vesz részt, mint több más intézmény együttvéve. 2010 és 2011 között 13%-

kal nőtt a nemzetközi forrásból származó bevételek nagysága. A saját bevételek összes 

bevételen belüli részaránya az elmúlt hét évet tekintve 2010-ben volt a legmagasabb, 

49,9%. A K+F-re rendelkezésre álló források között 2010-ben már 44%-ot tett ki az ipari 

források aránya. A korábbi években 35% körüli volt ez az arány.  

Tehetséggondozás: Magyarországon a BME rendelkezik a legnagyobb számú minősített 

– és rendkívül jól működő – szakkollégiummal. 2011-ben a XXX. Jubileumi OTDK-n a 

BME tíz hallgatója, valamint oktatója szerzett Pro Scientia és a Mestertanár elismerést. 

Összefoglalva: A BME, az ország meghatározó intézménye az alap- és alkalmazott 

műszaki-természettudományos kutatás területén. Célja, hogy ezeket a területeket 

tudatosan erősítse, és saját kapacitását kiegészítve, országos és nemzetközi kooperációs 

kutatások központja is legyen. Az elmúlt időszakban bekövetkezett egyetemi 

átszervezések ideje alatt a BME saját erejéből nyitott, a gazdaság- és a 

társadalomtudományok irányába a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

megszervezésével, a biológiai tudományok irányába a klasszikus Vegyészmérnöki Kar 

Vegyész- és Biomérnöki Karrá történő átalakításával. Ezek a lépések már most is 

érdemessé teszik a kutatóegyetemi minősítés elnyerésére.  

 

Ajánlás: A kutatóegyetemi minősítés javasolt 
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SEMMELWEIS EGYETEM (SE) 

 

A Semmelweis Egyetem a kelet-közép-európai régió legnagyobb idegen nyelvű (német, 

angol) orvos, fogorvos és gyógyszerészképző intézménye.  

Képzés: Az SE hat karon, három nyelven, négy képzési területen, 136 iskolarendszerű 

képzési programban oktat. Az idegen nyelven tanuló külföldi állampolgárságú hallgatók 

száma, a közel 12 000 hallgató 24%-át teszi ki, ezzel az intézmény a magyar felsőoktatás 

leginkább nemzetközi szereplője.  

Az egyetem vezető szerepét jelzi az orvos-, és egészségtudomány, illetve a 

sporttudomány területén, hogy az elmúlt években itt végzett a magyar orvosok 42%-a, a 

fogorvosok 70%-a, a gyógyszerészek 50%-a, a testnevelő tanárok és edzők 80%-a és a 

felsőfokú egészségügyi dolgozók 27%-a. Az SE központi szerepet játszik a 

posztgraduális oktatás mindkét ágában (doktorképzés, szakirányú továbbképzés), 

valamint a szakképzésben. A Doktori Iskola évente mintegy 120 PhD fokozat kiadásával 

járul hozzá a tudományos utánpótlás neveléséhez. A magyar felsőoktatásban egyedülálló 

módon Németországban, Svájcban és Szlovákiában is székhelyen kívüli kihelyezett 

képzéseket indított, amellyel megerősítette regionális vezető szerepét. 

K+F+I tevékenység: A tudományos kutatás területén a Semmelweis Egyetem eddig is 

nemzetközileg elismert teljesítményt nyújtott. A hazai felsőoktatási és akadémiai 

kutatóhelyek egészét tekintve az egyetem publikációs tevékenysége jelentős rangot vívott 

ki. Az SE a normatív kutatástámogatáshoz használt K+F mutatók alapján az ország 

legjobb öt felsőoktatási intézménye között van a tudományos minősítéssel rendelkezők 

aránya, az elnyert hazai és nemzetközi kutatási támogatások és a megbízásos K+F 

tevékenység vonatkozásában. A kutatói tevékenység magas színvonalának bizonyítéka az 

évenkénti közel 3000 publikáció, valamint a közlemények 2000 körüli összesített impakt 

faktora. Nyolcvan részleg vagy kutatócsoport több mint 1300 munkatársa – közöttük 

nagyszámú fiatal, tudományos diákkörös, tehetséggondozott hallgató és doktorandusz – 

vesz részt az egyetemen folyó kutatási és fejlesztőmunkában. Az SE nagy hangsúlyt 

fektet az utánpótlás nevelésére és a tehetségek kiválasztására, gondozására. A graduális 

képzésben a Tudományos Diákkör ad lehetőséget a kutatómunkával való ismerkedésre, a 

posztgraduális képzésben pedig a tudományos utánpótlást közvetlenül szolgálja a 

karoktól független Doktori Iskola nyolc tematizált iskolája. Habár az intézményben a 

minősített oktatók aránya a többi intézmény hasonló adataitól elmarad, fontos látni, hogy 

a tudományos minősítés megszerzése az orvosi képzésben eltér a más területeken 

megszokott gyakorlattól.  

