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Kámán Éva – Heltai Gyön gyi

A tár sa da lom tu do má nyi alap ku ta tá sok 
fi nanszírozá si rend sze re 1990–2001

1. BE VE ZE TŐ

E rö vid vi ta in dí tó dol go zat ban a tár sa da lom tu do má nyi alap ku ta tá sok fi nan szí ro zá-
si rend sze ré nek ál ta lá nos is mer te té sé től a konk rét prob lé mák fe lé ha lad tunk, meg kí-
sé rel vén mind vé gig szem előtt tar ta ni a fo lya ma tok történetiségét1.

A ku ta tás-fej lesz tés fi nan szí ro zá sá nak szo ci a lis ta és ka pi ta lis ta mo dell jé nek jel-
lem zé se után a leg fon to sabb in téz mé nyek ről adunk át te kin tést, majd a fi nan szí ro zá-
si rend szer ku ta tás ra gya ko rolt ha tá sát kí sé rel jük meg meg ra gad ni. Vé gül né hány 
olyan kér dést ve tünk fel, me lyek a fi nan szí ro zá si rend szer jö vő jét érin tik.

Elöl já ró ban azon ban rög zí te nünk kell a dis kur zus té má ját, il let ve szól ni kell az adat-
gyűj tés aláb bi négy ne héz sé ge i ről.

•  A tár sa da lom tu do mány ok az MTA be so ro lá sa sze rint az élet te len ter mé szet tu-
do mány ok és az élet tu do má nyok mel lett a har ma dik nagy tu do mány te rü le tet 
al kot ják. En nek el le né re egy szű kebb fo ga lom-ér tel me zés is él, mely sze rint a 
fo ga lom a böl csé szet tu do má nyo kat, il let ve a jog- és köz gaz da ság-tu do mányt 
nem fe di le együt t. A mű vé sze tek stá tu sza még el lent mon dá so sabb, de –„jobb 
hí ján” – gyak ran a tár sa da lom tu do mány ok hoz csa tol va ke ze lik őket. Ezért je lez-
zük, hogy a ta nul mány ban a fo gal mat a leg tá gab ban ér tel mez tük, de ese ten ként 
csak rész te rü let re vo nat ko zó ada tok áll tak a ren del ke zé sünk re.

•  Az „alap ku ta tás” szó szin tén nem egyértelmű2, kü lö nö sen a tár sa da lom tu do-
mány ese té ben. (Cseh-Szombathy Lász ló sze rint nem is adek vát a fo ga lom 
hasz ná la ta ezen a téren3.) Ne héz meg ha tá roz ni, mennyi re köz vet le nül hat a 
ku ta tás ered mé nye a tu do má nyos élet re vagy a tár sa da lom ra. A gya kor lat is azt 
mu tat ja, hogy az e te kin tet ben kü lön bö ző cél ki tű zé sek kel ren del ke ző OTKA és 
OKTK tá mo ga tá sai ese ten ként egy be is es het nek. Ter mé sze te sen igye kez tünk 
az alap ku ta tá sok kal kap cso la tos ada tok ra össz pon to sí ta ni.

•  A té ma összeg zé sét to vább ne he zí ti, hogy az egyes tá mo ga tá si for mák nin-
cse nek egy sé ge sen nyil ván tart va, és így az ál ta lá nos ten den ci ák ra csak az 
egyes in téz mé nyek (do ku men tu mok ból nem ma ra dék ta la nul kö vet he tő) vál to-
zá sa i ból tu dunk kö vet kez tet ni. 1989-től – az Or szá gos Mű sza ki In for má ci ós 
Köz pont és Könyv tár ilyen jel le gű ha tás kör ének vissza vo ná sa óta – gya kor-
la ti lag nem lé te zik or szá gos K+F nyil ván tartás4. Ez a ku ta tók tá jé ko zó dá sát 
is ne he zí ti, mint egy par la men ti fel szó la lás ban is el hang zott: „a pá lyá za tok 
át te kin té sé re ma nincs szer ve zet Ma gyar or szá gon, amely pon to san tud ná, 

 1 OKTK-Atelier kon fe ren cia-re fe rá tum, 2002. ja nu ár 9.
 2 L. A tu do má nyos ku ta tás fi nan szí ro zá sa, 12.
 3  Cseh-Szombathy Lász ló 1991. Az OTKA tu do má nyos szak kol lé gi u má nak ve ze tő je az OTKA meg úju lá sá-

ról, Élet és Tu do mány, 46. szám.
 4 MTA Or szág gyű lé si be szá mo ló a ma gyar tu do mány hely ze té ről 1999–2000, 1.
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hogy hol mi lyen pén ze ket le het meg pá lyáz ni és mi lyen pén ze ket nyer tek el 
kü lön bö ző te a mek, kü lön bö ző kutatóc so por tok.” 5

•  A fi nan szí ro zás prob le ma ti ká já ról szól va ter mé sze te sen a for rá so kon és az el osz-
tá si me cha niz mu so kon van a hang súly, de nem hagy hat juk tel je sen fi gyel men 
kí vül a for rá sok hasz no su lá sát, hi szen a fi nan szí ro zá si rend szer ha té kony sá gát az 
el ért ered mé nyek, és nem pusz tán a be fek te tett összeg nagy sá ga jel lem zi: sok kal 
in kább a ku ta tás ered mé nye i nek gya kor lat ba tör té nő gyors át vi te le biz to sít ja a gaz-
da sá gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis tel je sít mé nyek gyors nö ve ke dé sét. Bár a ha té kony-
sá got te kint ve Ma gyar or szág ki emel ke dő (ha zánk vi lág el ső az 1 mil lió USD rá for-
dí tás sal meg szü le tett nem zet kö zi pub li ká ci ók számában6), té mánk szem pont já ból 
nem ér dek te len pl. a ku ta tá si ered mé nyek szá mon ké ré se, nyo mon kö ve té se sem.

2. A K+F FI NAN SZÍ RO ZÁS SZO CI A LIS TA ÉS KA PI TA LIS TA MO DELL JE

A szo ci a lis ta kor szak ra jel lem ző hi e rar chi kus rend szer ben a költ ség ve tés volt a 
fi nan szí ro zás egyet len for rá sa; a tu do mány ba in vesz tált összeg ről a fel ső ok ta tá si 
szer vek és a tu do má nyos csúcs in téz mény ren del kez tek, a kor mány ál tal de fi ni ált 
ku ta tá si terv alap ján. (Mű sza ki tí pu sú ku ta tás-fej lesz tés ese tén a vál la la tok sze re pe 
nagy, kb. 50% volt, de ez a tár sa da lom tu do mányt nem érin ti.) Az egyes in téz mé nye-
ken be lül az igaz ga tók/tan szék ve ze tők osz tot ták el az össze ge ket a ku ta tók és ku ta-
tó cso por tok kö zött. A tá mo ga tá si össze gek fel hasz ná lá sá ról, a ku ta tá si ered mé nyek 
tu do má nyos ér té ké ről nem kel lett (hi va ta lo san) el szá mol ni. Ez a rend szer ked ve zőt-
len volt azok szá má ra, akik sze mé lyes okok mi att, vagy nem in téz mény-spe ci fi kus 
ku ta tá si te rü le tük nek kö szön he tő en ju tot tak ke ve sebb tá mo ga tás hoz.

A rend szer hi bá i ra a fel ső ok ta tás fi nan szí ro zá sán ke resz tül mu tat ha tunk rá. A 
tá mo ga tá sok me cha ni kus bá zis fi nan szí ro zás for má já ban tör té nő el osz tá sa, az 
egyes in téz mé nyek tel je sít mé nyé nek és va lós igé nye i nek fi gyel men kí vül ha gyá sa 
mi att egy más mel lett lé te zik a „kró ni kus alul fi nan szí ro zott ság és a kont rol lá lat lan 
pazarlás” 7. Prob le ma ti kus volt még az ága za ti irá nyí tás fenn ma ra dá sa, mely fo koz-
ta az in téz mé nyi el kü lö nü lést, és le me re ví tet te a szak ágak el tá vo lo dá sát, meg sok-
szo roz ta az admin isztrá ciót.8

A tu do má nyos ku ta tás ra for dí tott össze gek ről szól va el mond ha tó, hogy az 1960-
as évek től kezd ve a fel vi lá go so dás ma te ri a lis ta esz mé it zász la já ra tű ző szo ci a lis ta 
ide o ló gia a tu do mányt egy re in kább panaceá nak te kin tet te, ezért a szo ci a lis ta or szá-
gok éves GDP-jük 1,5–2%-át köl töt ték tu do má nyos ku ta tá sok tá mo ga tá sá ra, mely 
vi lág szin ten ma gas arány nak te kint he tő. En nek az összeg nek 15–20%-a ju tott a 
tár sa da lom tu do mány ok ra.

A ka pi ta lis ta or szá gok ban az ál la mi költ ség ve tés mel lett gaz da sá gi sze rep lők, vál-
lal ko zá sok és az ál lam pol gár ok is be kap cso lód nak a kul tú ra fenn tar tá sá ba, így a 
tu do má nyos ku ta tá sok fi nan szí ro zá sá ba is. A pi a ci vi szo nyok kö zött a vál lal ko zá sok 
ré sze se dé se a ku ta tá si rá for dí tá sok ból el éri, akár meg is ha lad ja a 60%-ot. A kb. 
40%-ot ki te vő költ ség ve té si tá mo ga tá sok szá mos csa tor nán ke resz tül nyer he tők 

 5  Az Or szá gos Tu do má nyos Alap prog ra mok ról szó ló tör vény ja vas lat ál ta lá nos vi tá ra bo csá tá sá nak hi te les 
jegy ző köny ve (1997. ok tó ber 27.)

 6 MTA Or szág gyű lé si be szá mo ló, 3.
 7  Fábri Györ gy dis  szer tá ci ó ja a ma gyar fel ső ok ta tás prob lé má i ról, 6.fe jezet, A ma gyar fel ső ok ta tás a rend-

szer vál tás kor (kéz irat)
 8 Ibid
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el: az in téz mé nyek alap fi nan szí ro zá sát egyéb köz vet len (ku ta tá si ta ná cso kon és 
ala po kon ke resz tül meg pá lyáz ha tó pro jekt- és prog ram tá mo ga tá sok, szer ző dé ses 
for rá sok, me lyek kel mi nisz té ri u mok gaz dál kod nak) és köz ve tett (adó ked vez mé nyek, 
ál la mi meg ren de lé sek, szol gál ta tá sok, inf rast ruk tú ra-fej lesz tés) uta kon egé szí tik ki, 
me lyek ál tal az ál lam a be ru há zás-ösz tön zés sze re pét vál lal ja magára.9

A szo ci a lis ta mo del lel össze vet ve, a ka pi ta lis ta mo dell ben meg sok szo ro zó dik te hát 
a le het sé ges for rá sok szá ma, és ez zel ki szé le se dik, di ver zi fi ká ló dik a ked vez mé nye-
zet tek kö re. A ku ta tó in té ze tek jel lem ző tí pu sai: há ló zat (pl. Max Planck, CNRS), ku ta-
tó köz pont, aka dé mi á hoz tar to zó in té zet, egye te men be lü li egy ség, il let ve „cent re of 
excel lence”, mely in ter disz cip li ná ris ku ta tá sok be fo ga dá sá ra is képes.10

A ka pi ta lis ta mo dell ben a tá mo ga tás el nye ré sé nek fel tét ele it szi go rú an sza bá lyoz-
zák (pá lyá zat, pro jekt-ala pú fi nan szí ro zás), és a ked vez mé nye zett be szá mo lá si kö te-
le zett ség gel tar to zik a fi nan szí ro zó szerv fe lé, me lyek so rai kö zött nagy sze re pet 
kap nak a költ ség ve té si és sa ját for rá sok ból gaz dál ko dó köz ala pít vány ok.

To váb bi kü lönb ség, hogy a tu do mány, tu dás nem „vég ső jó ként”, ha nem a tár sa-
dal mat elő nyök höz jut ta tó esz köz ként je le nik meg. Így ma ga is egy faj ta pi a ci ter mék, 
me lyet „el kell ad ni” – a tu dó sok nak meg kell győz ni ük a tör vény ho zó kat és más 
fi nan szí ro zó szer ve ket az adott te rü let fon tos sá gá ról, tár sa dal mi hasz ná ról.

Eu ró pá ban az 1990-es évek vé gén át lag ban a GDP 1,83%-a jut ku ta tá sok ra, míg 
az OECD or szá gok ese té ben ez a szám ma ga sabb, 2,21%. Vi szony lag nagy szó rás 
fi gyel he tő meg: az 1992-es ada tok alap ján a kö vet ke ző sor ál lít ha tó fel: Svájc, Svéd-
or szág, Né met or szág: 2,9; Fran cia or szág, Hol lan dia: 2,3; Nagy-Bri tan nia: 2,2; Bel gi-
um: 1,6; Dá nia: 1,4; Auszt ria: 1,3; Olasz or szág: 1,2; Ír or szág: 1; Spa nyol or szág: 0,7; 
Gö rög or szág: 0,4.11 A köz ve tett tá mo ga tás szem pont já ból igen el té rő gya kor la tok kal 
ta lál ko zunk: az USA-ban, Né met or szág ban és Fran cia or szág ban erő sen tá masz kod-
nak az adó ked vez mény re, Dá ni á ban, Nagy-Bri tan ni á ban és Olasz or szág ban in kább 
más esz kö zö ket vesz nek igénybe.12

Az 1990-es évek ben szá mos ka pi ta lis ta or szág ban új kor mány za ti szer vet hoz-
tak lét re a tu do mány irá nyí tá sá ra (pl. Nagy-Bri tan ni á ban az Office of Sci ence and 
Tech nol o gy vagy a MESR Fran cia or szág ban), il let ve át szer vez ték a meg lé vő ket, 
ami utal a ku ta tás fi nan szí ro zás sú lyá nak re la tív nö ve ke dé sé re. En nek okai kö zött a 
tu do mány és a tu do mány szer ve ző dés egy re komp le xeb bé vá lá sa sejt he tő, va la mint 
an nak fel is me ré se, hogy a mun ka erő szín vo nal-eme lé sé nek alap ja az az in no vá ci ós 
tu dás lánc, mely ben a ha gyo má nyos ok ta tás mel lett a ku ta tás, il let ve az élet hosszig 
tar tó ta nu lás fon tos sze re pet ját szik.13

Az eu ró pai or szá gok fi nan szí ro zá si gya kor la ta az Eu ró pai Unió bő vü lé sé vel vél he-
tő en meg fog vál toz ni; en nek ma gyar or szá gi von za ta it ké sőbb tár gyal juk.

