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Javaslatok a „Kutató kar” minősítés odaítélésére 

 

2013. február 5. 

 

JAVASLAT 

 

Kutató Kar minősítésre javasolt karok: 

 

1. Szent István Egyetem – Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar (Gödöllő) 

2. Szent István Egyetem – Állatorvos-tudományi Kar (Budapest) 

3. Pannon Egyetem – Mérnöki Kar (Veszprém) 

4. Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Információs Technológiai Kar (Budapest) 

 

 

Feltételesen, integráció esetén, a 2013-ra tervezett második körös minősítésben 

javasolható 

 

Miskolci Egyetem – Műszaki Anyagtudományi Kar, Műszaki Földtudományi Kar illetve 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar közül legalább kettő kar összevonása esetén 1, azaz 

egy miskolci kutatókar. 

 

 

Kutatókari minősítésre jelenleg (változatlan szerkezetben) nem javasolt (ABC sorrend) 

 

 Kaposvári Egyetem – Állattudományi Kar (Kaposvár) 

 Miskolci Egyetem – Bölcsészettudományi Kar (Miskolc) 

 Miskolci Egyetem – Egészségügyi Kar (Miskolc) 

 Nyugat-magyarországi Egyetem – Erdőmérnöki Kar (Sopron) 

 Nyugat-magyarországi Egyetem – Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

(Mosonmagyaróvár) 

 Óbudai Egyetem – Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 

(Budapest) 

 Óbudai Egyetem – Neumann János Informatikai Kar (Budapest – Székesfehérvár) 

 Pannon Egyetem – Műszaki Informatikai Kar (Veszprém) 

 

 

A kiválósági minősítésre nem szolgáltatott megfelelő formában adatokat, így a 

minősítésre jelenleg nem javasolt: 

 

 Széchenyi István Egyetem – Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar (Győr) 

 Széchenyi István Egyetem – Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (Győr) 

 Széchenyi István Egyetem – Műszaki Tudományi Kar (Győr) 
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A Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a 

felsőoktatási ágazati irányítás egybehangzó értékelése szerint a Szent István Egyetem 

Állatorvos-tudományi Kara, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs 

Technológiai Kara fajlagos és abszolút mutatóik alapján is megfelelnek a „kutató kar” 

minősítés feltételeinek 

 

A Pannon Egyetem – Mérnöki Kar és a Pannon Egyetem – Műszaki Informatikai Kara 

esetében az MTA és MAB értékelők megfontolásra javasolták az integrált kar minősítését. 

Mivel a PE esetében nem tapasztalható a kari struktúra szétforgácsoltsága, továbbá az 

integrált kar egyesített mutatói alapján túlzott méretű lenne, a helyettes államtitkárság a 

Pannon Egyetem – Mérnöki Kart is minősítésre javasolja. A Pannon Egyetem Mérnöki Kara 

abszolút mutatói alapján szintén az élmezőnyben van, azonban fajlagos mutatói terén a 

jövőbeni fejlesztések indokoltak. Ennek ellenére magas színvonalú alkalmazott nemzetközi 

szinten jegyzett kutatásai, kiváló publikációs produktivitása, valamint kiváló ipari kapcsolatai 

alapján javasolt a „kutató kar” cím elnyerésére. 

 

A „kutató kar” cím kritériumainak megfelel továbbá a Szent István Egyetem Mezőgazdasági 

és Környezettudományi Kara; annak ellenére, hogy az intézmény fajlagos mutatói nem 

kiemelkedőek, az összes minősítésre javaslatot benyújtó kar közül a legjobb abszolút 

mutatókkal rendelkezik, emellett fontos nemzetstratégia szerepet betöltő intézmény. 

 

A Kaposvári Egyetem Állattudományi Kara, valamint a PE Műszaki Informatikai kara, és a 

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara az IFT adatok alapján kiváló mutatókkal 

rendelkeznek, de elég kicsinek számítnak, valamint a kurrens tudománymetriai felmérések 

alapján publikációs teljesítményük nem kiemelkedő. 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS 

 

A „kutató kar” minősítésre javaslatot benyújtó szervezeti egységek értékelhetőségét 

alapvetően meghatározta a karok által benyújtott dokumentumok szerkezete és adattartalma.  

Több pályázó kar esetében előfordult, hogy nem álltak rendelkezésre maradéktalanul az 

EMMI (akkori NEFMI) által közzétett, minősítési eljárásokkal kapcsolatos módszertani 

útmutatóban meghatározott adatok, ami lehetetlenné tette az objektív mutatók teljes körű 

összehasonlítását. A nem teljes körű adatszolgáltatás azt eredményezte, hogy a hiányos 

adatokat benyújtó intézmények elkerülhetetlenül hátrányba kerültek azokkal szemben, 

amelyek az értékeléshez szükséges adatokat az EMMI által elvárt formában, hiánytalanul 

benyújtották.  

A módszertani útmutatóban közzétett „kutató kar” jelleget megalapozó szempontok 

összehasonlításánál elsősorban az IFT módszertani útmutatójának minősítésekkel kapcsolatos 

kiegészítésében felsorolt számszerű mutatók lettek figyelembe véve, a tudományterületi 

sajátosságok figyelembe vételével. Ilyen számszerű mutatóknak tekinthetők: 

 

Kutatási kapacitások 

 

 Tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók 

száma és aránya az összes teljes munkaidős oktató, kutató létszámának arányában, az 

MTA tagok és a DSc minősítéssel rendelkezők oktatók és kutatók arányának külön 

figyelembevételével. 

 Doktori iskolák törzstagjai és az Országos Doktori Tanács által meghatározott metodika 

alapján számolt tudományos pontjai száma. 

 Doktoranduszok száma 

 MTA kutatócsoportok és MTA Lendület kutatócsoportok száma 

 

Tudományos és kutatási eredményesség 

 

 Publikációs produktivitás: kari tudományos publikációk száma összesítve a 2009–2011-es 

időszak viszonylatában 

 Publikációs produktivitás: kari tudományos idegen nyelvű publikációk száma összesítve a 

2009–2011-es időszak viszonylatában 

 Publikációs hatás: Összesített impakt faktor a 2009–2011-es időszak viszonylatában, a 

tudományterületi sajátosságok figyelembe vételével 

 Doktori képzésben fokozatszerzők száma 

 OTDK résztvevők száma 

 K+F+I célra elnyert pályázati források mértéke 

 K+F+I tevékenységből származó bevételek nagysága 

 

Az kutatási kapacitások értékelése során nagyobb hangsúllyal szerepelnek a karokat jellemző 

abszolút adatok, mert a kutatási kritikus tömeg megléte alapfeltétele a hazai és 

nemzetközi viszonylatban meghatározó kutatásoknak.  