A Semmelweiss Egyetemen hat MTA Kutatócsoport és öt Lendület kutatócsoport 

működik, kiemelkedő szakmai vezetők irányításával, a csoportok aránya az intézmény 

méreteihez mérve egyedülálló. Az egyetemen folyó K+F+I tevékenységek közül az élő és 

élettelen természettudományok, illetve a társadalomtudományok területein folyó 

kutatások a kiemelkedőek. Ezeken belül az élettudományi K+F+I dominál. A 

rendszerezett, doktori képzéshez kapcsolt tudományterületek közé az elméleti és klinikai, 

molekuláris és multidiszciplináris orvostudományok, a gyógyszertudományok, a mentális 

egészségtudomány, a sporttudomány és a patológiai tudományok tartoznak. Élettelen 

természettudományok kutatása elsősorban az elméleti orvostudomány bizonyos 

szegmenseiben történik. A társadalomtudományi kutatás megjelenik a mentális 
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egészségtudományok és a sporttudományok területein. Az alap és alkalmazott kutatások 

gyakorlatilag nehezen szétválaszthatóak a Semmelweis Egyetemen. Alapvető egyetemi 

cél ugyanis az, hogy az alapkutatás eredményeit minél hamarabb megjelenítsük 

alkalmazásokban. Az alkalmazásokra különleges lehetőséget biztosít a klinikai környezet. 

Összegzés: Az egyetem szakegyetemként egyedülálló helyet foglal el a hazai 

felsőoktatásban, kutatásban és az ország legnagyobb betegellátó intézményeként a 

magyar egészségügyben is. A Semmelweis Egyetem kiemelten foglalkozik a 

tehetséggondozással, a hallgatói tudományos munka támogatásával, a K+F projektek 

technológiai fejlesztéssé és eladható termékké történő átfordításával, valamint az EU-s és 

egyéb nemzetközi kutatási projektben való részvétellel, a külső kutatási források 

bevonásával. Az SE az ország legnagyobb betegellátójaként jelentős részt vállal a 

Semmelweis Terv megvalósításában. Ezek a teljesítmények érdemessé teszik a 

Semmelweis Egyetemet a kutatóegyetemi minősítés elnyerésére. 

 

Ajánlás: A kutatóegyetemi minősítés javasolt  
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PÉCSI TUDOMÁNY EGYETEM (PTE) 

 

A Pécsi Tudományegyetem klasszikus Universitas jellegű intézmény, az oktató és kutató 

tevékenység szinte az összes tudományterületen folyik. A kari struktúra: Állam- és 

Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, 

Egészségtudományi Kar, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Illyés 

Gyula Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Művészeti Kar, Pollack Mihály Műszaki és 

Informatikai Kar, Természettudományi Kar, az agrárképzés kivételével a teljes képzési 

palettát lefedi. A felsőoktatási intézmény meghatározó regionális szerepet tölt be a 

dunántúli országrészben.  

Képzés: A PTE profilját alapvetően meghatározza az Általános Orvostudományi Kar 

képzési kínálata és kutatási tevékenysége. A kar által kínált képzési programok jelentős 

számú külföldi hallgatót csábítanak Magyarországra, ennek köszönhető, hogy a külföldi 

hallgatók aránya – a vidéki intézmények között – az élmezőnybe tartozik. Az 

intézményben nagy hagyományokkal rendelkezik a jogtudományi képzés, mely az 

országban a legjobbak közé tartozik.  

A közgazdasági képzések a hazai rangsorokban előkelő helyen szerepelnek. Szintén 

kiemelkedők egyes társadalomtudományi képzések és műhelyek.   

A doktori képzés eredményessége és a fokozatszerzések száma alapján a harmadik 

legjelentősebb egyetem.  

K+F+I: A PTE tudományos kapacitásai tekintetében a Dunántúl legjelentősebb 

felsőoktatási intézménye, ahol a kutatás-fejlesztés kritikus tömege rendelkezésre áll. Az 

intézmény oktatói, kutatói közül 918 fő rendelkezik tudományos minősítéssel, 90 fő 

MTA doktori címmel, és 13 fő pedig a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A többi 

magyar tudományegyetem tevékenységéhez hasonlóan a PTE K+F+I tevékenységében is 

elsődlegesen az alapkutatás dominál.  