Bár pon tos ada tok nem áll nak ren del ke zés re, az el mond ha tó, hogy a tár sa da-
lom tu do má nyi ku ta tá sok ki sebb mér té kű tá mo ga tást él vez nek, mint amek ko rát a 
szo ci a lis ta or szá gok gya kor la ta mu tat. Az or szá gok tár sa da lom tu do má nyi ku ta tás fi-
nan szí ro zás-gya kor la ta kö zött nagy el té ré sek ta lál ha tók. Enye di Györ gy sze rint ez 
an nak függ vé nyé ben ala kul, mi lyen a po li ti kai kul tú ra (mennyi re kap cso ló dik össze a 

 9  Moson iné Fried Ju dit: A tu do mány in téz mény rend sze re és fi nan szí ro zá sa: nem zet kö zi tren dek, Info-tár-
sadalom tu domány, 48.szám, 7–14.

 10 Ibid
 11 Gilyén–Moore 1996.120.
 12 Moson iné Fried Ju dit, op. c it.
 13  In ter jú Glatz Fe renc el nök kel (MTA) az UNESCO -vi lág kon fe ren cia ta nul sá ga i ról – a tő ke és a ku ta tás. 

Ma gyar Nem zet, 1999. 07. 10.
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kor mány za ti és a tu do má nyos szfé ra), mi lyen a tár sa da lom ku ta tás (in kább al kal ma-
zott vagy in kább el mé le ti do mi nan ci á jú), il let ve meg van-e a nyil vá nos vi ta kul tú rá ja. 
Az egyes tu do mány te rü le tek fi nan szí ro zá sát ter mé sze te sen az adott tu do mány te rü-
let res pek tu sa is befolyá sol ja.14

A szo ci a lis ta és a ka pi ta lis ta mo dell fen ti össze ve té sét a tár sa da lom tu do mány ok ra 
vo nat koz tat va még az zal kell ki egé szí te ni, hogy a fi nan szí ro zá si rend szer be li el té ré-
sek ta lán ép pen itt hoz ták lét re a leg na gyobb mód szer ta ni és tar tal mi el té ré se ket. A 
szo ci a lis ta rend szer til tás, tű rés, tá mo ga tás hár ma sa nem te rem tett meg fe le lő ke re-
te ket a tár sa da lom tu do mány ok ide o ló gia men tes fej lő dé sé hez, és ez zel hát rál tat ta 
azt. (Bár ter mé sze te sen ka pi ta lis ta be ren dez ke dé sű or szá gok ban is elő for dul hat, 
hogy a po li ti kai meg győ ző dés től füg gő en osz lik meg a tu dós tár sa da lom egy adott 
ku ta tás tár sa dal mi hasz nos sá gá nak meg íté lé sé ben, il let ve egyes cso por tok tel jes 
ku ta tá si te rü le tek tu do má nyos ér té két, lét jo go sult sá gát is két ség be von hat ják.)

3. A FI NAN SZÍ RO ZÁ SI REND SZER ÁT ALA KU LÁ SÁ NAK FŐBB 
ÁL LOMÁSAI MA GYAR OR SZÁ GON (1990–2001)

Ma gyar or szá gon az el múlt 10 év so rán je len tő sen csök kent a GDP-ará nyos 
K+F rá for dí tás, míg a vi lág fej lett gaz da sá ga i ban sta bil ma radt. A fej lett or szá gok 
2-3%-os ará nyá val szem ben Ma gyar or szá gon a tá mo ga tá sok össze ge az 1990-es 
1,62%-ról fo ko za to san csök kent 0,68%-ra (1996), majd sta bi li zá ló dott, las san nö ve-
ke dés nek in dult, és 2001-re meg kö ze lí tet te az 1,5%-ot.15

1998-ban a tu do mány egé szét te kint ve 48,1 mil li árd fo rint, 1999-ben 62,6 mil li árd 
fo rin tot tett ki a köz pon ti tá mo ga tás, mely nek kb. 40-50%-a te kint he tő köz vet len 
ku ta tás fej lesz té si tá mo ga tás nak (ku ta tás fej lesz té si ala pok, alap prog ra mok, ku ta tó-
in té ze tek a ked vez mé nye zet tek, il let ve ún. fe je ze ti ku ta tá si cél tá mo ga tá sok), míg 
a fenn ma ra dó rész köz ve tett rá for dí tás (a ku ta tó in téz mé nyek mű kö dé sét biz to sí tó 
költ sé gek, tisz te let dí jak, el kü lö ní tett ala pok, alap prog ra mok költ ségvetése).16

1. áb ra: Ma gyar or szág, Ja pán, il let ve az USA és az EU-tag or szág ok át la gos tu do-
má nyos rá for dí tá sai a GDP arányában17

Az 1990-es évek vé gét jel lem ző ma gyar rá for dí tás a CEFTA or szá gok kal össze-
ha son lít va is ala csony.

 14 Enye di Györ gy 2001. A tár sa da lom tu do mány ok szá za da. Ma gyar Tu do mány, 2. szám,170–174.
 15 Tu do mány és tech no ló gia po li ti ka 2000; www.om.hu
 16 A tu do má nyos ku ta tás fi nan szí ro zá sa, 5–6.
 17 www.om.hu
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2. áb ra: Ma gyar or szág 1998-as rá for dí tá sa más or szá gok vis zony latában18

Ma gyar or szá gon a ku ta tás-fej lesz tés ben fog lal koz ta tot tak tel jes szá ma je len tő sen 
el ma rad nem csak az USA és Ja pán át la gá tól, ha nem a ná luk ki sebb EU át lag tól is. 
An nak el le né re, hogy a vál lal ko zói szfé ra meg erő sö dött a tá mo ga tók kö zött (1999-
ben a tá mo ga tá sok 38,5%-át nyúj tot ták19), ez még min dig ala csony a fej lett or szá-
gok hoz ké pest, akár csak a vál la la tok nál fog lal koz ta tott K+F lét szám.

3. áb ra: A tu do má nyos ku ta tók fog lal koz ta tá si struk tú rá já nak vál to zá sai 1991 és 
1998 közöt t20

 18 Ibid
 19 Ku ta tás és fej lesz tés 1999, KSH, Bu da pest, 2000.
 20 www.om.hu
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A hely ze tet ta lán ked ve zőb ben ítél jük meg, ha nem mint vég pon tot, ha nem mint 
egy fo lya mat bi zo nyos mér té kig szük sé ges ve le já ró ját te kint jük. (Emel lett azt a 
szcien tográ fia ál tal ta nú sí tott tényt sem hagy hat juk fi gyel men kí vül, hogy nem tör tént 
olyan mér té kű vissza esés a tu do má nyos tel je sít mény ben, mint a ha son ló át ala ku lá si 
fo lya ma ton át ment or szá gok ban.)

A tá mo ga tá sok vo lu me ne mel lett a fi nan szí ro zá si struk tú ra is je len tős át ala ku lá-
son ment át a rend szer vál to zás óta. A nem zet kö zi és a ci vil tá mo ga tá sok sze re pe 
meg nőtt; egy 1999-es adat sze rint ez a tá mo ga tá sok kb. 10%-a (en nek mint egy 
1/3-a ma gyar or szá gi pénz in té ze tek től, ön kor mány zat ok tól, ala pít vá nyok ból szár ma-
zik, míg a fenn ma ra dó részt kül föl di meg bí zá sok, nem zet kö zi ala pít vá nyok és uni ós 
tá mo ga tá sok te szik ki). Az in téz mé nyi ol dal ról te kint ve is ha son ló a hely zet: a 2025 
ku ta tó hely mint egy 70%-a költ ség ve té si in téz mény, 24%-a vál la la ti ku ta tó hely, és 
6%-át tart ja fenn non pro fit szervezet.21

Je len leg te hát az ál lam igaz ga tá si és a ci vil szfé ra együt te sen mű köd te ti a ku ta-
tás hely szí ne it: a fel ső ok ta tá si ku ta tó he lye ket, a tár ca-ku ta tó in té ze te ket, a könyv-
tá ra kat és köz gyűj te mé nye ket, a vál la la ti ku ta tó he lye ket, az MTA ku ta tó in té ze te it 
és az ala pít vá nyi ku ta tó in té ze te ket. Az ál lam igaz ga tá si szfé ra a Tu do mány- és 
Tech no ló gia po li ti kai Kol lé gi u mon, a mi nisz té ri u mo kon és az or szá gos ha tó kö rű 
szer ve ken ke resz tül lát ja el fel ada ta it, míg a ci vil szfé rá ban az MTA, a szak mai 
ka ma rák, szak mai egye sü le tek és ala pít vá nyok a fő ku ta tás fi nan szí ro zá si for rá sok, 
me lyek a költ ség ve té si tá mo ga tást sa ját for rá sa ik kal ki egé szít ve fi nan szí roz zák a 
ku ta tó-fej lesz tő te vé keny sé get.

Az át ala ku lás fo lya ma tá ban fel me rült az a gon do lat is, hogy a ku ta tá si in téz-
mé nyek au to nó mi á ja nö ve ked ne, ha ki ke rül né nek a köz vet len költ ség ve té si ke ret-
ből. Az ál lam ház tar tás hosszan el nyú ló re form ja so rán az ed di gi meg ol dá sok a 
K+F fi nan szí ro zá sá ban et től tá vol ál ló for má kat ered mé nyez tek. Pe dig az egyes 
in téz mé nyek ese té ben, a kincs tá ri rend sze ren ke resz tül tör té nő fi nan szí ro zás 
mi att, fel tét le nül szük sé ges vol na a szám vi te li tör vény sze rin ti nyil ván tar tás és 
be szá mo lás, szem ben a ne gyed éven kén ti kincs tá ri be szá mo lók er re al kal mat lan 
mai rend sze ré vel. Szó ba jö het a ku ta tó he lyek stá tu sza i nak eset le ges át ala kí tá sa, 
rész ben kft.-vé, köz hasz nú tár sa ság gá, ala pít vánnyá vagy va la mi lyen más köz-
ben ső szer ve ze ti for mává.22

A tár sa da lom tu do mány ok sze re pe, tá mo ga tott sá ga a vizs gált idő szak ban a töb bi 
tu do mány te rü let hez vi szo nyít va nőtt: míg 1991-ben az ál la mi tá mo ga tá sok 9%-a 
jut er re a tu do mány te rü let re, 1997-ben már 13%-a (4,7 mil li árd fo rint érték ben)23. 
Ter mé sze te sen itt is je len tős hul lám völgy ta pasz tal ha tó: az 1995-ös tá mo ga tás az 
1991-es nek csu pán 70%-a24. Kü lö nö sen a rend szer vál tást kö ve tő évek ben volt ér zé-
kel he tő a kül föl di for rá sok nagy sú lya ezen a te rü le ten.

A tár sa da lom tu do má nyi ku ta tás je len le gi in téz mé nyi ke re tei: 708 ku ta tó hely (az 
összes ku ta tó hely 36%-a), me lyek túl nyo mó több sé ge (93%) a fel ső ok ta tás ban 
ta lál ha tó. Emel lett 1% a vál la la ti szfé rá ban mű kö dik, míg 6% egyéb ka te gó ri á ba 
sorol ható.25 Az in té ze tek kö zött azo nos (egy har ma dos) arány ban ta lá lunk nyel vi-iro-

 21 Ku ta tás és fej lesz tés 1999. KSH, Bu da pest, 2000.
 22 Fábri Györ gy, op. cit.
 23  Far kas Já nos 2000. Tár sa da lom tu do mány ok és a rend szer vál tás Ma gyar or szá gon. Tár sa da lom ku ta tás, 

1–2. szám, 22–30.
 24 MTA köz lé se.
 25 Ibid
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da lom tu do má nyi, fi lo zó fia-tör té net tu do má nyi, il let ve gaz da ság-jog tu do má nyi pro fi lú-
a kat. Az után pót lás sal kap cso lat ban jel zés ér té kű, hogy pl. az 1995/96-os év ben a 
dok toran dus zok 32%-a vá lasz tot ta va la mely tár sadalom tu dományt.26

A vizs gált idő szak ki emel ke dő en fon tos ese mé nyei a fi nan szí ro zá si rend szer át ala-
ku lá sá ban:

(1986: Az OTKA lét re jöt te, mely a pá lyá za ti rend szer meg ho no sí tá sa ál tal a mai 
ku ta tói kö zép ge ne rá ció szá má ra az el ső sza bad ság él ményt nyúj tot ta27)

1991: Az OTKA au to nóm má vá lik.
1993: A Fel ső ok ta tási tör vény (1993/LXXX. ) ren del ke zik ar ról, hogy a fel ső ok ta-

tás ban mű kö dő dok to ri is ko lák ban fo lyik a tu do má nyos fo ko zat oda íté lé se.
1994: Az MTA az 1994. évi XL. tör vény sze rint tu do má nyos köz tes tü let ként 

mű kö dik. Fő fel ada ta a tu do mány mű ve lé se, a tu do má nyos ered mé nyek ter jesz-
té se, a ku ta tás-fej lesz tés tá mo ga tá sa. Lét re jön az Aka dé mi ai Tá mo ga tott Ku ta tó-
he lyek rend sze re.

1996: Fel ső ok ta tá si Fej lesz té si Alap prog ram-ren de let: el kü lö ní tik a fel adat fi nan-
szí ro zás ra, az in té zet fenn tar tás ra és a nor ma tív fi nan szí ro zás ra szánt össze ge ket, 
be ve ze tik a pá lyá za ti rend szert.

1997: OTKA-törvény (1997/ CXXXVI), mely az Alap prog ra mot köz vet le nül a mi nisz-
ter el nök alá ren de li, és sza bá lyoz za a pá lyá za tok el bí rá ló i nak ro tá ci ó ját.