A tudományos és kutatási eredményességet jellemző összesített publikációs produktivitás 

mellett külön mutatót képez az idegen nyelven megjelent publikációk összesített száma, ami a 

pályázó kar nemzetközi kutatási tevékenységére enged következtetni. 
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Habár számszerű mutatók, óvatossággal kezelendők a tudományos és kutatási 

eredményességet jellemző összesített publikációs tevékenység és impakt faktor adatok, hiszen 

ezek esetében az egyes tudományterületek rendkívül eltérő publikációs jellemzői miatt az 

adatok összehasonlíthatósága korlátozott. Publikációs teljesítmény tekintetében fontos 

tájékozódási pontot jelentettek a Web of Science publikációs adatbázisán alapuló 

tudománymetriai összehasonlítások, melyek nemzetközi viszonylatban adnak képet az egyes 

intézmények tudományterületenkénti publikációs teljesítményéről. Ezek esetében is óvatosan 

kell eljárni, mert tudományterületeken belül is jelentősek az eltérések, és a rendelkezésre álló 

különböző adatbázisok különböző módon (idősorosan, tudományterület szerint, stb.) 

torzíthatnak.  

A kari publikációs teljesítmény és hatás, illetve az iskolateremtő egyéniségek jelenlétének 

pontosabb leírásához az értékelések során vizsgálva volt az egyes karok legkiemelkedőbb 

kutatóinak idézettségi aránya, ami azonban az összehasonlíthatatlanság miatt nem jelenik meg 

az összehasonlító diagramokon. 

Fontos szempont az intézményi tehetséggondozás, mely szempont jelenleg csak az OTDK 

helyezettek száma által számszerűsített, hiszen minősített szakkollégiummal mindössze 1 kar 

rendelkezik. 

Az objektív mutatók nem számszerűsíthető szempontokkal egészülnek ki, ilyenek az egyes 

intézmények nemzetköziesedését jellemző tulajdonságok, a munkaerő-piaci kapcsolódások, a 

hazai stratégiákhoz való illeszkedések.  

Az értékelés szempontrendszere nem titkoltan az ipari húzóágazatokhoz kapcsolódó, a 

nemzetstratégiai jelentőségű kutatásokat végző karokat részesíti előnyben a 

társadalomtudományi és bölcsészettudományi területen kutatást végző karokkal szemben, 

ennek megfelelően a karok teljesítményét három területnek megfelelően bontottuk szét: az 

agrár, műszaki, valamint informatikai területek adatai külön-külön diagramokon lettek 

ábrázolva.  

Az SZE és az ME karai egyes esetekben nem adták meg megfelelő formában az elemzéshez 

szükséges adatokat, ezekben az esetekben 0 értékkel szerepelnek.  
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ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATOK 
 

Kutatási kapacitások 
 

Teljes oktatói létszám, és a minősített oktatók száma az összes kar esetében (2011) 
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DSc tudományos fokozattal rendelkezők aránya (2011) 
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Teljes oktatói létszám, és a minősített oktatók száma az agrár karok esetében (2011) 

 
 

DSc tudományos fokozattal rendelkezők aránya az agrár karok esetében (2011) 
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Teljes oktatói létszám, és a minősített oktatók száma a műszaki karok esetében 

(2011)

  

DSc-k aránya műszaki karok esetében (2011) 
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Teljes oktatói létszám, és a minősített oktatók száma az informatikai karok esetében (2011) 

 
 

DSc-k és MTA tagok aránya az informatikai karok esetében (2011) 
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Kapcsolódó doktori iskolák tudományos pontjainak száma  
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Doktoranduszok száma (2012) – (az OE Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kara ebben az évben indította el doktori iskoláját, az ME Egészségügyi 

Kara nem rendelkezik saját doktori iskolával) 
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MTA kutatócsoportok és MTA Lendület kutatócsoportok száma 2012-ben 

 

MTA kutatócsoport működnek az alábbi szerkezeti egységekben: 

 KE - Állattudományi Kar 

 ME - Műszaki Anyagtudományi Kar 

 ME - Műszaki Földtudományi Kar 

 PE - Mérnöki Kar 

 PPKE - Információs Technológiai Kar 

 SZIE - Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 

 

MTA Lendület kutatócsoport működik az alábbi szerkezeti egységben: 

 PE - Műszaki Informatikai Kar 
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Tudományos és kutatási eredményesség 
 

Publikációs volumen összesítve (összes magyar és idegen nyelvű cikk, monográfia és könyvrészlet) 2009 és 2011 között  
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Idegen nyelvű publikációs volumen összesítve 2009 és 2011 között  
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Összesített impakt faktor (2009–2011) 
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Publikációs volumen összesítve az agrár karok esetében (összes magyar és idegen nyelvű cikk, 

monográfia és könyvrészlet) 2009 és 2011 között 

  
 

Összesített impakt faktor az agrár karok esetében (2009–2011) 
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Publikációs volumen összesítve (összes magyar és idegen nyelvű cikk, monográfia és 

könyvrészlet) 2009 és 2011 között a műszaki karok esetében  

 
 

Összesített impakt faktor a műszaki karok esetében (2009–2011) 
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Publikációs volumen összesítve (összes magyar és idegen nyelvű cikk, monográfia és 

könyvrészlet) 2009 és 2011 között az informatikai karok esetében 

 
 

 

Összesített impakt faktor az informatikai karok esetében (2009–2011) 
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K+F+I célú pályázati bevételek 2009 és 2011 között (millió Ft)  
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K+F+I célú megrendelésből származó saját bevétel 2009 és 2011 között (millió Ft)  
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K+F+I bevételek összesítve 2009 és 2011 között (pályázati bevételek, megrendelésekből származó bevételek és a K+F+I eredmények hasznosításából 

származó bevételek összesen) 
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OTDK eredményesség (helyezettek száma 2008 és 2012 között) 
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INTÉZMÉNYI ELEMZÉS 

 

Kutatókari minősítésre javasolt 

 

SZENT ISTVÁN EGYETEM – ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR 

 

Erősségek: A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara Európa egyik legrégebbi, 

folyamatosan működő, nemzetközileg is elismert állatorvosi kar, amelynek oktatási és 

kutatási munkáját az Európai Állatorvosképző Intézmények Szövetsége (European 

Association of Establishments for Veterinary Education, EAEVE) immár két alkalommal, 

1995-ben és 2004-ben is akkreditálta. 