Az alapkutatási tevékenységet jól jellemzi az orvostudományok területén a magas 

színvonalú, nemzetközileg is jelentős elismertséggel bíró oktatói-kutatói publikációs 

tevékenység. Ezen a karon az összesített impakt faktor a 2011-es évben 1191 volt. 

Természetesen a társadalomtudományi karokon a teljesítmény ezzel a mutatóval nehezen 

mérhető.  

A tudománymetriai elemzések alapján társadalom- és közgazdaságtudományokban a 

többi kutatóegyetemekkel versenyképes, egyes területeken azokat meghaladó publikációs 

és hivatkozási mutatókkal rendelkezik. Kiemelkedő kutatási területek a tudománymetria 

alapján továbbá: biokémia, sejtbiológia, idegtudományok, farmakológia, gyógyszerészet, 

endokrinológia, analitikus kémia, klinikai neurológia, genetika, biofizika. Az egyéb 

természettudományok illetve a műszaki területek publikációs aktivitása nem kiemelkedő. 

Az intézmény nyolc karán összesen 20 doktori iskola működik, ami fontos eleme a K+F 

tevékenységnek. A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ feladata 

elsősorban a szellemi termékportfólió azonosítása, építése, a lehetséges és a szükséges 

iparjogvédelmi oltalmi formák megszerzése, továbbá a szellemi termékek hasznosítása, 

az innováció marketing, a menedzsment és az ipari kapcsolatok építése. 
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Tehetséggondozás: Mind a szakkollégiumi mozgalom, mind a doktorandusz 

önszerveződések tekintetében kiemelkedő intézmény. OTDK eredményesség 

szempontjából egyenrangú a többi kutatóegyetemmel.  

Összegezve: A Pécsi Tudományegyetemen kiemelkedő teljesítménnyel az Általános 

Orvostudományi Kar rendelkezik, illetve versenyképes a kémiai, társadalomtudományi és 

jogi területen. Az Általános Orvostudományi Kart, az Állam- és Jogtudományi Kart 

valamint a Társadalomtudományi Kart, illetve a Természettudományi Kar kémiai 

diszciplínáját tekinthetjük a kutatóegyetemi minősítés alapjának. 2010-ben 

kutatóegyetemi címben nem részesült, s a többi kutatóegyetemtől egyes mutatók terén 

elmarad. Ugyanakkor az objektív mutatók alapján egyértelműen az első hat egyetem által 

alkotott klaszterben szerepel és a többi, nem kutatóegyetemhez képest messze kiugró 

eredményekkel rendelkezik, emiatt – valamint regionális és integrációs szerepe okán –, a 

kutatóegyetemi minősítés ezen intézmény esetében is indokolt, mivel így a szükséges 

minőségi ugrást az intézmény 2013 és 2016 között teljesíteni tudja.  

 

Ajánlás: A kutatóegyetemi minősítés javasolt  
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Kutatóegyetemi minősítésre nem javasolt 

 

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM (BCE) 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem oktatási és kutatási profilja széles szakmai területet ölel 

fel, úgymint élelmiszertudomány, gazdálkodástudomány, kertészettudomány, 

közgazdaságtudomány, tájépítészet, társadalomtudomány. Ezen tudományterületek 

mindegyikén a doktori iskolák aktív közreműködésével tervezik a kutatás-fejlesztési és 

innovációs tevékenység folytatását. A kutatás-fejlesztési és az innovációs eredményeket 

elsősorban az oktatásban kívánják hasznosítani.  

Kiemelkedő a képzés területén a gazdálkodás és menedzsment terület, amit nemzetközi 

rangsorok is visszajeleznek, illetve az élelmiszertudományi képzések területén a hazai 

élvonalat képviseli.  

Az intézményfejlesztési tervben leírtak alapján az intézmény nem elégedett a szellemi 

termékek hasznosítása érdekében kifejtett kutatói aktivitással, bár észrevételezik, hogy 

bizonyos területeken (az élelmiszer- és a kertészettudomány, a tájépítészet, a 

fenntarthatósági és versenyképességi kutatási témák, a közigazgatási, államtudományi 

témák) fokozott társadalmi érdeklődés nyilvánul meg. Az ilyen igények kielégítése 

érdekében nem terveznek kapacitás koncentrációt. 