1998: Az MTA in téz mény há ló za tá nak át ala kí tá sa. Et től kezd ve az aka dé mi ai ku ta-
tó he lyek új szer ke zet ben, meg újult fel ada tok kal vég zik mun ká ju kat. Meg vál to zik a 
tá mo ga tá sok oda íté lé sé nek struk tú rá ja is: a hi e rar chia csú csán a Kon szo li dá ci ós 
Bi zott ság áll (ez hi va tott a tu do mány te rü le tek sú lyá nak ki je lö lé sé re), majd az Aka-
dé mi ai Ku ta tó he lyek Ta ná csá nak ku ra tó ri u ma kö vet ke zik (a ku ta tó he lyek kö zöt ti 
for rás el osz tá sért fe le lős).

1999: Az LII. tör vény alap ján a ko ráb ban szét ta golt, szűk pro fi lú szak egye te mek 
át ala kul tak mul ti dis z ci plináris in teg rált egye te mek ké. Így le he tő vé vá lik a meg-
növekedett hall ga tói lét szám hoz iga zod va a kép zé si kí ná lat bő ví té se, a ku ta tás hoz 
el en ged he tet len in tel lek tu á lis kri ti kus tö meg el éré se, nem zet kö zi leg is je len tős 
ku ta tó bá zi sok ki épí té se.

1999: Et től az év től Ma gyar or szág is hoz zá já rul az eu ró pai uni ós ku ta tá si ke ret-
prog ram hoz (5. ke ret prog ram). A mér leg nem von ha tó meg egy ér tel mű en: bár 
az 1999/2000-es idő szak ban a 10,5 mil lió euró rá for dí tás fe jé ben az or szág 25 
mil lió euró ér té kű tá mo ga tás ban ré sze sült, ez egy spe ci á lis ked vez mény kö vet-
kez mé nye volt; kö zép tá von Ma gyar or szág 35 mil lió eurós hoz zá já ru lás ra vál lalt 
kötelezettséget.28

1999: In téz mé nyi szin ten be kö vet ke zett vál to zás, hogy lét re jött a Tu do mány-és 
Tech no ló gia po li ti kai Kol lé gi um, mely nek el nö ke a mi nisz ter el nök lett. A Kol lé gi um 
mel lett mű kö dött a Tu do má nyos Ta nács adó Tes tü let. A fel ső ok ta tás ban a Fel ső ok ta-
tá si Fej lesz té si Alap prog ra mo kat (FEFA) ke ret in téz ménnyé ala kí tot ták.

2001: Az aka dé mi ai in téz mé nyek ben meg tör tént a ku ta tók bér ren de zé se: az ok ta-
tá si in téz mé nyek ben már lé te ző bér pót lék meg ho no sí tá sa.

 26 Far kas Já nos, op.c it.
 27  Az Or szá gos Tu do má nyos Alap prog ra mok ról szó ló tör vény ja vas lat ál ta lá nos vi tá ra bo csá tá sá nak hi te les 

jegy ző köny ve (1997.ok tóber 27.)
 28 MTA Or szág gyű lé si be szá mo ló, 6.
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4. A FI NAN SZÍ RO ZÁS FŐ FOR RÁ SA I NAK JEL LEM ZÉ SE

4.1. KÖLT SÉG VE TÉS BŐL SZÁR MA ZÓ FOR RÁ SOK

Az ál la mi költ ség ve tés és a tu do má nyos ku ta tó-fej lesz tő te vé keny ség kap cso la tát 
az aláb bi áb ra szem lél te ti:

4. áb ra: Az ál la mi K+F költ ség ve tés el osz tá si csatornái29

A tá mo ga tá sok ked vez mé nye zett jei egy más hoz vi szo nyí tott sú lyá nak ér zé kel te té sé re 
áll jon itt egy 1999-es adat: a köz pon ti for rás ból leg na gyobb mér ték ben, mint egy 46%-os 
arány ban a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ré sze sül tek. A ku ta tó in té ze tek ará nya 19%, ún. cél-
prog ra mok ból ke rül fi nan szí ro zás ra a rá for dí tá sok 7%-a, 14%-ot kép vi sel nek az el kü lö ní-
tett ala pok, il let ve alap prog ra mok, és ugyan csak 14%-os a ré sze se dé se az ún. egyéb ku ta-
tá si te rü le tek nek, va gyis a dön tő en ki szol gá ló sze re pet ját szó intézményc so port nak.30

A pá lyá za ti és in téz mé nyi fi nan szí ro zás mel lett az ál lam köz ve tett úton is igyek szik 
ösz tö nöz ni a K+F te vé keny sé get: 2001 ja nu ár já tól a fej lesz tés re for dí tott költ sé gek két-
sze re se ír ha tó le az adó alap ból. (Mi vel ezek már a vá sá rolt K+F-re is vo nat koz nak, a 
fel ső ok ta tá si in téz mé nyek, ala pít vá nyi szer ve ze tek és az MTA in té ze tek is érin tet tek.)

Az in téz mé nyi fi nan szí ro zás nak há rom for má ja lé te zik: tel jes kö rű in téz mény fi nan-
szí ro zás, alap el lá tás fi nan szí ro zá sa, il let ve szű kí tett alap el lá tás fi nan szí ro zá sa.

•  Alap el lá tás: „0” bá zi sú költ ség ve tés, amit a fel adat vo lu me né nek is me re té ben 
kell meg ál la pí ta ni; az in téz mény köz ve tett költ sé ge it (in téz mény fenn tar tás do lo gi 
és sze mé lyi ki adá sai) fe de zi. A tá mo ga tot tak kö zé tar toz nak pl. a köz gaz da ság, 
szo ci o ló gia, jog tu do mány rész le ge sen pi ac ori en tált ku ta tá sai.

•  Tel jes kö rű in téz mény fi nan szí ro zás: az or szág szá má ra el en ged he tet len, de or szá gon 
kí vül ke vés ér dek lő dés re szá mot tar tó, il let ve ke vés gya kor la ti al kal ma zá si le he tő ség-
gel bí ró ku ta tá sok ese tén ítél he tő meg; sok tár sa da lom tu do má nyi ku ta tás ide tar to zik.

•  Szű kí tett alap el lá tás: a nem fő hi va tá sú ku ta tó he lyek tá mo ga tá si for má ja; a ku ta-
tás spe ci á lis igé nye i ből adó dó ki adá sok, egye te me ken és köz gyűj te mé nyek ben.

 29 www.om.hu 
 30 A tu do má nyos ku ta tás fi nan szí ro zá sa, 6.
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A fi nan szí ro zást vál la ló szer ve zet kö te le zett sé gei, il let ve jo go sít vá nyai:
•  ál lást fog lal az adott in téz mény ál tal vég zen dő ku ta tás szük sé ges sé gé vel kap-

cso lat ban;
•  meg ha tá roz za a ku ta tás ter je del mé nek fő pa ra mé te re it és gaz da sá gi fel tét ele it;
•  vál lal ja az in téz mény te vé keny sé gé nek el len őr zé sét, ér té ke lé sét;
•  ja vas la tot tesz az in téz mény ve ze tő jé nek sze mé lyé re;
•  ga ran tál tan ren del ke zik a szük sé ges anya gi eszközökkel.31

A pro jekt fi nan szí ro zás pá lyá za tok út ján va ló sul meg, me lyek ál ta lá nos jel lem ző i vel 
ké sőbb fog lal ko zunk rész le te seb ben.

A Tu do mány és tech no ló gia po li ti ka 2000. cí mű do ku men tum ban meg fo gal ma zó-
dó cél ki tű zé sek a kö vet ke zők:

•  A gaz da ság és a költ ség ve tés együt tes ku ta tá si és fej lesz té si rá for dí tá sa fo ko za to-
san emel ked ve 2002-re el éri a GDP 1,5%-át, és eb ből a vál la la ti szfé ra az or szág 
tel jes ku ta tá si és fej lesz té si rá for dí tá sá nak leg alább 50%-át fi nan szí roz za.

•  Az OTKA éves költ ség ve té si ke re té nek meg nö ve lé se, pro fil tisz tí tás a pá lyá za ti 
rend sze rek ben, a pá lyáz ta tás tech ni ká já nak le egy sze rű sí té se.

•  Ru gal mas ság a pá lyá za ti tá mo ga tá sok össze gé ben (az adott pro jekt nek meg fe-
le lő összeg fo lyó sí tá sa).

•  A fel ső ok ta tá si nor ma tív ku ta tás tá mo ga tás ará nyá nak nö ve lé se a tel jes nor ma tív 
tá mo ga tá son be lül.

•  A tu do má nyos tel je sít mény nyil ván tar tá si rend sze ré nek ki épí té se az ál la mi lag 
fenn tar tott ku ta tó he lye ken.

•  Egy sé ges, ob jek tív kri té ri u mok alap ján tör té nő bér ren de zés.
•  Tel je sít mény el vű élet pá lya mo dell ki dol go zá sa, mely von zó vá te szi a tu do má nyos 

pá lyát a fi a ta lok szemében.32

4.1.1. OK TA TÁ SI MI NISZ TÉ RI UM

Fel ső ok ta tá si ku ta tá sok fi nan szí ro zá sa
Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um ren del ke zé sé re bo csá tott, ku ta tás ra szánt összeg gel 

1996-ig a Tu do má nyos Kutatás-Fejlesztési Alap gaz dál ko dott; a tá mo ga tás meg íté-
lé sé nek el já rá sa for má lis volt. Min den ok ta tó bé ré nek 25%-a eb ből szár ma zott, nem 
tet tek te hát kü lönb sé get a tény le ge sen ku ta tó, il let ve nem ku ta tó ok ta tók kö zött, és 
a ku ta tá si té mák fon tos sá gát sem vet ték fi gye lem be. A bá zis fi nan szí ro zás rend sze-
ré ben egy ér tel mű volt a fel osz tan dó összeg nagy sá ga is, mely év ről év re a GDP 
vál to zá sá nak függ vé nyé ben ke rült ki ala kí tás ra.

A ku ta tás fi nan szí ro zás vál sá ga a fel ső ok ta tást az aka dé mi ai in téz mé nyek nél 
eny héb ben érin tet te, ami nem kis rész ben a hall ga tók ak tív fel lé pé se, lát ha tó sá ga, 
va la mint a di na mi kus lét szám bő vü lés mi att ala kult így. Az 1996-os tör vény mó do sí tás 
(mely ben el kü lö ní tik a fel adat fi nan szí ro zás ra, az in té zet fenn tar tás ra és a nor ma tív 
fi nan szí ro zás ra szánt össze ge ket) je len tős nek te kint he tő, amennyi ben meg újult a 
fel ső ok ta tá si ku ta tás tá mo ga tá si rend szer, és en nek ke re té ben az OM – a nor ma tív 
ku ta tás tá mo ga tás ki ala kí tá sa mel lett – a ku ta tói ki vá ló ság tá mo ga tá sát szol gá ló pá lyá-
za ti rend szert ho zott lét re. En nek ko or di ná lá sá ra, a be ru há zá so kat, a kép zést és a 

 31 A tu do má nyos ku ta tás fi nan szí ro zá sa, 20–25.
 32 Ibid, 21.
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ku ta tást érin tő kér dé sek ke ze lé sé re lét re hoz ták a Fel ső ok ta tá si Fej lesz té si Alap prog ra-
mot (FEFA). 1999-ben jog kör-mó do su lá sok tör tén tek: a FEFA-t ke ret in téz ménnyé ala-
kí tot ták, mely az óta há rom önál ló szer ve ze ti egy ség ad mi niszt ra tív fel ada ta it lát ja el 
(Nem ze ti Inf rast ruk tú ra Fej lesz té si Iro da, Fel ső ok ta tá si Fej lesz té si Prog ra mok Iro dá ja, 
Fel ső ok ta tá si Pá lyá za tok Iro dá ja). A ki adott tá jé koz ta tó sze rint er re azért volt szük ség, 
mert a ko ráb bi rend szer nem kö vet te, il let ve nem vá lasz tot ta el egy más tól a fel ső ok ta-
tás-fej lesz tés funk ci ó it, ide ért ve a kép zés fej lesz té sét, a ku ta tás tá mo ga tá sát, va la mint 
az ok ta tói-ku ta tói élet pá lya mo dellt for má ló ösz tön díj rend szer mű köd te té sét. A ko ráb bi 
négy he lyett há rom ku ra tó ri u mot ál lí tot tak fel, me lyek kö zül a Jed lik Ányos Ku ra tó ri um 
lát ja el a ku ta tás-tá mo ga tás ra ki írt pá lyá za tok kal kap cso la tos szak mai fel ada to kat. Ez 
a köz pon to sí tó lé pés egyút tal fel szá molt szá mos, ad dig önál ló szer ve ze tet is: FEFA 
Bi zott ság, Fel ső ok ta tá si Prog ram fi nan szí ro zá si Pá lyá zat Ku ra tó ri u ma, Fel ső ok ta tá si 
Ku ta tá si és Fej lesz té si Pá lyá zat Ku ra tó ri u ma, Szé che nyi Pro fesszo ri Ösz tön díj Ku ra tó-
ri u ma, Fel ső ok ta tá si Tan könyv- és Könyv tár-tá mo ga tá si Pá lyá za tok Kuratóri u ma.33

A tá mo ga tá sok vo lu me nét te kint ve el mond ha tó, hogy a köz pon ti elő i rány zat 1999-
ben je len tő sen meg növekedet t: 2,4 mil li árd fo rint volt, ami más fél sze re se az elő ző 
év nek. Az 1999-es nor ma tív ku ta tás tá mo ga tá si ke ret 1,298 mil li árd fo rint lett, ami 
2000-ben vál to zat lan maradt.34 Emel lett a fel ső ok ta tá si köz pon ti ku ta tá si elő i rány za-
tá nak 1999-ben pá lyá za ti úton fel hasz nál ha tó 1,2 mil li árd fo rint össze ge 2000-ben 
1,004 mil li árd fo rint ra csök kent, ami összes sé gé ben kis mér vű vissza esést je lent. 
(Egy má sik adat sze rint az 1999. és 2000. évek ben az OM a fel ső ok ta tá si ku ta tá si 
pá lyá za tok ra kö zel 1,6 mil li árd fo rint ér ték ben biz to sí tott for rást. 1999-ben 56 fel ső-
ok ta tá si in téz mény 307 nyer tes prog ram ját hagy ta jó vá, 850 mil lió fo rint tá mo ga tás-
sal. 2000-ben 267 pá lyá zó nyert el össze sen 802 mil lió forin tot.35)

A Mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett ku ta tás-fej lesz té si pá lyá za tok szét osz tás ra 
ke rü lő ke re te év ről év re vál to zott. A tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá sok ra for dí tott 
összeg 1998-ban 45,8 mil lió, 1999-ben 110 mil lió, 2000-ben 133 mil lió, majd 
2001-ben 91 mil lió volt. Meg fi gyel he tő to váb bá a fu tam idő rö vi dü lé se: míg 1997-
ben át lag 2,95 év (a pá lyá za tok 28%-a 4 éves ku ta tás ra irá nyult), ad dig 2000-
ben már csak 2,39 év (a tá mo ga tott pá lyá za tok a tár sa da lom tu do mány ok te rén 
ma xi mum 3 év idő tar tamúak).36

Két ol da lú kor mány kö zi együtt mű kö dés ke re té ben az OM fel ügye le te mel lett 
je len leg kb. 600 ku ta tá si pro jekt fo lyik évi 200–300 mil lió fo rint ha zai tá mo ga tás sal, 
je len tős kül föl di for rá so kat be von va. Ed dig több mint 700 ma gyar ku ta tó nak volt le he-
tő sé ge 10 000 nap nál hosszabb időt el töl te ni kül föld ön, és hoz zá ve tő le ge sen 800 
kül föl di ku ta tó volt ha zánk ban kö zel 7000 na pot. 1999-ben több mint 100 nem zet kö-
zi tu do má nyos kon fe ren ci át ren dez tek Mag yarorszá gon.37

Ér de mes meg fi gyel ni, hogy pl. 1997-ben me lyek vol tak a pá lyá za ti pri o ri tá sok a 
K+F ösz tön dí jak ese tén, össze ha son lít va a ké sőb bi tö rek vé sek kel:

•  ha zai és nem zet kö zi fel ső ok ta tá si és más ku ta tó-fej lesz tő he lyek kel, il let ve kí sér-
le te ző mű vé sze ti cent ru mok kal tar tal mi együtt mű kö dés ben va ló sul nak meg;

•  akk re di tált PhD-prog ra mok hoz köz vet len ku ta tá si hát te ret ala kí ta nak ki és tar-
ta nak fenn;

 33 www.prof.i if.hu/fe fa
 34 TA Or szág gyű lé si be szá mo ló, 21.
 35 www.om.hu
 36 Ibid
 37 Ibid
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•  nem zet kö zi leg pers pek ti vi kus, or szá go san út tö rő té ma kö rö ket von nak be a fel ső-
ok ta tás ku ta tá si vagy mű vé sze ti spekt rumá ba, kü lö nös te kin tet tel a poszt dok to-
rok, dok toran dus zok és hall ga tók fog lal koz ta tá sá ra a ku ta tá sok ban;

•  re gi o ná lis, ha tár men ti és ha tá ron át nyú ló ku ta tá si és fej lesz té si prog ra mok meg-
va ló sí tá sá ban va ló rész vé tel re irá nyul nak (pl. Ré gi ók Eu ró pá ja);

•  ki egé szí tés ként sa ját in téz mé nyi/társ fi nan szí ro zó for rás sal ren delkeznek.38

Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um a konk rét ku ta tá si pro jek tek tá mo ga tá sa mel lett ku ta tó-
kat tá mo ga tó ösz tön dí ja kat is ala pí tott a ku ta tás ösz tön zé se ér de ké ben.

Békésy Györ gy Poszt dok to ri Ösz tön díj: 2001-ben 150 fő nek 3 éves ösz tön dí jat jut-
tat tak (mely nek mér té ke az egye te mi ta ná ri ja va dal ma zás 20–70%-a). A nyer te sek 
kö zött 25%-ban vol tak tár sa da lom tu dó sok.

Szé che nyi Ist ván Ösz tön díj: 1999-ben 1500, 2000-ben 2000 fő ré sze sült eb ben 
a fel ső ok ta tói és ku ta tói mun kát se gí tő díj ban. 2001-ben 150 fő nek 3 éves ösz tön díj 
(mely nek mér té ke az egye te mi ta ná ri ja va dal ma zás 25–30%-a). A nyer te sek kö zött 
29%-ban vol tak tár sa da lom tu dó sok.

Mag yary Zol tán Poszt dok to ri Ösz tön díj: 1999-ben 11 fő, 2000-ben 19 fő ve het te 
át ezt az elis merést.39

4.1.2. NEM ZE TI KU TA TÁ SI ÉS FEJ LESZ TÉ SI PROG RA MOK

Szé che nyi Terv (Gaz da sá gi Mi nisz té ri um)
2000-ben az 5,75 mil li árd fo rin tos költ ség ve té sű Szé che nyi Terv ki emel ke dik a 

pá lyá za ti prog ra mok kö zül. A 2001-es év jú ni u si dön té se alap ján a tár sa da lom tu-
do má nyi ku ta tá sok 2,4 mil li árd fo rint tá mo ga tás ban ré sze sül tek, mely nek több mint 
fe le, 1,37 mil li árd fo rint a 2001/02-es év ben volt elérhető.40

A 2001. de cem be ri dön tés alap ján a 124 nyer tes pá lyá zó a gaz da sá gi szfé ra hoz zá já-
ru lá sa i val mint egy 36 mil li árd fo rin tot for dít hat az el kö vet ke ző évek ben pro jekt je meg-
va ló sí tá sá ra, ami ből több mint 20 mil li árd fo rint az ál la mi sze rep vál la lás. A fel ső ok ta tá si 
in téz mé nyek ku ta tó he lyei 7,5 mil li árd, az MTA mű he lyei 4,5 mil li árd fo rint hoz jut nak.41

2001-ben Nem ze ti Ku ta tá si és Fej lesz té si Prog ra mok in dul nak a kö vet ke ző te rü-
le te ken:

•  élet mi nő ség ja ví tá sa;
•  in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech ni kák;
•  kör nye zet vé del mi és anyag tu do má nyi ku ta tá sok;
•  ag rár gaz da sá gi és bio tech no ló gi ai ku ta tá sok;
•  nem ze ti örök ség és a je len ko ri tár sa dal mi ki hí vá sok ku ta tá sa.

A te ma ti ká ban át fe dés fi gyel he tő meg az EU 5. KTF Ke ret prog ram já val, mely 
1999 óta nyi tott a ma gyar tu dó sok előtt is. Az NKFP-t élet re hí vó tu do mány po li ti kai 
cé lok, el kép ze lé sek szem lél te té se cél já ból idéz zük a pá lyá za ti ki írást:

•  „Em be ri erő for rá sa ink él vo na lá nak fel ké szült sé ge vi lág szín vo na lú, a kö zép me zőny 
szám ban és fel ké szült ség ben gyen gébb, mint az eu ró pai át lag. A le ma ra dás oka a 
tár sa dal mi kö rül mé nyek ben és az ok ta tá si rend szer ben ke re sen dő. Fon tos, hogy a 

 38 Ibid
 39 Ibid
 40 www.ko r manyza t.hu
 41 Ibid
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köz ok ta tás ré szét ké pez ze az igé nyes ség re ne ve lés és az ide gen nyel vek ta ní tá sa. 
A tu do mány po li ti ka fon tos kér dé se ezért a tár sa da lom tu do mány ok, ezen be lül a 
nem ze ti ha gyo má nyok ku ta tá sá nak tá mo ga tá sa. Van nak vi lág szín vo na lú mű he lye-
ink, nagy azon ban a le ma ra dás a ha zai mű ve lő dé si ha gyo mány fel tá rá sá ban.

•  A ha zai köz gon dol ko dás ban egy szer re kell erő sí te ni a nem ze ti és az eu ró pai tu da-
tot. Csak így van esé lye a ma gyar ság nak ar ra, hogy az Eu ró pai Unió si ke res tag ja 
le gyen. Emi att ki emel ten fon to sak a ma gyar vo nat ko zá sú iro da lom tör té ne ti, tör té-
net tu do má nyi, mű ve lő dés tör té ne ti, mű vé szet tör té ne ti, nyelv tör té ne ti, nép raj zi és 
szo ci o ló gi ai ku ta tá sok. Eze ken be lül is alap ve tő je len tő sé gű a for rásku tatás.” 42

A tár sa da lom tu do má nyi ku ta tás-tá mo ga tá sok az 5. prog ram pont, a nem ze ti örök-
ség és a je len ko ri tár sa dal mi ki hí vá sok ku ta tá sa ke re té ben pá lyáz ha tók, leg alább 
1 mil lió fo rint ér ték ben (az élet te len ter mé szet tu do mány, il let ve az élet tu do má nyok 
ese tén ez 10 mil lió, és a ku ta tás ra kon zor ci u mot kell fel ál lí ta ni).

Az 5. pon ton be lül el kü lö ní tett főbb ku ta tá si és fej lesz té si te rü le tek:
•  a ma gyar kul tú ra, az eu ró pai in teg rá ci ós és egyéb nem zet kö zi fo lya ma tok ban: 

eu ró pai be ágya zott ság, re gi o ná lis és lo ká lis sa ját sá gok, a ma gyar nyelv hely ze-
te, a ma gyar ság ról kül föld ön al ko tott kép;

•  a nem ze ti sé gi kér dés el mé le te és gya kor la ta, tör té ne ti, jo gi, szo ci o ló gi ai, po li ti ka-
tu do má nyi vo nat ko zá sai;

•  a tár sa da lom men tá lis és er köl csi ál la po tá nak, szo ká sa i nak, iden ti tá sá nak 
vizs gá la ta;

•  a kul tu rá lis örök ség tár gyi és szel le mi ér té ke i nek fel tá rá sa, köz zé té te le;
•  a ro mák tár sa dal mi be il lesz ke dé sé nek kutatása.43

4.1.3.EGYÉB KOR MÁNY ZA TI TÁ MO GA TÁ SOK

Or szá gos Ki eme lé sű Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tá sok Köz ala pít vány (OKTK)
Az éven te kb. 150 mil lió fo rint tá mo ga tást nyúj tó OKTK 1992-ben jött lét re, hang-

sú lyo zot tan az al kal ma zott tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá sok fi nan szí ro zá sa cél já ból. 
Az ala pít ványt 50 mil lió fo rin tos törzs va gyon nal hoz ták lét re, mely nek for rá sa a 
Mű ve lő dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um ál tal már ko ráb ban fel ső ok ta tá si-kul tu rá lis 
in téz mé nyek re el kü lö ní tett összeg volt. A tá mo ga tás oda íté lé se az érin tett mi nisz té-
ri um be vo ná sá val tör té nik, és a fel ügye let a leg ma ga sabb szin tű, 1994-től a mi nisz-
ter el nök lát ja el. 1996-ban fi nan ci á lis gon dok me rül tek fel, ezért in do kolt nak tűnt a 
mű kö dés köz ala pít vá nyi ke re tek kö zé he lye zé se (OKTK Köza lapítvány)44.

Az OKTK az eu ró pai uni ós el vá rá sok nak va ló meg fe le lést önál ló an meg vá-
lasz tott ku ta tá si té mák kal kí ván ja elő se gí te ni (azo no sí tott prob lé mák: tár sa dal mi 
mo bi li tás las su lá sa, né pes ség fo gyás, ma gyar lel ki alkat45). Meg jegy zen dő, hogy 
az OKTK az OTKA-val szem ben az al kal ma zott ku ta tá so kat kí ván ja tá mo gat ni, 
me lyek sze re pet játsz hat nak kor mány za ti dön té sek elő ké szí té sé ben, azon ban a 
tá mo ga tá sok egy ne gye de dek la rál tan „nem köz vet le nül kor mány za ti cé lú ku ta tás-
ra” for dí tott összeg, és al kal man ként át fe dés van az OTKA és az OKTK ál tal tá mo-

 42 Ibid
 43 Ibid
 44  Bo ros Lász ló 1996. A kor mány za ti mun ka tár sa da lom tu do má nyi meg ala po zott sá gá ért, Ma gyar Tu do-

mány, 11. szám.
 45 Be szá mo ló az OKTK éves kon fe ren ci á já ról 1994. Ma gyar Tu do mány, 11. szám, il let ve 1996/11.
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ga tott ku ta tá sok kö zött is (ld. Bor sa Ist ván ku ta tá sa, mely re az OKTK 448 ezer, 
míg az OTKA 2 mil lió fo rin tot fordí tot t).46

Az el ső 9 év ben össze sen 1901 sze mély nyúj tott be pá lyá za tot. 2001-ben pl. 159 
pá lyá zó kö zül 86-ot tá mo gat tak, össze sen 90,6 mil lió fo rint tal; 71-en elő ször kap tak 
tá mo ga tást, 15-en ko ráb bi ku ta tást foly tat nak.