A kar erős tudományos alapozású, gyakorlatorientált képzéseket folytat az állatorvos- és 

biológusképzés területén. Az oktatás színvonalának egyik mutatója az évek óta magas 

felvételi pontszám mindkét szakon. A kar 101 oktatójából 83 minősített, ez abszolút és 

viszonylagos értelemben is kiválónak minősül. A kar tudományos és képzési színvonalát jelzi 

a jelentős mértékű túljelentkezés, valamint a doktori iskolában jelenleg dolgozó ötven 

doktorandusz hallgató. Az ÁOTK a karok országos rangsorában általában előkelő, a 

rangsorolás szempontjaitól függően az 5. és 15. közötti helyet foglalja el.  

A kar kutatóinak összesített impakt faktora évi 300 körül van, s ez kiemelkedő eredménynek 

számít, ha figyelembe vesszük, hogy az állatorvos-tudomány nemzetközi vezető 

folyóiratainak átlagos impakt faktora 1,2. A kar hároméves viszonylatban elért összesített 

impakt faktora magasan kiemelkedik az agrárkarok, és a többi kiválósági címre javaslatot 

benyújtó karok közül. Az SZIE doktori iskolájának 16 törzstagja közül 14 egyetemi tanár. Az 

Országos Doktori Tanács módszertana alapján számított pontszám 52, ami magasan átlag 

feletti.  

A karon aktív diákköri munka folyik, jó helyezéseket értek el az Országos Tudományos 

Diákköri Konferenciákon. Kutatásaik zömét együttműködésben, megbízásban folytatják, így 

ezekből szabadalom vagy más típusú szellemi tulajdon oltalma nem vagy ritkán keletkezik. A 

jó minőséget jelzik az idegen nyelvű képzések, melyre hétszázan jelentkeznek a világ minden 

tájáról, a kar hallgatóinak többsége – 58% – az idegen nyelvű képzés keretében tanul. 

Habár jelenleg már nem, a karon 2011-ig működött MTA kutatócsoport is. 

Gyengeségek: A kar nem vesz részt megfelelő számú nemzetközi tudományos projektben, 

ezen már a közeli jövőben változtatni javasolt. Az ötven vezető kutató átlagos idézettsége 

kilencven körüli, ami a tudományterület nemzetközi átlaga (Google Scholar) alatti. Ezt 

némileg ellensúlyozza tíz vezető kutatónak a fejenként háromszázas idézettsége, amely 

egyben azt is jelzi, hogy a fejlesztés egyik kívánatos útja a kiváló kutatók körének bővítése. 

Az összesített impakt faktor csökkenő tendenciát mutat, ezért figyelni kell a fiatalításra, 

illetve a tudományos tevékenység támogatására az intézményen belül, pl. az oktatási terhelés 

ezt segítő elosztására. Szerénynek tekinthető a kar összesített K+F+I bevétele, azonban ezzel 

az eredménnyel az agrár jellegű karok között még mindig a második helyen áll, ennek 

ellenére ezt az arányt a jövőben mindenképpen növelni kell. 

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás mindenképpen támogatandó 
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PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM – INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI 

KAR 

 

Erősségek: Az Információs Technológiai Kar az információtechnika és bioinformatika 

kutatásának csomópontja. A kar egyedülálló módon a kutató-egyetemi életmódra 

rendezkedett be, és az amerikai department rendszer szervezetét vezette be. A viszonylag kis 

létszámú kar, a posztgraduális képzések (mester és doktorandusz) relatíve magas arányával, a 

hazai és nemzetközi kutatási kollaborációk széles körével rendelkezik, valamint kutatási és 

újszerű oktatási kezdeményezései egész Európában úttörő jellegűnek számítanak. Az 

Információs Technológiai Kar Európában elsőként indított el egy alapvetően újnak számító 

interdiszciplináris területen, a molekuláris bionikában alapszakot és erre épülő 

mesterszakokat.  

A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 48, ez összes teljes munkaidős oktató, 

kutató létszámának arányát tekintve 65%, azaz éppen elfogadható, ugyanakkor megemlítendő, 

hogy a karon oktatói/kutatói között 2011-ben 7 MTA doktora minősítésű, valamint 4 fő az 

MTA tagja volt, ami a kar méretéhez képest a hazai mezőnyben kiemelkedő. Kiváló a vezető 

kutatók publikációs tevékenysége, közülük heten több mint 2000 idézettel büszkélkedhetnek. 

A biológiai és a műszaki tudomány területén igen magas az összesített impakt faktor. Egy 

kutatócsoport (MTA-PPKE Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport) működik a karon 7,75 

fővel. Örvendetes, hogy megkezdték a fiatalítást, s erős a doktori iskolájuk is, amelynek 14 

törzstagja és 40 hallgatója van. Az Országos Doktori Tanács módszertana alapján számított 

pontszám 46, ez kiválónak tekinthető.  

Hallgatói nagyon aktívak a tudományos diákkörökben, huszonöt diákjuk szerzett helyezést a 

2009-es és 2011-es Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. A kar kiváló 

kapcsolatokkal rendelkezik a Magyar Tudományos Akadémia számos kutatóintézetével. 

Gyengeségek: A vezető informatikai folyóiratok átlagos 1,3-as impakt faktorához viszonyítva 

nem túl magas az ezen a területen elért 54-es érték. A vezető kutatók közül négyen hetven 

évesnél idősebbek, további kettőt más intézmény foglalkoztat főállásban.  

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás mindenképpen támogatandó 
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SZENT ISTVÁN EGYETEM – MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI 

KAR 

 

Erősségek: A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara az ország 

legnagyobb agrár felsőoktatási és kutatási intézménye, és meghatározó szerepet játszik a hazai 

agárkutatások számos ágazatában. 

A kar abszolút mutatói alapján rendelkezik a magas színvonalú tudományos munkához 

szükséges tudományos kapacitásokkal. A kar 141 oktatójának 82%-a minősített, közülük 

tizenegy az MTA doktora címet viseli, három oktató/kutató pedig az MTA tagja. A karhoz 

kapcsolódó négy doktori iskola összesen akkreditált törzstagjainak száma 46, 2011-ben a 

hallgatók száma 112, a fokozatot szerzettek száma 32 volt. A karon egy MTA támogatású 

kutatócsoport működik 6 fővel. A 10 legjobb kutató átlagos teljes idézettsége ~700, ez a 

karon képviselt tudományterületeken jónak tekinthető.  

