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Hova akarunk eljutni?
A magyar felsőoktatás 2030-ban

• A kihívásokra, a nemzetközi versenyre emelkedő teljesítménnyel 
reagáló hallgatók, oktatók, és intézmények

• Professzionális, a munkaerő-piaci igényeket magas minőségben 
kielégítő felsőoktatás
Professzionális, a munkaerő-piaci igényeket magas minőségben 
kielégítő felsőoktatás

• A hagyományainkat, az akadémiai értékeket tükröző felsőoktatás

• Európai színvonalú, nemzetgazdasági szempontból is releváns 

kutatások

• A felsőoktatási intézmények a társadalmi mobilitás és innováció 
regionális központjai

2



Felsőoktatás szerepe a K+F+I-ben 
Fő célok

• A felsőoktatási intézmények K+F+I tevékenysége jelenleg koordinálatlan,
hatékonyabb működése a jövőben úgy biztosítható, ha: a struktúra és a
finanszírozás tervezése és végrehajtása is az ország technológia-politikájának és a
kiválósági elvárásoknak megfelelően történik.

• Ki kell alakítani a felsőoktatási intézmények közötti K+F+I hálózatokat, amelynek• Ki kell alakítani a felsőoktatási intézmények közötti K+F+I hálózatokat, amelynek
eredményeként a jövőben az erőforrások felhasználása hatékonyabbá, az
intézmények működése pedig versenyképesebbé válik.

• A KFI rendszerben meg kell jeleníteni a gazdasági partnerek és a vállalatok által
megfogalmazott elvárásokat, ugyanakkor biztosítani kell azt is, hogy a kis- és
középvállalkozói szektor hozzáférhessen a felsőoktatási intézmények által kínált
kutatás-fejlesztési és innovációs eredményekhez (gazdaságfejlesztési források
hatékony felhasználása)

CÉL: Az intézményekben rendelkezésre álló K+F+I potenciál hasznosítása
az ország gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében
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Minőség biztosításaMinőség biztosításaMinőség biztosításaMinőség biztosítása

• Kutatási eredmények nyilvántartása – kutatási folyamat ellenőrzése:

• Kiválósági támogatások

• EFOP fejlesztési projektek

MTMT szerepe a felsőoktatásban I.

• EFOP fejlesztési projektek

• Intézményi teljesítmény összehasonlítása

• IFT 2016

• Egyéni (hallgatói, oktatói, kutatói) teljesítmény nyomon követése
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FinanszírozásFinanszírozásFinanszírozásFinanszírozás

Új finanszírozási rendszer:

• Intézményi finanszírozás:

• Képzési láb – állami ösztöndíj

MTMT szerepe a felsőoktatásban II.

• Képzési láb – állami ösztöndíj

• Kutatási láb – részben MTMT-ben nyilvántartott publikációhoz kötött.

• Intézményen belüli forrásallokáció

• Egyéni teljesítményhez kötötten, pl. SZTE kutatóegyetemi

támogatásának belső elosztása
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Felsőoktatási ágazati igények:

• Tudományterület!

• MTMT-ből Intézményi elemzések elkészítése évente

• 2000-2006, 1990-1999  adatfeltöltés

Felsőoktatás szerepvállalása

Fejlesztési feladatok, jövő

Felsőoktatás szerepvállalása

• 60 m Ft 2015-ben MTA KIK-nek

• Tervezet: 2016-ban MTA KIK-nek fejezet átcsoportosítás

• Egyetemi, főiskolai könyvtárakon keresztül adatfeltöltés biztosítása (évi 
kb. 200 m Ft az intézményi költségvetésekben összesen)

• Egyetemi, főiskolai könyvtári struktúra erősítése: 

• EFOP intézmény fejlesztési pályázatban kötelező elem

• Nftv-ben minimum követelmények megfogalmazása
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Köszönöm a figyelmet!

attila.fonyo@emmi.gov.hu
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