Pá lyá za tok a kö vet ke ző szak irá nyok va la me lyik ében nyújt ha tók be:
I. A ma gyar gaz da ság po li ti ka el mé le ti meg ala po zá sa és a pi ac gaz da sá gi át me net 

gya kor la tát szol gá ló gaz da ság po li ti kai esz köz tár.
II. A ter me lé si, a fog lal koz ta tá si és a tu laj do ni szer ke zet át ala ku lá sa a vál la la ti 

szfé rá ban, en nek gaz da sá gi-tár sa dal mi ha tá sa.
III.A) A köz igaz ga tás-fej lesz té si kor mány kon cep ci ót elő se gí tő ku ta tá sok
III. B) A te rü let- és te le pü lés fej lesz tés tár sa dal mi-gaz da sá gi össze füg gé se i vel, 

va la mint a kör nye zet-és ter mé szet vé de lem mel kap cso la tos ku ta tá sok
IV. Az ok ta tás sal és tu do mánnyal kap cso la tos ku ta tá sok
V. Csa lád és if jú ság prob lé má i nak ku ta tá sa
VI. Tár sa da lom po li ti kai ku ta tá sok
VII. Ma gyar or szág biz ton ság po li ti ká ja
VIII. A) Kul tu rá lis ha gyo má nya ink fel tá rá sa, nyil ván tar tá sa, ki adá sa
VIII. B) Ma gyar ság ku ta tás
IX. Ma gyar or szág je len kor tör té ne té nek ku ta tá sa
X. A Kár pát-me den cei nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek ku ta tá sa
XI. Tu do mány- és tech no ló gia po li ti ka
XII. Eu ró pai uni ós csat la ko zás
XIII. Le ma ra dó ré te gek vizs gá la ta
Az ere de ti te ma ti ka még nem tar tal maz ta a VIII. A) szak irányt – ez 1996-ban vált 

önál ló ku ta tá si te rü let té –, va la mint a X–XIII. szak irá nyo kat sem, me lyek kel 2001-
ben bő vült a tá mo ga tott té mák kö re (s nem is kis mér ték ben: az el ső év ben a tá mo-
ga tá sok mint egy 20%-a ju tott az új szak irány ban in du ló kutatá sokra).47

XX. Szá zad Ala pít vány
A XX. Szá zad Ala pít ványt 1998 de cem be ré ben hoz ta lét re a kor mány mint Kö zép- és 

Ke let-Eu ró pa tör té ne lem- és tár sa da lom ku ta tá sát elő se gí tő köz ala pít ványt. Az Ala pít vány 
mű köd te ti a XX. Szá zad In té ze tet, és egyé ne ket, egyé nek ből ala kult cso por to kat tá mo gat, 
il let ve könyv ki adó te vé keny sé get is foly tat. 1999-ben 117 mil lió, 2000-ben 200 mil lió fo rint 
tá mo ga tás ban ré sze sült a költ ség ve tés ből, mely össze gek 7/8-át pá lyá za tok ra for dít ja.

Emel lett min den mi nisz té ri um fenn tart ku ta tói hát térin tézmény(eke)t. A tár sa da-
lom tu do mány szem pont já ból ki emel ke dik a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u-
ma ál tal tá mo ga tott Te le ki Lász ló Ala pít vány.

4.1.4. MA GYAR TU DO MÁ NYOS AKA DÉ MIA

A rend szer vál tást kö ve tő en Kosáry Do mo kos el nök az in téz mény struk tú ra mo der-
ni zá lá sát te kin tet te fő fel ada tá nak, il let ve azt, hogy az MTA meg fe lel jen a Pénz ügy-
mi nisz té ri um szi go rú kö ve tel mé nye i nek (cf. 1992-es OECD-jelentés, mely ja vas la tot 
tesz az MTA in téz mé nye i nek ra ci o na li zá lá sá ra). Az aka dé mi ai ku ta tó he lyek kon szo li-

 46 Ibid
 47 www.om.hu
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dá ci ó ját a költ ség ve tés há rom éven át évi 600 mil lió fo rint tal tá mo gat ta, így az 1996-
ban az össze om lás ha tá rá ra ke rült in té zet há ló za tot meg le he tett men te ni.

Az Aka dé mi ai Tá mo ga tott Ku ta tó he lyek rend sze ré nek kon cep ci ó ját 1994-ben 
fo gad ták el, és a ku ta tó cso por tok 1996 óta 3 éven ként – il let ve 1999 óta 4 éven-
ként – kö te le sek pá lyáz ni a tá mo ga tá sért. A tu do mány po li ti ka ez zel az esz köz zel 
kí ván ja biz to sí ta ni a ma gas szín vo na lat és a ru gal mas, a tu do mány te rü le tek ak tu á lis 
je len tő sé gé hez iga zo dó fi nan szí ro zást.

Az 1996-os pá lyá za ton a ko ráb ban tá mo ga tott ku ta tó he lyek mint egy 77%-a szer-
zett tá mo ga tást. A má so dik pe ri ó dus ban a ko ráb bi 37 he lyett 33 tár sa da lom tu do má-
nyi ku ta tó he lyet fi nan szí roz tak Tá mo ga tott Aka dé mi ai Ku ta tó hely ként. Kö zü lük 23 
ku ta tó cso port ke rült ki a ko ráb ban is tá mo ga tot tak köréből.48

Glatz Fe renc el nök sé ge alatt azon ban a ku ta tás tar tal mi kér dé se it érin tő, il let ve 
az ál lam fi nan szí ro zá si mo no pol hely zet ét fel szá mo ló ten ni va lók is ak tu á lis sá vál tak, 
így pél dá ul az eu ró pai in teg rá ci ó ra va ló fel ké szü lés, va la mint a ve gyes mo del lű tu do-
mány tá mo ga tás meg szü le té sé nek elő se gí té se. Eh hez el ső lé pés ben szük ség volt 
az Aka dé mia fe le lős szer ve i nek át szer ve zé sé re: 1998-ban új tá mo ga tá si rend szert 
hoz tak lét re, mely nek csú csán a Kon szo li dá ci ós Bi zott ság áll (fel ada tá ról lásd fen-
tebb), majd a hi e rar chi á ban az Aka dé mi ai Ku ta tó he lyek Ta ná csá nak ku ra tó ri u ma 
kö vet ke zik (a ku ta tó he lyek kö zöt ti for rás el osz tá sért fe le lős).

Az Aka dé mia költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1998 vé gén 12,9 mil li árd fo rint volt, ami 
1997-hez vi szo nyít va 26,8%-os emel ke dés no mi nál ér té ken. 1999-ben azon ban a 
tá mo ga tás no mi nál ér té ken stag nált.49 Ez alap ján el mond ha tó, hogy „az alap el lá tás ren-
de zé se to vább ra is meg ol dan dó, az inf rast ruk tú ra le rom lott sá gát nem or vo sol ják az 
új kezdeményezések” 50. A bér ren de zés a ku ta tói stá tusz ban le vő ket 2001-ben „éri el”, 
majd 2002-ben foly ta tó dik (6,5%-os eme lés). A ku ta tá si in téz mé nyek el en ged he tet le-
nül fon tos egyéb dol go zói 2002-ben szá mít hat nak mint egy 15%-os béremelésre.51

2000-ben a tá mo ga tott tan szé ki ku ta tó he lyek hely ze te to vább sta bi li zá ló dott: az 
Aka dé mia fő tit ká ra min den tá mo ga tott egye tem mel új együtt mű kö dé si meg ál la po-
dást kö tött, amely az in teg rá ci ó val meg vál to zott hely zet ben is ga ran tál ja az egye-
te mek ré szé ről az inf rast ruk tu rá lis és mű kö dé si fel té te le ket, az Aka dé mia ré szé ről 
pe dig a ku ta tás köz vet len költ sé gét. Eb ben az év ben a tár sa da lom tu do má nyi aka dé-
mi ai in té ze tek re a fej lesz té si prog ram ke re té ben 270 mil lió fo rint ju tott.

Fi nan szí ro zá si ve tü le te is van az Aka dé mia díj rend sze ré nek, amit a rend szer vál-
tás nem ha gyott vál to zat la nul. Új cé lok hoz iga zo dó, anya gi lag ér té ke sebb dí jak ki osz-
tá sa vált szük sé ges sé és le het sé ges sé, min de nek előtt gaz da sá gi part ne rek sze rep-
vál la lá sa ré vén. Az MTA dí jai ha gyo má nyo san, 1998-ig ki zá ró lag utó la gos szak mai 
el is me ré sek vol tak (ju ta lom), és nem elő le ge zett ösz tön zé sek (ösz tön dí jak). Bár 
hi va ta lo san az MTA to vább ra is csak ju tal ma kat fi nan szí roz, köz vet ve, az Arany 
Já nos Köz ala pít vá nyon ke resz tül azon ban ösz tön dí ja kat is ke zel. Ezek le het nek az 
MTA dí jai, il let ve az Aka dé mi á ra bí zott dí jak, ér té kük évi 15–45 mil lió fo rint kö zött 
van. Lé tez nek to váb bá olyan dí jak, me lye ket egyes tu do má nyos osz tá lyok ke zel nek; 
ezek azon ban nem ter jed nek ki a tár sa da lom tu do mánnyal fog lal ko zók kö ré re.

1996-ban az Ok ta tá si Mi nisz té ri um mal kö zö sen meg hir de tés re ke rült egy új faj ta 
ösz tön díj, mely a kül föld ön élő ma gyar ku ta tók, va la mint a ma gyar/ma gyar or szá gi 

 48 MTA köz lé se
 49 MTA Or szág gyű lé si be szá mo ló, 22.
 50 MTA Or szág gyű lé si be szá mo ló, 35.
 51 Be szá mo ló az MTA köz gyű lé sé ről 2001. Ma gyar Tu do mány, 11. szám.
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tár gyat ku ta tó nem ma gyar anya nyel vű ek ku ta tá sa it tá mo gat ja (Domus Hun gar-
i ca), mely ar ról ta nús ko dik, hogy az Aka dé mia a kultúrnemzeti el vet kép vi se li. 
2000-ig 42 mil lió fo rint össz költ ség gel több mint 500 pá lyá za tot tá mo gat tak, ami 
900 ösz tön díj hó nap nál hosszabb időt jelen t.52

4.1.5. OTKA

A tu do má nyos „ver seny ké pes ség” meg tar tá sá nak, ja ví tá sá nak ér de ké ben hoz-
ták lét re 1986-ban az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Ala pot (ké sőbb: Alap prog ra-
mok), mely mű kö dé sé ben kez det től a nyu ga ti tu do má nyos alap ke ze lő ket kí sé rel te 
meg (a le he tő sé gek hez mér ten) kö vet ni. Ahogy dr. Orosz Ist ván fo gal ma zott egy 
par la men ti fel szó la lás ban: „Úgy él tük meg, hogy itt va la mi új kez dő dik, egy olyan 
pá lyá za ti rend szer, ahol vég re nem a sar zsi szá mít. Nem az szá mít, hogy ki nek 
mi lyen be osz tá sa van a tu do má nyos élet ben, ha nem a be osz tot tak ugyan olyan 
eséllyel pá lyáz hat nak, mint a vezetők.” 53

Az OTKA 1991-től au to nóm, és min den szem pont ból a nyu ga ti pél dá hoz il lesz-
ke dő pá lyá za ti rend szert hasz nál, mely nek alap ja a „peer review” (mind a ku ta tá si 
terv ki dol go zott sá gá nak ér té ke lé se, mind az ered mé nyek szá mon ké ré se ese té ben). 
Az 1997-ben kon szen zus sal el fo ga dott (és ezért „posztrend sz erváltó nak” ne ve zett) 
OTKA-törvény köz vet le nül a mi nisz ter el nök ha tás kö ré be utal ja az Alap prog ram 
mű kö dé sé nek fel ügye let ét, és pon tos ro tá ci ós sza bá lyo kat ál lít fel.

Az OTKA költ ség ve té si tá mo ga tá sa hul lám zó volt: kez det ben az inf lá ci ót kö ve tő 
1,2 mil li árd fo rint éves ke ret állt ren del ke zés re (ami a tel jes ku ta tás fi nan szí ro zá si 
pénz alap 11%-a volt), de 1995-re már egy ötö dé re ér ték te le ne dett a tá mo ga tás, 
sőt, az Alap meg szün te té sé nek öt le te is fel me rült. A fo lya ma tot meg kí sé rel ték 
vissza for dí ta ni, de 1997-ben a tá mo ga tás szint je még az 1994. évit sem ér te el. 
1991 és 1998 kö zött 50%-kal emel ke dett a tá mo ga tás név ér té ke, de ez re ál ér ték-
ben azt je len ti, hogy egy har ma dá ra esett vissza. Az 1997-es bü dzsé 2 mil li árd 
fo rint volt, az 1998-as 2,7 mil li árd, míg az 1999-es kö zel 4 mil li árd fo rin tos költ ség-
ke ret je len tett egy ér tel mű nö ve ke dést. (1999-ben új don ság to váb bá a 49 poszt-
dok to ri tá mo ga tás.) 2001-ben 5 mil li árd, 2002-ben 7 mil li árd fo rin tot irá nyoz elő a 
költ ség ve tés az OTKA-ra.

Az OTKA tá mo ga tás sa já tos sá ga, hogy cél zot tan a ku ta tá si költ sé gek re vo nat ko-
zik, az inf rast ruk tu rá lis/üze mel te té si költ sé gek nem fe dez he tők be lő le (pl. max. 15% 
le het a re zsi költ ség). En nek el le né re egyes vé le mé nyek sze rint „egy re jel lem zőbb, 
hogy esz kö ze i vel mind in kább a ku ta tó he lyek rej tett fi nan szí ro zá si for má já vá válik… 
Ezt a sze re pét csak ak kor le het meg szün tet ni, ha a ki eső ku ta tó he lyi be vé telt köz vet-
le nül, na gyobb ál la mi tá mo ga tás ke re té ben le het biz tosí tani.” 54

Az OTKA je len tő sé gét jól mu tat ja, hogy a be ér ke zett pá lyá za ti igé nyek csak mint-
egy egy har ma dát tud ja fi nan szí roz ni. A tá mo ga tás több mint fe le az egye te mi, fő is-
ko lai ku ta tó kat, ku ta tó he lye ket segíti.55

Meg em lí ten dő, hogy az Alap (1997-től Alap prog ram) inf rast ruk tú rá ja gyen ge volt 
az 1992-es OECD át vi lá gí tás ide jén; az el ké szült je len tés sze rint nem ren del ke zett 

 52 MTA Or szág gyű lé si be szá mo ló, 42.
 53  Az Or szá gos Tu do má nyos Alap prog ra mok ról szó ló törvény ja vas lat ál ta lá nos vi tá ra bo csá tá sá nak hi te les 

jegy ző köny ve (1997. ok tó ber 27.)
 54 A tu do má nyos ku ta tás fi nan szí ro zá sa, 19.
 55 Ibid
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meg fe le lő ad mi niszt rá ci ós hát tér rel az új fo lya ma tok le bo nyo lí tá sá hoz; az Alap 
mű köd te té sé re az OTKA-költségvetés mind össze 2%-át fordí tot ták.56

1998-ban mó do sí tot ták a tu do mány te rü le tek kö zöt ti ará nyo kat az élet tu do má nyok 
ja vá ra. A tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá sok 19%-os arány ban, össze sen 460 mil lió 
fo rint tal ré sze sül tek a ráfordítá sok ból.57

4.2. NEM-KÖLT SÉG VE TÉS BŐL SZÁR MA ZÓ FOR RÁ SOK

4.2.1. GAZ DA SÁ GI SZE REP LŐK

Vi lág szin ten meg fi gyel he tő ten den cia, hogy a gaz da sá gi té nye zők csök ken tik sze-
rep vál la lá su kat az or szá gok kul tú rá já nak, ku ta tá si po ten ci ál já nak fenn tar tá sá ban. Saj-
ná la tos, hogy Ma gyar or szá gon ez a fo lya mat olyan szint ről in dul meg, amely még nem 
volt mér he tő a nyu ga ti or szág ok ra jel lem ző sze rep vál la lás hoz. A ma gyar or szá gi tu do-
mány po li ti ka egyik fon tos cél ki tű zé se a vál lal ko zá sok sze rep vál la lá sá nak ösz tön zé se, 
tu do mány fi nan szí ro zá si be ru há zá sa ik je len le gi 1/3-ról akár 2/3-os arány ra eme lé se.