A karon aktív diákköri munka folyik, harminckilenc esetben értek el helyezést az Országos 

Tudományos Diákköri Konferenciákon, ami a többi intézmény karaival összehasonlítva 

kimagasló eredmény.  

A teljes működési bevétel 38%-a kutatási pályázatokból származik. Ez jó arány, tekintve hogy 

a kar összesített kutatási, fejlesztési és innovációs bevételei a legmagasabbak a pályázó 

intézmények között. 

Gyengeségek: A kar összesített publikációs volumene az agrár karok viszonylatában a 

negyedik helyen áll, ami a kiváló kutatási kapacitásokat figyelembe véve nem tekinthető jó 

eredménynek. A 2009 és 2011 közötti időszak összesített impakt faktora 480, ami a fele 

ekkora Állatorvos-tudományi Kar eredményének a felét teszi ki. A kar fejlesztési tervében a 

tudományos fokozattal nem rendelkező oktatók tudományos fokozatszerzésének és a 

megfelelő tudományos mutatókkal rendelkező oktatók és kutatók DSc fokozatának 

megszerzését tűzte ki célul, azonban a megvalósítás konkrét módjára nem tért ki. 

Az Országos Doktori Tanács metodikája alapján számított pontszám 125, egy doktori iskolára 

átlagosan 31,5 ez az átlagnál egy kicsit alacsonyabb. A doktori iskolák szétaprózódottak, az 

egyes iskolák törzstagjainak és hallgatóinak száma nem éri el a kritikus tömeget. A kar sajnos 

nem vesz részt nemzetközi tudományos projektben, ezen már a közeli jövőben változtatni 

szükséges.  

A karnak a jövőben nagy gondot kell fordítania fajlagos mutatóinak javítására, különösen a 

tudományos eredményesség terén (publikációk számának, az összesített impakt faktor 

növelésére), hiszen kutatási kapacitásai alapján sokkal nagyobb teljesítményre lenne képes. 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás támogatandó 
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PANNON EGYETEM – MÉRNÖKI KAR 

 

Erősségek: A Mérnöki Karon a természettudományok és műszaki tudományok területén 

folyik alap- és alkalmazott kutatás. A kutatómunka az intézeteken belül iskolateremtő 

professzorok köré szerveződött kutatási műhelyekben zajlik, melyek egymáshoz a doktori 

iskolák keretein belül kapcsolódnak. A kar a kémiai és vegyészmérnöki tudományok, 

valamint a környezettudomány területén rendelkezik a nemzetközileg magasan jegyzett 

alapkutatási potenciállal és kimagasló teljesítménnyel. 

A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 83 (78%), ami a műszaki karok között 

átlag feletti, és szintén magas a karon dolgozó MTA doktora címmel rendelkező 

oktatók/kutatók aránya. A karon MTA kutatócsoport működik (MTA-PE Levegőkémiai 

Kutatócsoport) hat kutatóval. Két doktori iskolájuk van, mely törzstagjainak száma összesen 

29 Az Országos Doktori Tanács módszertana alapján számított pontszám összesen 79, ami a 

második legmagasabb a pályázó karok pontszámai közül. Különösen magas színvonalú a 

környezettudományi doktori iskola, ahol az Országos Doktori Tanács módszertana alapján 

számított pontszám 49. A kar publikációs volumene a „kutató kar” címre pályázó 

intézmények között kiemelkedő, a publikációk négyötöde idegen nyelven jelenik meg. A kar 

összesített impakt faktora 2009 és 2011 között 616 volt, ami a legmagasabb a műszaki karok 

esetében. Nagyon jó a tizenegy vezető kutató idézettsége, átlagosan mintegy 1000. A teljes 

működési bevétel 23%-a kutatási és fejlesztési pályázatokból származik, és a pályázó műszaki 

karok közül ez rendelkezik a 2009–2011-es időszak viszonylatában a legnagyobb K+F+I 

bevétellel. A tehetséggondozás is kiemelkedő, négy év alatt 22 diákjuk nyert díjat az Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián. 

A kar erős képzési és kutatási kapcsolatokkal rendelkezik a Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (MOL). 

Gyengeségek: A vegyészmérnöki és anyagtudományi doktori iskola színvonala átlagos, 12 

törzstagja van, az Országos Doktori Tanács módszertana alapján számított pontszám 30.  

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás támogatandó 
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Kutató kari minősítésre jelenleg nem javasolt 

 

MISKOLCI EGYETEM – MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR 

 

Erősségek: A kar egyedülálló kompetenciákkal rendelkezik a metallurgia, a fémelőállítás és 

az öntészet területén. 

A kar fajlagos mutatói alapján kiváló kutatási kapacitásokkal rendelkezik, a minősített oktatók 

aránya eléri a 86%-ot, közülük 4 MTA doktora minősítéssel rendelkezik, 1 oktató/kutató 

pedig az MTA tagja.  

A kar tudományos teljesítményének fontos tényezője a szervezeti egységen belül már lassan 2 

évtizede működő az MTA Anyagtudományi Kutatócsoport, ami jelenleg 14,5 kutatót 

foglalkoztat. Az Anyagtudományi Karnak huszonegy szabadalma van, ez kiemelkedő 

eredménynek számít. A kar hallgatói tizenkét esetben értek el helyezést az Országos 

Tudományos Diákköri Konferenciákon 2008 és 2012 között, valamint kettő hallgató Pro 

Scientia érmet kapott, ami figyelemreméltó a kar méretét tekintve.  

Az intézményfejlesztési terv kiválósági mellékletében jelzett adatok alapján a kar 2012-ben 

500 M Ft pályázati forrást nyert el. Ez kiemelkedő eredménynek számít, de meg kell említeni, 

hogy a Miskolci Egyetem és a kiválósági minősítésre adatot szolgáltató karai nem a megfelelő 

formában nyújtották be a K+F+I összesített bevételre vonatkozó adataikat, így azok 

összetételére jó esetben is csak következtetni lehet.  

Az intézmény együttműködik a régióban szerveződő Bay Zoltán Nanotechnológiai 

Kutatóintézettel, és működteti az Anyagmérnöki MSc szakon a Nanotechnológia Szakirányt, 

azonban az ilyen jellegű együttműködésekben még nagy a kihasználatlan potenciál. 