A BCE munkatársainak 69%-a (422 fő) rendelkezik tudományos minősítéssel, az 

akadémiai doktorok száma 38. Az egész intézmény közleményeinek kumulatív impakt 

faktora a 2011-es évben 225. Ennek a teljesítménynek jelentős javítását a következő 4 

évben nem tervezik. Ez alapján az egy főre jutó tudományos produkció kevesebb egy 

egésznél. A 2011. évben megjelent 155 referált közlemény, és a kapott idézetek száma 

500. Elfogadva a társadalomtudományokra jellemző publikációs szokásokat, ez az 

alacsony teljesítmény különösen kifogásolható az élelmiszer-tudományi és a 

kertészettudományi területek esetében.  

Habár az intézményfejlesztési terv kiemeli a doktori programok jelentőségét, az 

intézmény PhD hallgatók létszámának növelését nem tervezi. Az egyetem a technológia 

transzfer tevékenységet a jövőben is a fajtaelismerések és szabadalmi bejelentések 

formájában kívánja folytatni.  

Az FP7 részvétel tekintetében a BCE jó, de nem kiugró mutatókkal rendelkezik; az 

egyetem munkatársai 6%-os sikerességgel vesznek részt az uniós pályázati rendszerben.  

Fontos megjegyezni, hogy a BCE kiemelkedő szerepet játszik a hazai tehetséggondozás 

területén. Az intézményben 5 rendkívül magas szakmai színvonalú szakkollégium 

működik. A hallgatói szolgáltatások tekintetében egyértelműen a legjobb hazai 

intézmény.  

Összegezve: A bemutatott paraméterek tanúsága szerint a BCE – a jelen helyzet és a 

tervezett fejlesztési tervek alapján – nem tesz eleget a kutatóegyetem minősítéshez 

szükséges feltételeknek, a tehetséggondozás kivételével minden mutatóban messze 

elmarad az első hat intézménytől. Ugyanakkor rendelkezik azokkal a lehetőségekkel, 

amelyek alapot adhatnak egy jobban megtervezett, szelektivitást is érvényesítő stratégia 

kidolgozásához, például egyes összevont karok kutatókari szintre emelésére, és a 

szükséges kezdeményezések megtételéhez. 
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Ajánlás: A kutatóegyetemi minősítés nem alátámasztható, ezért nem javasolt  
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MISKOLCI EGYETEM (ME) 

 

A Miskolci Egyetem az észak-magyarországi régió meghatározó jelentőségű oktatási és 

fejlesztési központja, amely igen kiterjedt tematikarendszer mentén végzi tevékenységét. 

Ezt világosan bemutatja a karok jegyzéke: Műszaki Földtudományi Kar, Műszaki 

Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, 

Gazdaságtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségügyi Kar, Comenius 

Főiskolai Kar, Bartók Béla Zeneművészeti Intézet.  

Az ME 384 minősítéssel rendelkező munkatársa (63%) közül 32 fő rendelkezik 

akadémiai doktori fokozattal. Az oktatói munkakörben foglalkoztatottak átlagosan 

munkaidejük 40%-ában végeznek tudományos/művészeti kutatási tevékenységet. A 

karokon viszonylag alacsony a kutatói munkakörben foglalkoztatottak száma és 

aránya. Ezek a jellemzők korlátozott kutatói kapacitást érzékeltetnek.  

Ugyanakkor az egyetem, TÁMOP projektjei révén, sikeres lépéseket tett a műszaki 

területek kutatási profiltisztítása, illetve a kiemelkedő kutatási irányok kialakítása terén 

azzal, hogy négy Kiválósági Központot definiált: Környezet és Fenntartható Természeti 

Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ, Alkalmazott Anyagtudomány és 

Nanotechnológia Kiválósági Központ, Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ, 

Innovációs Gépészeti Tervezés és Technológiák Kiválósági Központ.  

A kutatóegyetemi státusz szempontjából igen lényeges az alap- és alkalmazott kutatások 

aránya. Nehéz versenyképes alkalmazott kutatást feltételezni színvonalas alapkutatás 

nélkül. Ezért kritikus körülmény, hogy az egyetem kutatási tevékenységének 15–20%-

át teszi ki az alapkutatás, s 80–85%-a alkalmazott kutatás jellegű mind a 

hagyományos műszaki, mind a később alapított humán- és társadalomtudományi 

területeken. Ezzel is összefüggésben lehet, hogy 2011-ben a külföldi lektorált 

folyóiratokban megjelent közlemények száma 236, ami alacsony, s az egyetem 

oktatóinak publikációira pedig 1503 hazai, valamint 480 külföldi hivatkozás történt. A 

műszaki karok által 2011-ben elért impakt faktorok száma 153, ami szintén alacsony.  