A tár sa da lom tu do mány, il let ve az alap ku ta tás köz vet le nül szin te nincs is je len a 
gaz da sá gi sze rep lők ked vez mé nye zet tei kö zött. Köz ve tet tebb mó don azon ban igen: 
elit-in téz mé nyek, a jö vő ku ta tá sá nak le té te mé nye se i nek fi nan szí ro zó i ként (pl., a Lát-
ha tat lan Kol lé gi u mot ala pí tó-fenn tar tó ban kok, il let ve a Bu da pes ti Köz gaz da sá gi és 
Ál lam igaz ga tá si Egye te men szpon zo rált pro fesszo ri he lye ket lé te sí tő vál la la tok.)

4.2.2. CI VIL KEZ DE MÉ NYE ZÉ SEK (NONPRO FIT ALA PÍT VÁ NYOK)

A NIOK nyil ván tar tá sá ban 34 olyan be jegy zett ala pít ványt ta lá lunk, me lyek nagy 
ré sze az ed dig tár gyal tak nál ki sebb mér ték ben ré sze sül ál la mi tá mo ga tás ból. Nem ren-
del ke zünk adat tal ar ról, a la kos ság mi lyen arány ban tá mo gat ja (adó já nak 1%-á val) e 
kez de mé nye zé se ket, de az összeg a töb bi tá mo ga tás vo lu me né hez ké pest fel te he tő en 
nem szá mot te vő, így in kább az ál la mi és a kül föl di ere de tű rá for dí tá sok ból gaz dál kod-
nak. Egy 1997-es adat sze rint 6054 ala pít vány csak költ ség ve té si tá mo ga tás ban ré sze-
sült, 1910 ala pít vány költ ség ve té si tá mo ga tás mel lett 1%-os tá mo ga tás ban is ré sze sült, 
míg 6474 ala pít vány csak a szá má ra át utalt 1%-ok ból biz to sí tot ta működését.58

A szá mos ve gyes fi nan szí ro zá sú non pro fit ala pít vány ból csak azo kat emel jük ki, 
me lyek spe ci á lis sze re pet töl te nek be a tár sa da lom tu do mány ok ban.

56-os In té zet
1990 már ci u sá ban jött lét re, mint az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek 

Do ku men tá ci ós és Ku ta tó in té ze te az MTA, a So ros Ala pít vány és a min den ko ri 
Pénz ügy mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val. 1991-ben Aka dé mi ai Ku ta tó hely lett, 1995-től 
köz ala pít vány for má ban mű kö dik to vább.

Col legium Bu da pest
A szin tén ve gyes for rá sok ból fenn tar tott Col legium Bu da pest 1999-ben el nyer te 

az uni ós Cen ters of Excel lence pá lyá zat dí ját (6 ma gyar or szá gi in téz mény egyi ke-
ként). A ka pott tá mo ga tás több ok ta tó és ku ta tó nem zet kö zi cse ré jét te szi le he tő vé, 
va gyis to vább nö ve li a nem zet kö zi együtt mű kö dé sek ben va ló moz gás te rün ket.

 56 Gilyén–Moore 1996. 101–111.
 57 www.ot ka.hu
 58 www.niok.hu

Kámán Éva – Heltai Gyön gyi  A tár sa da lom tu do má nyi alap ku ta tá sok fi nanszírozá si rend sze re 1990–2001



VILÁGOSSÁG 2003/I–2 Társadalomtudomány a rendszerváltás után

31

Re gi o ná lis, ku ta tá si pro fi lú non pro fit szer ve ze tek
Szá mos olyan szer ve zet mű kö dik Ma gyar or szá gon, me lyek az elem zett in téz mény-

há ló za ton kí vül fog lal koz nak (egyéb te vé keny sé gek mel lett) a tár sa da lom tu do má nyi 
alap ku ta tás sal. A ko ráb bi tu do má nyos-is me ret ter jesz tő szer ve ze tek örö kö se ként 
vagy ci vil kez de mé nye zés sel ala pí tott egye sü le tek, ala pít vá nyok, ba rá ti kö rök ál ta lá-
ban köz hasz nú, ese ten ként ki emel ten köz hasz nú szer ve zet for má já ban mű köd nek.

4.2.3. KÜL FÖL DI TÁ MO GA TÁ SOK

A rend szer vál tás ide jén a nyu ga ti vi lág fi gyel me fo ko zot tan irá nyult a tér ség, így 
Ma gyar or szág fe lé is. Bár nem ren del ke zünk pon tos ada tok kal, egyes becs lé sek sze-
rint az ez red for du lón a ma gyar or szá gi K+F kb. 30%-a szár ma zott kül föl di for rás ból, 
bár a KSH en nél jó val ala cso nyabb arányt tart nyil ván (10,6%).

1995 és 1999 kö zött meg két sze re ző dött, 525 mil li ó ról több mint 1 mil li árd fo rint ra 
nőtt a kül föl di tá mo ga tá sok ará nya a fel ső ok ta tás te rü le tén, ami a költ ség ve té si tá mo-
ga tás nak mint egy 40%-a. Iga zán nagy vo lu me nű vál to zás azon ban a 2000. év ben 
tör tént; a becs lé sek sze rint a tá mo ga tás össze ge meg ha lad ja a 2,5 mil li árd forin tot.59

A tár sa da lom tu dó sok tá mo ga tá sa a pri o ri tá sok kö zött sze re pelt, mert az ese mé-
nyek in terp re tá lá sá hoz, a ko ráb ban vas füg gönnyel el zárt tár sa dal mak meg is me ré sé-
hez egy aránt szük ség volt a he lyi tu dó sok köz re mű kö dé sé re. Ki emel ke dő en fon tos nak 
te kint he tő a vi lág ban ki hi tel és a ma gyar szár ma zá sú üz let em be rek anya gi se gít sé ge 
(pl. So ros Györ gy Open Soci e ty prog ram ja), il let ve a Ful bright ösz tön díj, amely az ame-
ri kai kor mánnyal va ló szer ző dés ré vén lett Ma gyar or szá gon is el ér he tő vé 1990-ben. 
Mind két ösz tön díj pre fe rál ja a de mok ra ti kus be ren dez ke dést ta nu ló-ér tel me ző pro jek-
te ket, és nagy hang súlyt fek tet ar ra, hogy köl csö nös le gyen a ta nu lá si fo lya mat.

A fo lya ma to san bő vü lő nem zet kö zi együtt mű kö dé si for má kat a kö vet ke ző cso por-
tok ba so rol hat juk:

•  nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal irá nyí tott együtt mű kö dé sek ku ta tás tá mo ga tá si 
rend sze re;

•  ma gyar kor mány za ti szer vek ál tal meg kö tött és mű köd te tett bi- és mul ti la te rá lis 
együtt mű kö dé sek;

•  kül föl di kor mány za ti, ala pít vá nyi tá mo ga tá sok;
•  kül föl di cé gek ál tal fi nan szí ro zott szer ző dé ses mun kák, együtt mű kö dé sek.

Nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal irá nyí tott együtt mű kö dé sek ku ta tás tá mo ga tá si rend sze re
Fon tos sze re pet töl tött be a Tem pus-pro gram, mely a Phare-pro gram ré sze ként 

Ma gyar or szá gon 1990-ben je lent meg, és a fel ső ok ta tás mo der ni zá lá sát tűz te ki 
cé lul. 1990 és 1997 kö zött több mint 6000 ma gyar hall ga tó ka pott mo bi li tá si tá mo ga-
tást, kb. 5 mil li árd fo rint ér ték ben. Bár az ösz tön dí jak nagy ré sze ku ta tá si pro jek tet 
fi nan szí ro zott, összes sé gé ben el mond ha tó, hogy a Tem pus-pro gram ban a ku ta tás 
nem ka pott pri o ri tást, mely tény egy re nyil ván va lób bá vált a meg hir de tett pro jekt-
cé lok ból (1994-ig ha gyo má nyos te vé keny sé gek fej lesz té se mint pl. tan terv-ki dol go-
zás, 1998-ig a fel ső ok ta tá si is me re tek el ter jesz té se a gaz da sá gi szfé rá ban, il let ve 
2001-ig in téz mény rend szer-fej lesz té si és egye tem igaz ga tá si fel ada tok meg va ló sí tá-
sa). Az el telt idő alatt be in dí tott 12 Eu ró pa-ta nul má nyok Köz pont szin tén köz ve tet ten 
szol gál ja a ku ta tás cél ja it, és az Eu ró pai Szo ci á lis Alap tá mo ga tá sá nak si ke res meg-

 59 MTA Or szág gyű lé si be szá mo ló, 22.
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szer zé se (mely re va ló fel ké szü lést a Phare-pro gram és a ma gyar kor mány kö zö sen 
se gí ti) is a fel ső ok ta tás, és nem a ku ta tás mi nő sé gét ja vít ja majd el ső sor ban. Meg-
vál to zott a tá mo ga tá si össze gek hez va ló hoz zá fé rés mód ja is: 2000-től már csak 
in téz mé nyi, és nem egyé ni pá lyá za tok nyújt ha tók be (2006-ig).60

A Tem pus sze re pét át ve vő Eras mus-pro gram fi nan szí ro zá sá ban je len tő sen el tér 
előd jé től, amennyi ben nem „se gély prog ram”, te hát a ked vez mé nye zett or szá gok rész-
ben ma guk fi ze tik a fel me rü lő költ sé ge ket. 1998–2001 kö zött kb. 4200 hall ga tó át la go-
san 5 hó na pos kül föl di tar tóz ko dá sát tet te le he tő vé, 9,5 mil lió euró ér ték ben (eb ből 5,5 
mil lió köz vet le nül Eras mus-tá mo ga tás, és 4 mil lió euró Phare-tá mo gatás).61

Ma gyar kor mány za ti szer vek ál tal meg kö tött, mű köd te tett bi- és mul ti la te rá lis 
együtt mű kö dé sek

2000-ben a tu do mány egé szé re néz ve az ál lam kö zi egyez mé nyek ből szár ma zó 
és a kül föl di ma gyar in té ze tek be szó ló ösz tön dí jak idő tar ta ma 7 nap tól 10 hó na pig 
ter jed. Az ösz tön dí jak tel jes nagy sá ga éven te mint egy 400 év, éves szin ten 2000 
pá lyá zó van, kö zü lük mint egy 800 fő nye ri el az ösz tön dí jat.

Az ösz tön dí jak mel lett part ner or szá gok kez de mé nye zé se nyo mán meg va ló su ló 
szak em ber cse rék is el in dul tak (65 né met, 28 an gol koop erá ció).62

Kü lön em lí tést ér de mel a Ful bright ösz tön díj. A hall ga tói, de még in kább az ok ta tói 
mo bi li tás két irá nyú: a Ful bright ke re tei kö zött 10 év alatt 500 ame ri kai ta nult/dol go zott 
ha zánk ban, és 450 ma gyar ál lam pol gár járt az Egye sült Ál la mok ban. A Ful bright ki emel-
ten tá mo gat ja a tár sa da lom tu do mányt, mint a pri o ri tá si jegy zék is ta nú sít ja: „az Egye sült 
Ál la mok ra vo nat ko zó is me re tek és a ma gyar or szá gi át ala ku lás sal kap cso la tos te rü le tek, 
pl. a de mok ra ti kus in téz mény rend sze rek, a tár sa da lom biz to sí tás és az egész ség ügy, 
az ok ta tás, a kör nye zet vé de lem, a me ző gaz da ság, a mé dia, a non pro fit szer ve ze tek 
mű köd te té se, a ve ze tés- és szer ve zés tu do mány, a jog, a biz ton ság poli tika”.63

Kül föl di kor mány za ti, ala pít vá nyi tá mo ga tá sok
So ros Ala pít vány
A So ros Ala pít vány 1984 óta van je len Ma gyar or szá gon, és 1998-ig 21 mil lió USD-

ral tá mo gat ta a ma gyar fel ső ok ta tást és ku ta tást. En nek az összeg nek 60%-a inf ra-
struk tu rá lis ki adá sok fe de zé se volt, me lyek ked vez mé nye zet tei szin te ki vé tel nél kül 
(99%-ban) tár sa da lom tu do má nyi, il let ve böl csé szet tu do má nyi tan szé kek vol tak. Az 
ösz tön dí ja kat il le tő en már egyen le te sebb a tu do mány te rü le tek meg osz lá sa: bár így 
is 59% ju tott a tár sa da lom tu do mány ok, böl csé szet tu do mány ok, mű vé sze tek hár mas-
ra, az élet te len ter mé szet tu do mány ok és az élet tu do má nyok is je len tős arány ban 
ré sze sül tek az össze sen 310 kül föld ön el töl tött hall ga tói év ből. Meg fi gyel he tő, hogy 
a ki emel ten tá mo ga tott te rü le tek év ről év re vál toz tak: az in téz mé nyi tá mo ga tás pl. 
1993-ban, il let ve 1996-ban volt ki ug ró an ma gas, az egye te mi/fő is ko lai szak kol lé gi u-
mok tá mo ga tá sa 1998-ban, a poszt gra du á lis ösz tön dí jak 1987–88-ban, a fel ső ok ta-
tá si cé lú ci vil kez de mé nye zé se ké pe dig 1990–1991-ben.