Gyengeségek: A karon tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott 

oktatók, kutatók száma mindössze 36. Ez az összes teljes munkaidős oktató, kutató 

létszámának arányát tekintve 86%, abszolút értelemben nem éri el azt a kritikus tömeget, 

amely egy kutató kar kiemelkedő tudományos teljesítményét hosszútávon biztosítani képes. A 

tíz legjobb kutató átlagos teljes idézettsége 250 körüli, s ez a műszaki anyagtudomány 

területén nem elégséges. A kumulatív impakt faktor átlaga erre a tíz kutatóra mintegy 23, s ez 

ellentmondásban van a kar által benyújtott dokumentumban jelzettekkel, hiszen a 2009, 2010 

és 2011-es évek viszonylatában 300 feletti értékeket adtak meg.  

Annak ellenére, hogy a kar hallgatói jó eredményeket érnek el az Országos Tudományos 

Diákköri Konferencián, a tehetséggondozási tevékenységet nagymértékben segítené egy 

szakkollégium létrehozása. 

A kar által a kiválósági minősítésre benyújtott javaslata eltérő adatokat tartalmaz a minősített 

oktatók számát és arányát illetően, mint az intézmény kutatóegyetemi pályázata. 

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás jelenleg nem támogatható 

A minősített oktatók létszámának növeléséhez és a megfelelő kutatási kapacitás eléréséhez 

indokolt lehet a Műszaki Földtudományi Karral vagy a Gépészmérnöki és Informatikai Karral 

történő egyesülés. Ebben az esetben 2013. évi minősítési körben esélyes lehet a minősítésre. 
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MISKOLCI EGYETEM – MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR 

 

Erősségek: A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara számos területen 

(szilárdásvány bányászat, műszaki földtudomány, szénhidrogén bányászat, mérnök 

hidrogeológia, ásványelőkészítés, hulladékgazdálkodás) egyedülálló oktatási és kutatási 

programokkal rendelkezik Magyarországon. 

A karon egy MTA kutatócsoport (MTA‐ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport) 

működik 5,25 (arányosított teljes munkaidejű) kutatóval. A kar  minősített oktatói aránya 

kiemelkedik a minősítésre javaslatot benyújtó szervezeti egységek közül (88%). A Műszaki 

Földtudományi Kar kis méretéhez képest jelentős számú az MTA doktora tudományos 

minősítéssel rendelkező oktatók és kutatók aránya. A teljes működési bevétel 24%-a K+F és 

innovációs tevékenységből származik, ez jó arány; a 2009 és 2011 közötti K+F+I bevételeik 

nagysága (621 M Ft) pedig a műszaki karok között a harmadik helyen áll.  

Gyengeségek: A Műszaki Anyagtudományi Karhoz hasonlóan, a tudományos fokozattal 

rendelkező oktatók száma alacsony (46), ami nem éri el a kritikus tömeget. Doktori 

iskolájuknak nyolc törzstagja van, az ODT metodika alapján számított pontszám 28, ez az 

átlagnál alacsonyabb. Csak nyolc kutatót sorolnak fel a kiemelkedő idézettséget jelző listán, 

ezek átlagos idézettsége 350, ami nem tekinthető rossz eredmények, de hiányzik a kritikus 

tömeg, a kar túl kicsi ahhoz, hogy meghatározó jelentőségű legyen. Az egy évre számított, 

kumulatív impakt faktor nem éri el a húszat, ez rendkívül alacsony.  

A Műszaki Anyagtudományi Kar hasonló adataihoz képest alacsony az Országos 

Tudományos Diákköri Konferenciákon helyezést elérők aránya, ami a tehetséggondozási 

tevékenység hiányosságaira utalhat. A kiadott doktori fokozatok száma a doktorandusz 

hallgatók számához mérten is kevés.  

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás jelenleg nem támogatható 

A minősített oktatók létszámának növeléséhez és a megfelelő kutatási kapacitás eléréséhez 

indokolt lehet a Műszaki Anyagtudományi Karral (esetleg a Gépészmérnöki és Informatikai 

Karral) történő egyesülés. Ebben vezető irányt jelenleg a Műszaki Anyagtudományi Kar 

kiemelkedő eredményeket hozó kutatásai jelentenek. Ebben az esetben 2013. évi minősítési 

körben esélyes lehet a minősítésre. 
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MISKOLCI EGYETEM – GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR 

 

Erősségek: A Gépészmérnöki Kar a Miskolci Egyetem megalakulásakor 1949-ben jött létre a 

nehézipar oktatási és kutatási igényeinek kielégítésére. Az évtizedek során a fejlődő oktatási 

és kutatási struktúra fejlődésének leképezésére a kar nevét 2006-ban Gépészmérnöki és 

Informatikai Karrá változtatta. Jelenleg a karon 17 tanszék működik, a képzési portfólió a 

műszaki és informatikai tudományterületeket fedi le.  

A kar abszolút mutatói alapján jó teljesítményt tud felmutatni, a minősített oktatók számát 

tekintve a pályázó karok élmezőnyében van. 

A teljes működési bevétel 24%-a K+F és innovációs tevékenységből származik, az összesített 

K+F+I bevételük a 2009–2011 időszak viszonylatában 571 M Ft, ami jó, de a kar méretéhez 

képest nem kimagasló eredmény. A kar összesített publikációs volumene a műszaki karok 

között kiemelkedő, és komoly eredmény, hogy az idegen nyelvű cikkek száma meghaladja a 

magyar nyelvű cikkek számát. A pályázó szervezeti egységek közül a Gépészmérnöki és 

Informatikai Kar rendelkezik a legtöbb idegen nyelvű publikációval. 

Gyengeségek: Habár a szervezeti egység publikációs volumene kiemelkedő, a cikkek 

tudományos hatása nem teljesen meggyőző, az egy évre számított, összesített átlagos impakt 

faktor 40, ami nem kimagasló. 

A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma rendkívül magas, de ez a teljes kari 

létszámnak csak az 56%-a, ami arra utal, hogy a kar nem tudományos, hanem gyakorlati 

irányultságú, inkább ezt a vonalat kellene erősíteni. A kar két doktori iskolával rendelkezik, 

melyeknek mindössze tizennyolc törzstagja van, valamint az ODT metodika alapján számított 

pontszám 36, ami az átlagnál alacsonyabb. A kiemelkedő kutatók átlagos idézettsége 70, ez 

kevésnek számít, és azt mutatja, hogy az ő legfontosabb feladatuk nem az alapkutatás, hanem 

a gyakorlat művelése és oktatása. A két doktori iskola doktoranduszainak száma 2012-ben 

mindössze 30 fő volt, és a kiadott fokozatok száma is mindössze 5. 

A kar 3400 fős létszámához mérten meglehetősen kevés az OTDK-n helyezést elérő hallgatók 

aránya. 

