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Felsõoktatás és kutatás

Az értékes információkat tartalmazó kiad-
vány két korábbi évben kiadott elõdjéhez
hasonlóan beszámol az Oktatási Miniszté-
rium Tudományos Ügyek Fõosztályának
az 1999/2000 tanév során végzett munká-
járól. A közölt információk köre jóval szé-
lesebb annál, mint amit a cím alapján várni
lehet. Az egyetemekre, a fõiskolákra és a

kult ki Zawadowski Alfréd körül. Mezei Fe-
renc új neutronfizikai mérõeljárását, a neut-
ronspin-echo spektrometriát a legnagyobb
hazai fizikai felfedezések közé sorolják. Pál
Lénárdnak a hasadási neutronszám ingado-
zását leíró, 1958-ban publikált sztochaszti-
kus elméletére, így a Pál-Bell-egyenletre
ma is hivatkoznak. A nukleáris technikák
meghonosításában, valamint a reaktorfizi-
kában felgyûlt tapasztalatokat használták
fel az intézet szakemberei a Paksi Atomerõ-
mû blokkjainak elõkészítésekor, majd azok
biztonságos mûködésének állandó, aktív
felügyeletekor. A KFKI-ben kezdtek mû-
ködni az elsõ hazai lézerek. Az elméleti
részecskefizikában is nagy eredmények
születtek; többek között Domokos Gábor,
Kuti Gyula, Polonyi János és Zimányi József
munkái érdemelnek említést. Az intézet
legjelentõsebb sikerei közé tartoznak az ûr-
kutatás és az ûrfizika területén elért ered-
mények: az 1970-ben világûrbe emelkedett
elsõ magyar berendezéstõl – a mikrome-
teorit-csapdától – az elsõ, a fedélzeten leol-
vasható doziméteren (Pille) át – ezt Farkas
Bertalan próbálta ki, majd 1984-ben a
Challenger ûrrepülõgépen is alkalmazták
– részvételünkig a máig legnagyobb ma-
gyar ûrfizikai vállalkozásban, a szovjet
Vénusz-Halley-(VEGA) programban. Az
alkalmazott kutatások egyik legkiemelke-
dõbb sikere, hogy a KFKI-nek meghatáro-
zó szerepe volt a hazai számítógépes kul-
túra megteremtésében és elterjesztésében.

Például a tudománypolitikai okokból Tá-
rolt Programú Analizátornak  (TPA) elke-
resztelt számítógépcsalád gépei olyan ka-
tegóriájúak voltak, amilyeneket más pia-
cokról a nyugati embargó miatt nem lehe-
tett beszerezni. 1968 és 1990 között 1490
gépet építettek. Az intézetben született szá-
mítástechnikai szakkönyveknek (pl. az el-
sõ magyar nyelvû ALGOL, FORTRAN,
BASIC könyv) is úttörõ szerepük volt.

A KFKI létszáma az évek folyamán erõ-
sen változott, az intézet az 1980-as évek
közepén volt a legnagyobb. Összesen 2144
fõ, a 875 diplomásból pedig 615 végzett
kutató-fejlesztõ munkát.

Az évek során tizennégyen lettek az
MTA tagjai, harminchárman kaptak Kos-
suth-, vagy Állami-díjat. A KFKI nemzetközi
hírnevét öregbítette a számos együttmûkö-
dési projekt mellett több korábbi kutatója,
akik külföldi egyetem, kutatóintézet vezetõ
munkatársai lettek. (Néhányuk ma már az
MTA külsõ tagja.) Jéki 1990. december 31-
éig, az egységes KFKI utolsó napjáig követi
az intézmény történetét.

A szerzõ sokéves – mindmáig folytató-
dó – kutatáson alapuló mûve segít az olva-
sónak, hogy megismerje hazánk legújabb-
kori tudománytörténetének egy fontos
fejezetét – tényekkel, adatokkal hitelesen
alátámasztva. (Artéria Stúdió, Budapest,
2001, 191 o.)

