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TUDOMÁNY – FELSŐOKTATÁS – VERSENYKÉPESSÉG    

• Jelenleg a legfontosabb fejlesztési cél az ország        versenyképességének 
növelése.

• Az ország versenyképessége – a     gazdaság versenyképessége 

• A gazdaság versenyképessége – versenyképes     munkaerő
• Versenyképes munkaerő –   felsőoktatás

• Versenyképes felsőoktatás – versenyképes    oktatók

• Versenyképes oktatók – versenyképes    tudományos tevékenység .

• A versenyképes oktatók képezik a hazai K+F gerincét.        

• Hatékony tudománytámogatás nélkül nincs K+F+I    

• Tudományos tevékenység / alapkutatás   

• K+F projektekben való képesség növelése    

• Kutatói utánpótlás (mind tudomány, mind vállalati K+F) !!!       



K+F HUMÁNERŐFORRÁS MAGYARORSZÁGON   

• Javult, de még mindig kevés a      műszaki, 
természet tudományos kutatók-  aránya 

• A kutatók száma  az EU átlaghoz -  
viszonyítva is jó, de magas az külföldi       
munkavállalás

• A legtöbb kutató a FOI (     17 332  fő), majd a   
vállalkozási ( 12 220  fő), végül az akadémiai    
(6148 fő) kutatóhelyeken dolgozik   

• A kutatók több, mint fele a      műszaki és a   
természettudomány területen dolgozik  

• A bölcsészet , társadalom-  - és 
orvostudományi  területeken közel azonos a    
kutatók eloszlása  

• Az agrár tudományterületeken folytatnak a    
legkevesebben kutatási tevékenységet (5,5%)    

• Legnagyobb az  elvándorlás az orvosi és a     
műszaki tudományterületekről 

Forrás: Eurostat 



TUDOMÁNY ÉS 
TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS 

A VILÁG KUTATÁS FEJLESZTÉSE 2011  -  

Magyarországon alacsony:  

•K+F teljesítménye 

•a K+F kiadás(ok)  

•a kutatók száma   

•a K+F ráfordítás GDP hez   -  

•a tudás , és technológia -    
transzfer jelentősen javult, de    
még mindig elmarad a világ     
élvonalától 

Forrás: http://www.battelle.org 



K+F RÁFORDÍTÁSOK GDP HEZ VISZONYÍTOTT ARÁNYA AZ  -     
EU BAN ÉS NÉHÁNY ÁLLAMBAN-    

EU 2020 stratégia: GDP 3 %-a lesz a K+F ráfordítás 2020-ra 
az EU-ban

Magyarország az EU2020-hoz kapcsolódó nemzeti 
programjában 2020-ra 1,8 %-os GDP-arányos K+F 
ráfordítást vállalt

Új Széchenyi Terv / EU2020 stratégia: 

2015-re a GDP 1,8 %-a lesz a K+F ráfordítás

A K+F ráfordítások emelkedtek, a K+F GDP-hez viszonyított 
aránya 1,15%-ra növekedett, mégis az EU átlag alatti érték

3 %

1,8 %

1,5 %

Forrás: Eurostat 



A FELSŐOKTATÁSI SZEKTOR KUTATÁS FEJLESZTÉSI   -  
RÁFORDÍTÁSAI MAGYARORSZÁGON 

• A magyar felsőoktatási K+F ráfordítások GDP hez viszonyított aránya     -    elmarad az EU   
átlagtól

• A teljes  felsőoktatási K+F ráfordítás összege 2010 ben ~61,8 milliárd    -    forint volt 

• A felsőoktatás K+F tevékenységének a 75% a     -  közfinanszírozás 

• A felsőoktatás  vállalkozásokból és különösen külföldről származó források      
növekednek

• Harvard Egyetem  kutatási költségvetése egyedül   ~154 Mrd Ft  . a  Cambridge Egyetem  
K+F büdzséje pedig    ~85 Mrd Ft  . 

A felsőoktatási K+F ráfordítások GDP-hez viszonyított aránya az EU-ban

Forrás: Eurostat 



• A felsőoktatás K+F a    75% a-  állami forrásból  származik 
• Az összes K+F   46% a-  vállalkozói forrás (146,9 Mrd Ft.)   