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás jelenleg nem támogatható 

A 2013. évi minősítési körben esélyes lehet a minősítésre, amennyiben a másik két miskolci 

kar valamelyikével vagy egyes területeivel egyesülés zajlana le. 
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MISKOLCI EGYETEM – BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 

Erősségek: A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma magas, ami a HVG 

intézményi rangsorában a Miskolci Bölcsészettudományi Kart az oktatói kiválósági kategória 

élére jutatta. A kar magyar nyelvű publikációs volumene jó, a vezető kutatók összes 

idézettsége háromszáz körül van, ez a bölcsészettudományban jónak mondható.  

Gyengeségek: Az idegen nyelvű publikációk száma rendkívül alacsony a kar összesített 

kibocsátásához képest. Az idegen nyelvű publikálás esetében az összes hazai bölcsészkar 

között csak a 7–8. helyet foglalja el a kar. A publikációs hatás a bölcsészettudományban 

nehezen értelmezhető (pontosabban ezek gyűjtése külön erőfeszítést igényel), ez azonban nem 

lehet elfogadható indok a szükséges adatok elhagyására. A publikációs hatás, s a kutatási 

tevékenység minősége nem ítélhető meg a megadott adatok alapján.  

Doktori iskolájuknak kilenc törzstagja van, az Országos Doktori Tanács metodika alapján 

számított pontszám 25, ez a pályázó szervezeti egységek adataihoz mérten alacsonynak 

számít. A doktorandusz hallgatók létszáma rendkívül alacsony, és a 2011-ben például 

mindössze két doktori védés történt, ami igen rossz arány.  

Az OTDK helyezettek aránya elmarad az amúgy jó kutatói kapacitással rendelkező kartól 

elvárható eredménytől.  

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás jelenleg nem támogatható 
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MISKOLCI EGYETEM – EGÉSZSÉGÜGYI KAR 

 

Erősségek: A Miskolci Egészségügyi Kar a hallgatói jelentkezési adatok alapján igen keresett 

kar, az egészségtudományi terület szakjaira az elmúlt időszakban minden szak, illetve 

szakirány esetében túljelentkezés mutatkozott. Az összjelentkezések száma évente öt-

hatszoros, az első helyen jelentkezők aránya a felvehető keretszámhoz viszonyítva másfél-

kétszeres. 

A kar a kiválósági javaslatában oktatási feladatainak specializálódásáról számol be, valamint 

a nanomedicina, nanotoxicológia, nanotechnológia kutatásokban való megjelenéséről, ami jó 

iránynak tekinthető.  

A kar mindössze egy kiemelkedő publikációs tevékenységben mérhető teljesítményű kutatót 

(2275 idézet, 212 összesített impakt faktor) foglalkoztat.  

Gyengeségek: A karon 21 minősített oktató van (ez éppen meghaladja a felsőoktatási törvény 

által megkövetelt minimumot), ez az összes teljes munkaidős oktató, kutató létszámának 

arányát tekintve alig 54%. Ez az arány kutató kar minősítésre pályázó intézménynél rendkívül 

alacsonynak számít. Az egyetlen kiemelkedő tudományos teljesítménnyel rendelkező kutató 

mellett szereplő további hat kutató publikációs tevékenysége nem jelentős. A kar nem 

rendelkezik doktori iskolával, valamint a hallgatók Országos Tudományos Diákköri 

Konferenciákon való eredményessége rendkívül alacsony. A kar publikációs volumene 

elhanyagolhatónak számít, az idegen nyelvű publikációk aránya nagyon kevés. A kar nem 

rendelkezik megrendelésekből származó K+F+I bevételekkel.  

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás jelenleg nem támogatható 
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ÓBUDAI EGYETEM – NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR 

 

Erősségek: A kar az ország második legnépszerűbb informatikai kara a képzések területén.  

A kar kutatás-fejlesztési tevékenysége – az intézmény történeti hátteréből következően is – 

számos olyan kutatási témát foglal magában, melyek rendre szervesen kapcsolódnak a hazai 

ipar nagy hozzáadott értékű termelési területeihez. 

A kar tizenegy kiemelkedő kutatója által megszerzett 6600 hivatkozás igen jó eredmény. A 

Neumann János Informatikai Karon négy MTA doktora címet viselő oktató/kutató dolgozik, 

számuk a kar teljes oktatói létszámára vetítve kiváló. A kar teljes működési bevételének 38%-

a kutatási pályázatokból származik, ez jó arány, valamint a megrendelésekből származó 

K+F+I bevételek nagysága kimagasló az informatikai képzési területen aktív pályázó karok 

között, ez a kar jól kiépített piaci kapcsolatrendszerére utal. A kar igen sikeres technológia 

transzfer tevékenységet mondhat magáénak.  

A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 28, ami az összes oktatók 75%-a. Ugyan 

ez az arány más tudományterületekhez képest alacsony, de az informatikai képzési területen 

átlagon felüli.  

A kar nagyon aktív a tehetséggondozás terén, az Országos Tudományos Diákköri 

Konferenciákon tizenkilenc diákjuk szerzett helyezést.  

Gyengeségek: Doktori iskolájuknak 10 törzstagja és 15 hallgatója van, az Országos Doktori 

Tanács módszertana alapján számított pontszám 24, ami jelenleg átlagos. 2011-ben mindössze 

két hallgatójuk szerzett doktori fokozatot, mivel új doktori iskoláról van szó. A publikációs 

volumen megfelelő, azonban a kumulált impakt faktor növekménye szerénynek mondható. 

A kutató kari minősítéshez a minősített oktató létszámon belül az akadémikusok alkalmazása, 

valamint a publikációs eredményesség területén szükséges az előrelépés.  

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás jelenleg nem támogatható 
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ÓBUDAI EGYETEM – BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI 

MÉRNÖKI KAR 

 

Erősségek: Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara az 

önálló főiskolából alakult egyre hatékonyabban és eredményesebben működő egyetemi karrá. 

A karon két akadémikus dolgozik, ez kiváló eredmény a minősített oktatók összetételét 

tekintve. Az intézmény jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, mind a kutatás, mind az 

oktatás területén. 

Az Óbudai Egyetemen működő Pályázati és Technológia Transzfer Iroda hatékonyan segíti az 

intézmény pályázati tevékenységét, az iroda közreműködésével több, sikeres, nagy összegű 

pályázat készült és nyert az utóbbi időszakban.   