1995-ben a ME létrejött az Innovációs és Technológia Transzfer Centrum. Ez bizonyára 

hozzájárult az ipari kapcsolatok sikereihez. 

Tehetséggondozás: Az ME sem a doktori utánpótlás területén, sem az OTDK területén 

nem rendelkezik kiugró teljesítménnyel.  

Összegezve: A ME, mint intézmény, kutatói kapacitásait és tudományos produkcióját 

tekintve jelenleg nem felel meg azoknak a követelményeknek, amelyeket indokolt alapul 

venni. Természetesen egyes karainak vagy egyesített karainak teljesítménye 

megfelelhet a kutatói minősítésnek. Fontos lenne a jövőben nagyobb kutatási 

lehetőséget biztosítani az oktatói karnak, és növelni a csak kutatással foglalkozó 

munkatársak számát. 

 

Ajánlás: A kutatóegyetemi minősítés nem alátámasztható, ezért nem javasolt  
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PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM (PPKE) 

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem újraalapítása óta eltelt 20 év alatt öt karon folyt 

oktatói és kutatói tevékenység: az Információs Technológiai Karon, a Hittudományi 

Karon, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon, a Jog- és Államtudományi Karon, 

továbbá a Vitéz János Karon. Ezeken a területeken 265 minősített oktató/kutató (73%) 

dolgozik. Az oktatói-kutatói állomány összetételét illetően 15% az MTA tagsággal, DSc, 

illetve CSc fokozattal rendelkezők száma.  

A PPKE törekvése, hogy az oktatói munka korszerű színvonalon tartása érdekében a 

képzési területeknek megfelelő tudományágakban rendszeres tudományos munkát 

végezzen, figyelemmel kísérje és közreadja a tudomány új eredményeit. A humán 

tudományokkal foglalkozó karokon az általános gyakorlatnak megfelelően a kutatási 

eredményeiket folyóiratcikkek, monográfiák, forráskiadások, adatbázisok formájában 

közlik. Impakt faktorra vonatkozó és idézettségi adatokat ezeknél a karoknál az 

intézményi adatközlés nem tartalmaz. Ugyanakkor az informatika (1.2/év), a műszaki 

tudomány – elektronika, és a természettudomány (13.6/év) – biológia, matematika 

(237/év) területén az éves impakt faktor teljesítmény erősen szakmafüggő. A biológiai és 

a műszaki tudomány területén igen magas az összesített impakt faktor, de az informatika 

már átlagos. Kiváló viszont az Információs Technológiai Kar vezető kutatóinak 

publikációs tevékenysége, közülük heten több mint 2000-es idézettséggel 

büszkélkedhetnek.  

Az intézmény összesített publikációs teljesítménye ezzel szemben egyáltalán nem kiugró 

– de ez fakadhat az intézmény kis méretéből. Ugyanakkor az egy oktatóra, kutatóra jutó 

tudományos produktum nem éri el az egyet, azaz a fajlagos mutatókban sem kiugró az 

intézmény.  

A technológia transzfer elősegítése érdekében létesült a Bionikai Innovációs Központ és 

a Bionikai Innovációs Park, amelyen keresztül az infobionika és nanotechnológia úttörő 

kutatási eredményei visszacsatolásra kerülhetnek az ipari fejlesztésekbe. A központ 

kiemelt kutatóhelynek számít, s külön kormányhatározat ismeri el, ezt a kiemelten 

fejlesztendő, sajátosan új csúcstechnológiai területet.  

Az intézmény tagja egy nemzetközi kutató egyetemi hálózatnak, nevezetesen az 

International Research University Network (IRUN) –nak. 

Összegezve: Az újraindított PPKE tevékenysége még nem alakította ki az egész 

intézmény vonatkozásában a kutatóegyetemként történő működés feltételeit. Ugyanakkor 

a kutató kar minősítés elnyerésére méltó karral rendelkezik, az Információs 

Technológiai Kar kutató kari minősítésre javasolható. Nemzetközi hálózata, innovatív 

képzési és kutatási területei miatt – a Kormány által elismert stratégiai együttműködés 

keretében – megfelelhet a Korm. rendelet 2. §. (2) szerinti kiemelt felsőoktatási 

intézmény minősítésnek.  

 

Ajánlás: A kutatóegyetemi minősítés nem alátámasztható, ezért nem javasolt  