A So ros Ala pít vány in téz mé nye ken (CEU, OSI) ke resz tül és köz vet le nül egy aránt 
részt vesz a tár sa da lom tu do mány finan szírozásában.64

 60 www.tpf.i if.hu/tem pus/alossze f.htm l; www.tem pus.hu
 61 www.tpf.i if.hu/ foin t.html
 62 MTA Or szág gyű lé si be szá mo ló, 7.
 63 www. pafi.hu
 64  Fel ső ok ta tá si és ku ta tá si tá mo ga tá sok 1984–1998. (tá jé koz ta tó fü zet) So ros Ala pít vány, www. soros.hu
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A fi nan szí ro zá si for rá sok nak a tu do má nyos ered mé nyek tar tal má ra gya ko rolt ha tá-
sá val nem fog lal ko zunk, de a tár sa dal mi nyil vá nos ság ban va ló meg je le nés mi att 
ez út tal ki vé telt te szünk. A kül föl di tá mo ga tók je len lé te, az ál ta luk kép vi selt, il let ve 
meg kö ve telt ku ta tói ma ga tar tás az 1990-es évek el ső fe lé ben vi tá kat vál tot tak ki, 
mert a ha zai ku ta tók spe ci á lis hely zet ben ta lál ták ma gu kat: nem be szél ték fo lyé ko-
nyan a nyu ga ti ku ta tás nyel vét, és meg fe le lő inf rast ruk tú ra hi á nyá ban sok szor az 
„adat köz lő” sze rep re let tek kár hoz tat va (ez kü lö nö sen az el mé le tek ben gon dol ko dó 
szo ci o ló gi á ra, po li to ló gi á ra igaz). Ez a ha gyo má nyo san ma gas presz tí zsű, a rend-
szer vál tás so rán kü lön rang gal fel ru há zott ér tel mi sé get ér zé ke nyen érin tette.65

5. A FI NAN SZÍ RO ZÁS KÉR DÉ SEI ÁL TA LÁ NOS SÁG BAN

5.1. KU TA TÁ SI KA PA CI TÁS

A ma gyar or szá gi fi nan szí ro zá si struk tú rát a rend szer vál tást kö ve tő en a vál to-
zé kony ság jel le mez te. A Szé che nyi Terv (más cél ki tű zé sek mel lett) az ál la mi 
tá mo ga tá sok ba kí sé rel meg ki szá mít ha tó sá got vin ni. To váb bi pél da le het Né met-
or szág, ahol há rom éven ként fe hér köny vet ad nak ki a „Ku ta tás és fi nan szí ro zás 
táv la tai” cím mel, mely ben vá zol ják a pri o ri tást él ve ző tu do má nyos igé nyek pénz-
ügyi von za ta it. Ez zel se gí tik a nem ze ti szin tű kö zép tá vú pénz ügyi ter ve zést, és 
ori en tál ják a ku ta tó kat is66.

A ma gyar pá lyá za ti rend szer sa já tos sá ga, hogy egy mun ka el vég zé sé nek fá zi sai 
ese ten ként önál ló an pá lyáz ha tók, ami nö ve li a ter vez he tet len sé get. A ka pott tá mo ga-
tás gyak ran nem elég sé ges egy komp lex fel adat el vég zé sé re, amennyi ben a pro jekt 
nem min den ele me ré sze sül tá mo ga tás ban. En nek kö vet kez té ben fe le más hely ze-
tek áll hat nak elő: pl. a ku ta tás hoz szük sé ges inf rast ruk tú ra már meg van, de a ku ta tói 
mun ka órák ra nincs fe de zet, és így az inf rast ruk tú ra is ki hasz ná lat lan ma rad. Vagy a 
ku ta tás el ké szül, de az ered mé nyek pub li ká lá sá ra nincs le he tő ség.

A ku ta tói ál lo mány de mog rá fi ai jel lem zői
Mint utal tunk rá, a kri ti kus pe ri ó dus ban a ma gyar tu do má nyos tel je sít mény 

nem esett vissza a fi nan szí ro zás sal egye nes arány ban, de a ku ta tás alul fi nan szí-
ro zott sá ga bi zo nyos fo kú sze lek ci ót ered mé nyez a ku ta tók kö zött. A fel ső ok ta tá si 
kom pen zá ció 1997-ben meg tör tént, de csak kés ve, 2001-ben ér te el az aka dé mi-
ai in téz mé nye ket.

A fi nan szí ro zás ér ték vesz té se köz vet le nül és leg in kább ér zé kel he tő en a ku ta tói 
lét szám ra ha tott. Az év ti zed kö ze pé ig mint egy 40%-os, igen ra di ká lis csök ke nés 
zaj lott le, mely nek kor rek ci ó ja má ig tart; 1999-ben pl. a tu do má nyos ku ta tás ban az 
ere de ti lét szám 59%-a dol go zot t.67

A nyolc va nas és ki lenc ve nes évek ben – nagy részt a ked ve zőt len anya gi fel té te lek 
mi att – szűkült az után pót lás és fel gyor sult a ku ta tó-fej lesz tő ál lo mány el öre ge dé se. 
Mint az áb ra il luszt rál ja, 1982 és 1998 kö zött je len tő sen le csök kent a 30–49 éve sek 
ará nya a ku ta tók kö zött.

 65  A té ma kö rül ki bon ta ko zó vi ta: l. Rep li ka 1999/35. és 38. szám, il let ve Andor ka Ru dolf 1994. A tu do mány 
az em be ri ség szol gá la tá ban, Ma gyar Tu do mány, 4. szám.

 66 Gilyén–Moore1996. 92.
 67 MTA Or szág gyű lé si be szá mo ló, 28.
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5. áb ra: A ku ta tók kor cso port sze rin ti megos zlása68

Egy má sik prob lé ma az or szág cent ra li zált sá ga, mely nem áll össz hang ban az Eu ró-
pai Unió azon tö rek vé se i vel, ame lyek egy re na gyobb súlyt he lyez nek a region al itás ra. 
Ma gyar or szág ku ta tá si ka pa ci tá sa i nak jó val több, mint a fe le Bu da pes ten ta lál ha tó, és 
a fej lesz té si pén zek na gyobb há nya dát ugyan csak a fő vá ros ban hasz nál ják fel.69

Az alap ku ta tá sok je len tő sé ge
A ku ta tá sok kö zött az alap ku ta tá sok sú lya 1990 és 1999 kö zött 15%-ról 28%-ra 

nőtt, mely el ső sor ban a fel ső ok ta tá si „boom”- nak tud ha tó be, il let ve an nak, hogy 
csök kent a vál la la ti szfé ra sze rep vál la lá sa. A tu do mány po li ti ka je len le gi cél ki tű zé-
se az arány szám csökken tése70. Kér dé ses ugyan ak kor, ho gyan fog ja ez érin te ni a 
je len le gi ku ta tói ap pa rá tust.

5.2. PÁ LYÁ ZA TI REND SZER

A pá lyá za ti rész vé tel sza bá lyo zá sa
A je len le gi ma gyar ku ta tás-tá mo ga tá si rend szer ben túl nyo mó részt nyílt pá lyá za ti 

meg hir de té sek kel ta lál ko zunk, szé les kör ben el ter jedt a de mok ra ti kus mó don zaj ló 
pá lyá zat. Meg fon to lan dó, hogy in do kolt len ne bi zo nyos ese tek ben a zárt kö rű (meg-
hí vá sos, cov ered) pá lyá za ti meg hir de tés, hi szen egyes fel ada tok ál tal igé nyelt nagy 
inf rast ruk tú ra, spe ci á lis szak tu dás, moz gó sít ha tó „se géd mun ka erők” egy- e gy szak-
te rü le ten csak ke vés ku ta tó he lyen áll nak ren del ke zés re. Eb be az irány ba tör té nő 
(lá tens) el moz du lás ként ér té kel he tő az OTKA és a NKFP azon tö rek vé se, mi sze rint 
csak meg ha tá ro zott hát te rű pá lyá zók ve het nek részt a pá lyá za to kon, va la mint az 
Ok ta tá si Mi nisz té ri um és az MTA kö zös, Domus Hun gar i ca pá lyá za ta, mely nek ki írá-
sa sze rint a ku ra tó ri um fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy meg hí vás alap ján is oda ítél-
je – kü lö nö sen in do kolt eset ben – az ar ra al kal mas je löl tek nek az ösz tön dí jat.

Egy má sik szem pont az ad mi niszt rá ció túl zott bo nyo lult sá ga, il let ve az, hogy a 
ma gyar tu dós kö zös ség nem volt fel ké szül ve en nek meg ho no sí tá sá ra. 1993-ban, 
az el ső OTKA cik lus ér té ke lé se so rán el hang zott, hogy kb. 8 év szük sé ges en nek 
meg vál toz ta tá sá ra. A nem zet kö zi pro jek tek ben va ló si ke res rész vé tel újabb ki hí vást 

 68 www.om.hu
 69 Berényi Dé nes 2001. Új irány za tok a fel ső ok ta tás ban és a ku ta tás ban, Ma gyar Tu do mány, 8. szám.
 70  A tu do má nyos ku ta tás fi nan szí ro zá sa (bi zott sá gi je len tés, kéz irat), Sterk An tal (sz erk.), 2.
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je lent, mely re pá lyá za ti in for má ci ós iro dák lét re ho zá sá val, in téz mé nyes pro jekt me ne-
dzser-kép zés sel vá la szolt a tu do mány szer ve zés. Az érin tett ku ta tók kö ré ben ér de-
mes len ne ku ta tást szer vez ni an nak ér de ké ben, mennyi re te kin tik pá lyá zói si ke res-
sé gü ket meg ne he zí tő nek (eset le ge sen aka dá lyo zó nak) azt, hogy nem ren del kez nek 
a szük sé ges szem lé let tel, in for má ci ók kal.

A pá lyá za tok ér té ke lé se
A pá lyá za tok ér té ke lé sé nek me cha niz mu sa ál ta lá nos ság ban fej let tebb, mint a 

ku ta tá si ered mé nyek szám ba vé te léé. Ez an nak tud ha tó be, hogy a dön té sek alap-
ve tő cél ja adott össze gek oda íté lé se, és csak má sod la gos cél a tu do mány te rü le tek 
fo lya ma tos fel tér ké pe zé se, va gyis az új ered mé nyek szám ba vé te le.

A tár sa da lom tu do mány ok te rü le tén kü lö nö sen ne héz meg ha tá roz ni egy ku ta tás 
je len tő sé gét, hi szen mind a disz cip lí nán be lü li je len tő sé get, mind a fel té te le zett tár-
sa dal mi ha tást fi gye lem be kell ven ni, eze ket meg fe le lő en kell kom binál ni71. Ez utób bi 
még bo nyo lul tabb az alap ku ta tá sok ese tén, ahol nin cse nek köz vet len fel hasz ná lók. 
To vább ne he zí ti a hely ze tet, hogy sok, egy más tól mód szer ta ni lag-is me ret el mé le ti-
leg, il let ve ha tá sát te kint ve kü lön bö ző te rü let egy más hoz vi szo nyí tott sú lyát is meg 
kell ha tá roz ni (pl. jog-pszi cho ló gia, il let ve, ha tá gan ér tel mez zük a tár sa da lom tu do-
má nyo kat, pl. ze ne tör té net).

A Nation al Sci ence Foun da tion kép vi se lő jé nek 1995-ös vé le mé nye sze rint az OTKA 
ér té ke lé si gya kor la tát az jel lem zi, hogy a ku ta tó in téz mé nyen be lül be csü li meg a ku ta tás 
vár ha tó tu do má nyos/tár sa dal mi ha tá sát, és er re vi lág szin ten is ke vés ta pasz ta lat áll ren-
del ke zés re. Aján lá sa sze rint sze ren csé sebb len ne prak ti ku sabb ol dal ról kö ze lí te ni, egy 
szé le sebb pers pek tí vát el sa já tít va fel mér ni pl. az ered mé nyek meg je le né sét az ok ta tás-
ban, il let ve do ku men tál ha tó hoz zá já ru lá su kat a kor mány fel ada tok végre ha jtásához.72

A pá lyá za tok ér té ke lé se ál ta lá ban a „peer review” mód szer rel tör té nik. Ez egy 
nagy szá mú tudóselit tel ren del ke ző or szág ese tén prob lé ma men tes, hi szen biz to-
sít ha tó az ano ni mi tás, ki sebb or szá gok ese tén azon ban tö ké let le neb bül mű kö dik. 
Szük ség le het az ér té ke lés nem zet kö zi sík ra va ló te re lé sé re, amint azt Auszt ria 
gya kor la tán is lát hat juk (az ér té ke lé sek 80%-át kül föl di szak ér tők vég zik, ál ta lá ban 
an gol nyelvterületen73). Ez azon ban to váb bi anya gi ter he ket je lent, me lyek a ku ta tás-
ra ma gá ra ju tó pénz össze ge ket csök ken tik.

A nem zet kö zi ku ta tá sok szá má nak nö ve ke dé se (kü lö nö sen Eu ró pá ban) egyéb ként 
is szük sé ges sé te szi az el moz du lást eb be az irány ba. A finn mo dell ben pl. min den 
ku ta tás nem zet kö zi je len tő sé gét is fel be csü lik, ami kor dön te nek a tá mo ga tás ról.