Gyengeségek: A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 31 (62%), ez a nemzeti 

felsőoktatási törvény által megszabott minimum közelében van, kutató kar esetében kevés. 

Két, ebben az évben akkreditált doktori iskolájuk 10 törzstaggal rendelkezik, az Országos 

Doktori Tanács módszertana alapján számított összesített pontszámuk 47, ami átlagos, 

azonban a két iskola pontszáma egyenként mindössze 25, illetve 22, ez kevés. Habár a kar 

oktatóinak publikációs aktivitása megfelelő, a kumulált impakt faktor növekménye a 2009–

2011-es időszakban évente átlagosan 13, ami azt jelzi, hogy a karnak a jövőben nagy 

figyelmet kell fordítania a publikációs eredményességének növelésére. Mindössze három 

hallgatójuk nyert díjat Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A teljes működési 

bevétel 8%-a kutatási és fejlesztési pályázatokból származik, a teljes K+F+I bevétel 152 

millió Ft, ez nem kiemelkedő.  

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás jelenleg nem támogatható 
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PANNON EGYETEM – MŰSZAKI INFORMATIKAI KAR 

 

Erősségek: A Műszaki Informatikai Karon folyó kutatási, valamint kutatás-fejlesztési 

tevékenység jelentős része a műszaki, az informatikai, valamint a természettudományos 

területen zajlik, illetőleg multidiszciplináris és interdiszciplináris kutatási projektek esetén az 

előző három terület rajzolja ki a kutatások fő irányát.  

A minősített oktatók számát (59) tekintve a kar jó mutatókkal rendelkezik, az oktatók és 

kutatók között 10 az MTA doktora címet viseli, de arányában (75%) alacsonyabb, ez a 

műszaki területnek megfelelő. 

A karnak két doktori iskolája van, egyenként átlagosan tíz törzstaggal, az Országos Doktori 

Tanács módszertana alapján számított pontszám 33, illetve 29, ami átlagosnak mondható. Az 

összes impakt faktor három éven át közel évi száz volt, állandónak tekinthető. Ez az 

informatikában jónak számít, a molekuláris és nanotechnológiában azonban kevés, továbbá 

ezzel az eredménnyel más informatikai karokhoz képest elmaradásban van. Nagyon jó a hét 

vezető kutató idézettsége, átlagosan mintegy 1300.  

Négy év alatt 13 diákjuk nyert díjat az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A 

pályázatokon megszerzett bevétel 369 M Ft, ez jónak mondható. 8 M Ft bevételük volt saját 

innovációs eredmény értékesítéséből, ez bíztató. Két Pro Scientia aranyérmesük van. A karon 

2013-tól Transzlációs Glikomika MTA Lendület Kutatócsoport kezdi meg működését.  

Gyengeségek: Az OTDK-n helyezést elérő hallgatók száma viszonylag alacsony. A kar 

ugyan minden területen jó mutatókkal rendelkezik, hátrányát a többi esélyes karral szemben 

leginkább kisebb mérete jelenti.  

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás jelenleg nem támogatható 
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SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM – KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI 

KAR 

 

Erősségek: A vélhetően tizenhat kiemelkedő kutató között országosan ismert nevek is 

vannak, regionális kutatásaik jelentősek. A kar rendelkezik minősített szakkollégiummal. 

Doktori iskolájukban 54 hallgató vesz részt posztgraduális képzésekben, és az évenként 

kiadott fokozatok száma magas (15). 

Gyengeségek: A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 47 (73%), ez átlagos. 

Doktori iskolájukban nyolc törzstag van. Az Országos Doktori Tanács módszertana alapján 

számított pontszám 17, ez alacsonynak mondható. Nem különítik el a karok kiemelkedőnek 

tartott kutatóit, csak sejteni lehet, hogy ki melyik karhoz tartozik. A publikációs tevékenység 

hatása értékelhetetlen, nincsenek karonként elkülönítve az adatok. A Széchenyi István 

Egyetem karai K+F+I bevételeit csak egyetemi szinten ismertette, nem állnak rendelkezésre a 

karok részesedését mutató adatok.  

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás jelenleg nem támogatható 
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SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM – DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS 

JOGTUDOMÁNYI KAR 

 

Erősségek: Négy év alatt tizennyolc diákjuk nyert díjat az Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián, egy Pro Scientia Érmesük van, valamint rendelkeznek minősített 

szakkollégiummal is, ami a tehetséggondozás igen magas színvonalára utal. 

Gyengeségek: A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 29, a minősített oktatók 

aránya 63%, ami alacsonynak számít. Doktori iskolájának hét törzstagja van, az Országos 

Doktori Tanács módszertana alapján számított pontszám 17, ami alacsonynak mondható. Nem 

különítik el a karok kiemelkedőnek tartott kutatóit, csak sejteni lehet, hogy ki melyik karhoz 

tartozik. A publikációs tevékenység hatása értékelhetetlen, nincsenek karonként elkülönítve 

az adatok. A Széchenyi István Egyetem karai K+F+I bevételeit csak egyetemi szinten 

ismertette, nem állnak rendelkezésre a karok részesedését mutató adatok. 

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás jelenleg nem támogatható 
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SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM – MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR 

 

Erősségek: A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 96, ez megfelelő. Doktori 

iskolájukban tizennégy törzstag van, az Országos Doktori Tanács módszertana alapján 

számított pontszám 36, ez közepesnek mondható. Négy év alatt huszonöt diákjuk ért el 

helyezést az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, egy Pro Scientia érmesük van. 

Gyengeségek: A tudományos fokozattal rendelkező oktatók számaránya 49%, ez arra utal, 

hogy a kar nem alapkutatási, hanem inkább műszaki fejlesztési irányultságú. Ennek alapján 

négy vezető kutatójuk idézettsége kiemelkedő, de a többié nem éri el a kívánatos minimumot. 

A publikációs tevékenység hatása alacsony. 

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás jelenleg nem támogatható 
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NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM – ERDŐMÉRNÖKI KAR 

 

Erősségek: Az Erdőmérnöki Karon a több mint 200 éves erdészeti felsőoktatás mellett 20 éve 

folyik a környezetmérnöki és a vadgazda mérnöki, és 10 éve a természetvédelmi mérnöki és a 

környezettudományi graduális képzés. 

Az egyedülálló képzésekkel is rendelkező képzési profil mellett a Nyugat-magyarországi 

Egyetem fontos tudományos műhelyeknek is helyet ad, ezek kutatásai közül az evolúciós 

ökológiai kutatások, a klímaváltozás kutatás, a vadgazdálkodás, geoinformatika, a molekuláris 

biológia és az erdővédelem, növénytan és természetvédelem területek a legfontosabbak.  