• A külföldről származó támogatások   is nőttek, arányuk   
9 11%-

• Az összes K+F ráfordítás 310,2 Mrd Ft       volt 2010 ben -

A K+F ráfordítások negyede     alapkutatás (~75 Mrd Ft.),   
több mint harmada   alkalmazott kutatás (147 Mrd Ft.),     
legnagyobb része  kísérleti fejlesztés 

K+F FINANSZÍROZÁS MAGYARORSZÁGON  

Forrás: KSH 



K+F FINANSZÍROZÁS ELVEK  

• K+F+I rendszer finanszírozás:   

• Az eltérő tevékenységek eltérő finanszírozási módszert igényelnek      

• Eltérő szabályok vonatkoznak rá   

• Fő szempont a hosszú távú kiszámíthatóság     

• Fő cél: az „agyak” megtartása    

• Alapkutatás, tudomány: döntően közfinanszírozás   

• Innováció: döntően piaci finanszírozás   

• Ami közfinanszírozás, az közkincs, az eredmény elérhető, de ez nem zárja           
ki a hasznosítást  

• Lehetőségek: közfinanszírozásban az EU társfinanszírozott és közvetlen EU        
források szerepe erősödik  



K+F+I TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK   
FORRÁSTÉRKÉP

Alapkutatás Alkalmazott kutatás  - 
Innováció

OTKA KTIA

ESZA

2007 2013:-  

TÁMOP: Felsőoktatás fejlesztés  

2014 2020:-

? K+F prioritás  

ERFA

2007 2013:-  

GOP

2014 2020:-

? K+F+I prioritás  

Norvég Alap / EGT   Norvég Alap / EGT   

EU Keretprogramok 

2007 2013:-  

FP7

2014 2020:-

Horizon2020

EU Keretprogramok 

2007 2013:-  

FP7

2014 2020:-

Horizon2020



K+F+I TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉRTÉKELÉSE   

2007 2013:-  hazai elosztású EU keretek (TÁMOP, TIOP, GOP) dominanciája       

Erősségek
TÁMOP: felsőoktatás K+F kapacitásainak jelentős megerősítése    

Lekötött: közvetlen K+F 48 Mrd Ft, közvetve (tehetséggondozás, ösztöndíj) 10 Mrd Ft          

Kiírt: közvetlen K+F 28 Mrd Ft, közvetve (tehetséggondozás, ösztöndíj)        10 Mrd Ft  

Vállalati kapcsolódás! 

Kutatóegyetem: stratégiai területek!  

EU regionális alaplogika: konvergencia régiók: sok forrás / fejlett régiók (KMR): kevés            
forrás

DE: Átmeneti kedvezmények: KMR ben többletforrás a számítási algoritmusokhoz   -      
képest

Gyengeségek:
(Operatív) K+F forráskoordináció nem megfelelő / hullámzó volta       

KMR problematika elkésett kezelése: K+F és felsőoktatás fele KMR, EU források 20            
% a-

KMR: hazai forrásokból lehet csak pótolni, tükörpályázatok: 2012 től       -

TÁMOP, TIOP, GOP eljárásrend túlbürokratizálása    

OTKA keretek nem nőttek jelentős mértékben 2012 ig, 2012. év az első ugrás      -      



K+F+I TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK: A JÖVŐ     

2014 2020:-  

a közvetlen brüsszeli elosztású EU források (Horizon2020) jelentősége nő,         

a hazai elosztású források jelentősen szűkülnek     

Horizon2020: 
a keretek jelentősen nőnek: mind alapkutatás, mind ipari alkalmazások        

probléma: kelet európai intézetek, projektek kisebb eséllyel kapcsolódnak be        

 nagyságrenddel nagyobb programok  

megoldás: nem intézményi, hanem országos nagy konzorciumi részvétel       

„ rásegítő támogatások” 

ESZA (alapkutatás, akadémia szféra)   

elvben támogatja a „rásegítő támogatásokat”, DE: tematikus koncentráció       

KMR: 80% 4 beruházási prioritás, 20% K+F (alapkutatás) másik 3 célkitűzéssel           
versenyben

KONV: 60% 4 beruházási prioritás, 40% K+F (alapkutatás) másik 3 célkitűzéssel           
versenyben

2014 2020: KMR ben már nincs átmeneti kedvezmény! Forráshiány lesz!-  -       

ERFA (alkalmazott kutatás, vállalati K+F)    

Keretek döntő többségét K+F re kell fordítani. DE: KMR forráshiányos!   -      
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