5.3. A KU TA TÁ SI ERED MÉ NYEK ÉR TÉ KE LÉ SE

Az ered mé nyek ér té ke lé se több szem pont ból is fon tos: be il lesz ti a ku ta tá si ered-
ményt a disz cip lí na rend sze ré be, il let ve a ku ta tó ra, a ku ta tó hely re és a té má ra 
vo nat ko zó ér ték íté le tet hoz, me lyek a to váb bi tá mo ga tá sok oda íté lé se kor le het nek 
irány adók. Az ered mé nyek ér té ke lé se igen ne héz, mert a tu do má nyos köz tu dat 
ala ku lá sá nak meg elő le ge zé sét je len ti, hi szen azt kell elő re je lez ni, mi vá lik/hat 
ma ra dan dó vá. Emel lett ne héz szám sze rű sí te ni a be lő le szár ma zó hasz not, és 

 71 Gilyén–Moore1996.18–28.
 72 Gilyén–Moore 1996. 27.
 73 Uo. 114.
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je len tős ad mi niszt rá ci ós költ sé get ró a tu do mány po li ti ka in téz mé nye i re, ezért 
gyak ran el ma rad ez a fá zis, mint egy be épül a ku ta tó ál tal be adott kö vet ke ző 
pá lyá zat ér té ke lé sé be. Nincs kon szen zus azon ban azt il le tő en, hogy he lyes-e ez: 
Ma gyar or szá gon szin te for má lis a vég ső (il let ve az éves) ér té ke lés; csak azok-
ban az ese tek ben van sú lya, ahol a ku ta tás to váb bi fi nan szí ro zá sa fo rog koc kán. 
(Egy 1994-es OTKA-adat ar ra utal, hogy nem tö ké le tes a pá lyá zói fe gye lem sem: 
a tár sa da lom tu do mány te rü le tén 3%-os volt az évi be kül dé si kö te le zett ség nem 
tel je sí té se, szem ben a „fe gyel me zet tebb” élet te len ter mé szet tu do mánnyal és élet-
tu do mánnyal, ahol ugyan ez az arány 0,8%, il let ve 1,4%.74)

Ab ban az eset ben, ha az ered mé nye ket pub li kál ják, jó esély van ar ra, hogy ha nem 
is azon nal és szisz te ma ti ku san, de meg tör té nik a ku ta tás utó la gos ér té ke lé se. Ma gyar-
or szá gon azon ban nincs in téz mé nye sí tett le he tő ség en nek meg va ló sí tá sá ra, így fel-
me rül az „ad mi niszt ra tív úton” sza bá lyo zott ér té ke lés fo ko zott lét jo go sult sá ga.

Egy má sik mód szer, mely „ki vált ja” a ku ta tá si pro jek tek ered mé nye i nek ér té ke lé-
sét, az egyé ni pá lyák rend sze res nyo mon kö ve té se, amely re Né met or szág ban ta lá-
lunk pél dát (DFG)75.

A tár sa da lom tu do mány ok ese tén kü lö nö sen ne héz a ku ta tást ha ma ro san kö ve tő 
vizs gá lat, mert (mint az egy oszt rák vizs gá lat ból ki de rül) az élet tu do má nyok hoz és 
az élet te len ter mé szet tu do mány ok hoz ké pest ala csony az ered mény ként szü le tett 
disszer tá ci ók, szó be li elő adá sok aránya76.

6. A JÖ VŐ KI HÍ VÁ SAI – AZ EU RÓ PAI UNI ÓS CSAT LA KO ZÁ SI 
FO LYA MAT KÖ VET KEZ MÉ NYEI

A pá lyá za ti rend szer fon tos ele mei kö zött sze re pel nek az EU 5. Ku ta tá si, Tech no-
ló gia fej lesz té si és De monst rá ci ós Ke ret prog ram já ban tör té nő ered mé nyes ma gyar 
rész vé telt elő se gí tő pri o ri tá sok. Ezek kö zött ki emel ke dő a nem zet kö zi kon zor ci um-
épí tés tá mo ga tá sa, az EU-projektek in dí tá sát elő ké szí tő uta zá sok tá mo ga tá sa a 
meg lé vő te ma ti kus há ló za tok hoz tör té nő ma gyar csat la ko zás tá mo ga tá sa va la mint 
a po ten ci á lis ma gyar pá lyá zó kat in for má ci ó val se gí tő, a pá lyá zat ki dol go zá sá ban 
és a kon zor ci u mi part ner ke re sés ben is se gít sé get nyúj tó iro da há ló zat tá mo ga tá sa. 
A kö vet ke zők ben azt vizs gál juk, mi lyen vál to zá so kat ered mé nyez ez a pá lyá zók 
sze mé lyé ben, a ku ta tá si té mák ban és ma gá ban a fi nan szí ro zás sze re pé ben.

6.1. A PÁ LYÁ ZÓK

A ko ráb bi, a szo ci a lis ta múlt tal va ló le szá mo lást az egyé ni pá lyá za tok elő tér be 
he lye zé sé vel is hang sú lyo zó pá lyá za ti ki írá sok kal szem ben a mai eu ró pai pro jek tek-
ben az in téz mé nyek sze re pe egy re in kább meg nő. A Tem pus igény be vé te le hang sú-
lyo zot tan egyé ni, és nem in téz mé nyi szin tű nyu ga ti in teg rá ci ó val ke cseg te tett: so ha 
nem lá tott tö meg ben sze rez het tek köz vet len ta pasz ta la to kat ok ta tók és hall ga tók a 
nyu ga ti egye te mek ak tu á lis ál la po tá ról, de en nek sem mi lyen ér dem le ges ha tá sa nem 
volt a ma gyar or szá gi fel ső ok ta tá si kö zös sé gi cse lek vés re. Sok kal in kább a rend szer 
ko ráb bi lo gi ká ja, te hát az egyé ni bol do gu lás ér vé nye sít he tő sé ge je lent meg eb ben 

 74 Uo. 61.
 75 Uo. 91.
 76 Uo. 120.
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az in ten zív kap cso lat rend szer ben is. Ez zel szem ben a Socrates-pá lyázat a ku ta tói 
kol lek tí vá kat és az in téz mé nyek kel kap cso la tos dön té se ket pre fe rál ja.

A fel ső ok ta tást köz vet le nül érin tő Eras mus-pá lyáza tok, me lyek hez Ma gyar or szág 
évi 5 mil lió euró ér ték ben já rul hoz zá, és amely 1998-tól kezd ve kb. 1,8 mil lió euró 
ér té kű tá mo ga tást nyújt, in téz mé nyi szer ző dés ré vén ér he tők el. Az Egye te mi In téz-
mé nyi Szer ző dé sek ke re té ben mű kö dik az egye tem kö zi együtt mű kö dés, a hall ga tói/
ok ta tói mo bi li tás, il let ve a te ma ti kus hálóza tok.77 Így egyé ni pá lyá zók nem jut hat nak 
hoz zá a hall ga tói cse re, ok ta tói cse re, kö zös tan terv fej lesz té si prog ra mok, in ten zív 
prog ra mok, Eu ró pai Kred it számítási Rend szer be ve ze té se te rén sze rez he tő tá mo-
ga tás hoz. (A Te ma ti kus Há ló za ti Pro jek tek ke re té ben meg va ló sít ha tó pá lyá za tok 
ese tén már nem esz köz, ha nem cél az in téz mé nyi szin tű együtt mű kö dés; a pri o ri tá-
sok: a szak te rü le ten már meg lé vő együtt mű kö dés mi nő sé gé nek ér té ke lé se, tan ter vi 
fej lesz té sek, ok ta tá si mód sze rek fej lesz té sé ről foly ta tott vi ta, kö zös prog ra mok/spe-
ci á lis kur zu sok ki dol go zá sá nak elő se gí té se.)

Egy lé pés sel még ezen is túl megy a ter ve zett CEEPUS-hálózat, mely Kö zép-Eu ró-
pa or szá ga i nak in téz mé nye it kí ván ja rend sze res part ne ri vi szony ba szer vez ni.

Az OTKA 2001. évi pá lyá za tá ban már ta lá lunk je le ket az eu ró pai irány vo nal kö ve té-
sé re, amennyi ben előny ben ré sze sül nek a cso port mun kát elő se gí tő, fi a tal ku ta tó kat 
be von ni kí vá nó, is ko la te rem tő ku ta tá si pályáza tok.78

6.2. KU TA TÁ SI TÉ MA-PRI O RI TÁ SOK

Mint ez több for rás ból el hang zott, az EU ál tal meg fo gal ma zott ku ta tá si pri o ri tá sok 
nem fel tét le nül, il let ve csak rész ben es nek egy be a ha zai igé nyek kel. Új ra kell te hát 
gon dol ni, mi lyen ku ta tá so kat szük sé ges to vább ra is ha zai for rás ból fi nan szí roz ni, és 
mi lyen te rü le ten kell az uni ós tá mo ga tá sok el nye ré sét meg cé loz ni. Már utal tunk rá, 
hogy a NKFP pri o ri tás rend sze re kö ze lít az 5. Alap prog ra mé hoz.

A Socrates-pá lyáza tot meg vizs gál va a kö vet ke ző ket tart juk em lí tés re mél tó nak:
•  A tu do má nyos ku ta tás nem ma gá ban, ha nem tár sa dal mi cé lok nak alá ren del ve, 

min den Socrates-pá lyázat ban sze re pel. Ez az al kal ma zott ku ta tás elő tér be 
he lye zé sé re utal. Emel lett meg fi gyel he tő, hogy sok olyan cél ki tű zés ke rült a 
ki emel ten tá mo ga tot tak kö zé, me lyek „ha gyo má nyos” alap ku ta tá sok kal ke vés-
bé meg kö ze lí tet tek (az info-kom mu niká ciós tár sa da lom [Mi ner va-prog ram], 
fel nőtt kép zés [Grundtvig-prog ram], ok ta tás po li ti ka [Arion-prog ram], nem-fel-
ső fo kú kép zés [Comenius-prog ram]). A Le o nar do da Vin ci-prog ram cél jai pl. 
dek la rál tan „a gya kor la ti ol dal ról hi va tot tak meg kö ze lí te ni a fel ső ok ta tás fej lő-
dé si igé nye it, ez zel el len sú lyoz va an nak aka dé mi kus jel legét” 79. Ez nem csak 
a tu do mány ágak re la tív sú lyá nak vál to zá sát, ha nem tel jes át ren de ző dé sét 
ered mé nyez he ti az inter dis z ci pli nar itás ré vén. A ma gyar ku ta tás fi nan szí ro zá si 
struk tú ra már fel is mer te az új ten den ci á kat. Mint azt Nyí ri Kris tóf is hang sú-
lyoz za, „az alap ku ta tá sok hoz ké pest meg nő az al kal ma zott ku ta tá sok sú lya, 
a disz cip li ná ris szét ta golt ság ké pe he lyett a min den na pi élet ko he ren ci á já nak 
él mé nye vá lik meghatározóvá.” 80

 77 www.om.hu
 78 www.ot ka.hu
 79 www.tpf.i if.hu/ foin t.html
 80 Nyí ri Kris tóf 2000. Nyi tott Tu do mány, nyi tott ok ta tás. Ma gyar Tu do mány, 7. szám.
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•  Az Eras mus-pro gram ban pl. a tu do mány ed dig ke vés bé ma gas presz tí zsű te rü-
le tei ke rül nek elő tér be (klasszi ka-fi lo ló gia és fi lo zó fia he lyett a kom mu ni ká ció 
tu do má nya és gya kor la ta). A prog ram ban előnyt él vez nek a tár sa da lom tu do-
mány ok: az el ső há rom év ről ké szí tett sta tisz ti ka azt mu tat ja, hogy az ál ta lunk 
tá gan ér tel me zett tár sa da lom tu do mány a „meg szo kott” 20%-nál jó val na gyobb 
arány ban kép vi sel te ti ma gát: év ről év re 56% az e te rü le ten nyúj tott tá mo ga tás 
ará nya. Ezen be lül a te rü le tek pri o ri tá sa:
– Üz let- és me nedzs ment tu do má nyok  35%
– Nyel vek és fi lo ló gi ai tu do má nyok  26%
– Tár sa da lom tu do mány ok (szű kebb ér te lem ben)  13%
– Ok ta tás, ta nár kép zés  11%
– Böl csé szet tu do mány ok  7%
– Jog  7%

Bár a ka te gó ri á kat nem le het ma ra dék ta la nul meg fe lel tet ni egy más nak, ér de mes 
ezt a sort össze ha son lí ta ni az Ok ta tá si Mi nisz té ri um fel ső ok ta tá si K+F prog ram já-
nak 1998-as ada ta i val:

– Üz let-és me nedzs ment tu do má nyok  12%
– Nyel vek és fi lo ló gi ai tu do má nyok  22%
– Tár sa da lom tu do mány ok  6%
– Ok ta tás, ta nár kép zés  17%
– Böl csé szet tu do mány ok  37%
– Jog  6%

Lát ha tó, hogy az uni ós pri o ri tá sok kö zött na gyobb súllyal sze re pel nek az üz let-és 
me nedzs ment tu do má nyok és a szű kebb ér te lem ben vett tár sa da lom tu do má nyok, 
ki sebb sze re pet kap nak a böl csé szet tu do mány ok, míg a töb bi te rü let (nyel vek 
és fi lo ló gi ai ta nul má nyok, ok ta tás/ta nár kép zés, jog) fon tos sá gá nak meg íté lé se a 
ma gyar or szá gi hoz ha son ló.

Az ok ta tói mo bi li tás re le váns ada tai alap ján ha son ló ten den ci át lá tunk: az Eras-
mus-prog ram ban a tár sa da lom tu do mány ok 44%-ban kép vi sel te tik ma gu kat, és a 
kulcs te rü le tek a kö vet ke zők: nyel vek és fi lo ló gi ai tu do má nyok, üz let- és me nedzs-
ment tu do má nyok, ok ta tás/ta nár kép zés.

6.3. A FI NAN SZÍ RO ZÁ SI FOR RÁS KI ZÁ RÓ LA GOS SÁ GA

Az uni ós pá lyá za tok (va la mint az el ve i ket kö vet ni igyek vő Szé che nyi Terv NKFP-
je) nem se gély prog ra mok nak, sok kal in kább a ku ta tás ra elő irány zott össze gek cél-
tu da tos el osz tá sá nak te kint he tők. Ezért sok eset ben meg kö ve te lik, hogy a pá lyá zó 
sa ját for rá so kat is moz gó sít son, me lye ket ki egé szít a nyert tá mo ga tás sal. (A ma gyar-
or szá gi gya kor lat ban azon ban a pá lyá zat út ján el nyert össze ge ket kimond va-ki mon-
dat lanul rész ben az in téz mé nyek fenn tar tá sá ra kell for dí ta ni, így ne héz ség be üt kö zik 
a szük sé ges for rá sok el kü lö ní té se.)

Az alap ku ta tá so kat ke vés bé érin ti ez a je len ség, mint az al kal ma zott és fej lesz tői 
ku ta tá so kat, de fon tos ten den ci át je lez het.
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