A karon hatvan minősített oktató működik (81%), ez abszolút és viszonylagos értelemben is 

jó. 2008–2012 között nyolc diákjuk ért el helyezést az Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián. Az ötven főállású kutató összesen 4100 idézete (fejenként 80) legfeljebb 

közepes eredménynek számít. A kar összesített K+F+I bevételei igen jelentősek, a 2009–2011 

közötti időszakban 750 M Ft ilyen jellegű bevételre tettek szert, ami a legmagasabb a pályázó 

agrár karok esetében. Az Erdőmérnöki Kar publikációs összesített volumene magas.  

Gyengeségek: Két doktori iskolájukban kilenc, illetve hét törzstag van, közülük hárman a 

következő években betöltik a 70 éves életkort. A két doktori iskola az Országos Doktori 

Tanács módszertana alapján számított pontszáma 13, illetve 17, ami átlag alatti. Habár a 

doktoranduszok létszáma jelentős, a fokozatot szerzők száma évi kettő és kilenc között 

változik, ami alacsony. Annak ellenére, hogy a kar publikációs teljesítménye magas, az 

idegen nyelven megjelenő monográfiák és cikkek száma igen alacsony, valamint a 

publikációs hatás is szerénynek mondható: ez évi húsz és hatvan között változik, még annak 

figyelembe vételével is alacsonynak számít, hogy szakterület legjobb nemzetközi 

folyóiratainak az impakt faktora viszonylag kicsi. A kar kiterjedt nemzetközi kutatási 

kapcsolatai nem tükröződnek a publikációs adatokban. 

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás jelenleg nem támogatható 

 

 

 



39 

 

 
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM – MEZŐGAZDASÁGI ÉS 

ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KAR 

 

Erősségek: A Nyugat-magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári kara a magyarországi 

agrár képzések egyik kiemelkedő szereplője, valamint mezőgazdaság és 

élelmiszertudományok kutatásának területén nagy tapasztalatokat felhalmozott tudományos 

műhelye. A kar fontos szerepet tölt be a térség és az ország mezőgazdaságának és iparának 

fejlesztésében. 

A kar 65 oktatójából 57 rendelkezik tudományos fokozattal,  ez 87%-os arányt jelent, ami a 

pályázó agrár karok között a legmagasabb. A karon egy MTA tag dolgozik. 2008 és 2012 

között a kar 23 diákja ért el helyezést az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, 

ami eredményes tehetséggondozási tevékenységre utal. A kar a K+F+I területen az agrár 

karok között kiemelkedő pályázónak számít, valamint az összesített K+F+I bevételek 

nagysága is jelentős. A kar K+F bevétele 2011-ben 170 M Ft volt, ez az összes bevétel 

14,7%-a. Kiemelkedő a saját innovációs eredmény értékesítéséből származó 83,5 M Ft 

bevétel. 

Gyengeségek: Két doktori iskolájukban tizenhárom, illetve tíz törzstag van, az Országos 

Doktori Tanács módszertana alapján számított pontszám 31, illetve 18, ami összesítve átlagos 

eredmény, azonban külön-külön átlag alatti. A publikációs volumen az agrár karokhoz 

viszonyítva átlagos, az idegen nyelvű publikációk aránya igen alacsony, a tudományterületi 

publikációs szokások, trendek figyelembe vételével is. A publikációs hatás évi kilenc és 

harminchárom impakt faktor között változik, ez akkor sem elégséges, ha a szakterület legjobb 

nemzetközi folyóiratainak az impakt faktora viszonylag kicsi. A tíz vezető kutató átlagos 

összes idézettsége 300, ami nem kiemelkedő eredmény. A kar a tudománymetriai 

összehasonlítások szerint jó teljesítményt nyújt, de nem kiemelkedő.   

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás jelenleg nem támogatható 
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KAPOSVÁRI EGYETEM – ÁLLATTUDOMÁNYI KAR 

 

Erősségek: A Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán futó kutatások agrár-, 

élelmiszerbiztonság (kapcsolódó állat- és humán-egészségügyi területekkel), továbbá 

takarmánytermesztési kutatási fókuszterülettel rendelkeznek. 

A kar 55 oktató/kutatója közül 48 fő rendelkezik tudományos minősítéssel, ami 87%-os 

arányt jelez, ami a „kutató kar” minősítésre javaslatot benyújtó intézmények között kimagasló 

eredmény. A karon MTA kutatócsoport működik 5 fővel, kutatócsoport interdiszciplináris 

kutatásokat végez a táplálékláncot szennyező természetes toxinok (mikotoxinok) hatásának 

megismerésére. 

A fajlagos mutatók szerinti kiváló kutatási kapacitások, a kar méretéhez képest szokatlanul 

nagy publikációs produktivitással párosul, a kar az összes pályázó kar közül a legtöbb 

publikációval büszkélkedhet, valamint idegen nyelvi publikációs volumenük is kiemelkedő. 

Négy év alatt tizenhárom diákjuk ért el helyezést az Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián, ami a kar kis méretéhez képest igen jó eredmény. Kiemelkedő a saját 

innovációs eredmény értékesítéséből származó 31 M Ft bevétel. A kar K+F bevétele 2011-

ben 236 M Ft volt, ez az összes bevétel 10%-a.  

Gyengeségek: Az intézmény fejlesztési tervének alapján: „A Kaposvári Egyetem a magyar 

felsőoktatási szektorban a különböző tudománymetriai mutatók alapján a 10–15. 

legjelentősebb kutatóhely, amely azt is jelenti, hogy a 4-5. legnagyobb agrár- és élelmiszer-

tudományi kutatóhely is egyben.” A kar ugyan kiváló fajlagos mutatókkal rendelkezik, de az 

abszolút mutatók terén még lenne lehetőség a fejlesztésre.  

Doktori iskolájukban 2011-ben négy törzstag volt, az Országos Doktori Tanács módszertana 

alapján számított pontszám 8, ez nagyon kevés. A publikációs hatás évi hetven és száz között 

változik, ez akkor sem elégséges, ha a szakterület legjobb nemzetközi folyóiratainak az 

impakt faktora viszonylag kicsi. A kar, habár kiváló mutatókkal rendelkezik, kis mérete 

folytán nem képes a nagyobb (akár szerényebb fajlagos mutatókkal rendelkező) karok elé 

kerülni. 

 

Javaslat: a „kutató kar” besorolás jelenleg nem támogatható 

 