Strehó Mária
 egyetemi adjunktus (BKÁE)

magyar kutatási potenciálra vonatkozó fon-
tos adatokat tartalmazó táblázatot mindjárt
elöljáróban is meg kell említenünk.

A füzet a hazai kutató és fejlesztõhelyek
tárgyalásával és a kutatók számának ada-
taival kezdõdik (1990-tõl 1999-ig táblázatba
foglalja ezek változását). Megállapítható,
hogy míg a kutató-és fejlesztõhelyek száma
1990-tõl folyamatosan nõtt (1999-ben
1887), addig a kutatók és fejlesztõk száma
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még 1999-ben sem érte el az 1990-es értéket
(1999-ben 24 506 volt, ez mintegy 20 %-kal
kevesebb, mint 1990-ben volt). A kutatók
és fejlesztõk csaknem kétharmada (a tudo-
mányos fokozattal rendelkezõk több mint
70 %-a) a felsõoktatásban dolgozik. Rész-
letes táblázatok mutatják be, hogy az állami
és nem állami egyetemeken és fõiskolákon
1996-tól 1999-ig hogy alakult a tudomá-
nyos fokozattal rendelkezõ oktatók és ku-
tatók létszáma. Meg kell jegyeznünk, hogy
a már említett összefoglaló táblázat és ez
utóbbi részletezõ táblázat végsõ adatai nem
egyeznek meg pontosan.

Külön táblázatok tudósítanak arról,
hogy 2000. január 1-jétõl az integrálódás
után milyen további intézmények összevo-
násából jött létre a mai hazai felsõoktatási
hálózat, amely 16 állami és 5 egyházi egye-
tembõl (ebben nincs benne a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem), továbbá 12 álla-
mi, valamint 20 egyházi és  6 alapítványi
fõiskolából áll. Közlik azt is, hogy ezekben
az intézményekben (az 1999 októberi álla-
pot szerint) hány oktatónak van tudomá-
nyos fokozata. Az élen az Eötvös Loránd
Tudományegyetem áll (953), ezt követi a
Szegedi Tudományegyetem (768), majd a
Debreceni Egyetem (671). Külön táblázat
mutatja a felsõoktatásban dolgozó  MTA
tagok és az MTA doktorok számát és annak
évenkénti változását 1996-tól 1999-ig.

A felsõoktatási intézmények K+F akti-
vitását a bevételt hozó (pályázati pénzek)
kutatási-fejlesztési projektek mutatják. A
kül- és belföldiek összbevétele 1995-tõl
1998-ig mintegy harmadával nõtt a felsõok-
tatásban (1998-ban 7941 MFt). A költség-
vetésen kívüli K+F források bevonásában
az 1999 októberi állapot szerint elsõ a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetem (288,4 MFt), má-
sodik a Debreceni Egyetem (288,4 MFt),
harmadik a Szegedi Tudományegyetem
(278,4 MFt). A táblázat az ebbõl a szem-
pontból legjobb tíz intézmény adatait tartal-

mazza, s kiderül, a felsõoktatási intézmé-
nyek több mint egyharmadának egyáltalán
nem volt sikeres K+F pályázata.

Külön alfejezet foglalkozik a doktori
(PhD) programokkal számos táblázattal (a
PhD-t és a DLA-t, Doctor of Liberal Arts,*

egyes táblázatokban külön, másokban kö-
zösen kezelve). Itt csak azt emelném ki,
hogy az 1999/2000-es tanév elején össze-
sen 6651-en vettek részt a PhD és 144-en
a DLA képzésben. Az egyetemek közül
legtöbb doktorandusz (1678) az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen dolgozik, a
második ebbõl a szempontból a Debreceni
Egyetem (768), a harmadik a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(704).

A második fejezet az OM felsõoktatási
tudománytámogató tevékenységével fog-
lalkozik. Erre a célra a teljes kutatási elõ-
irányzat 2000-ben csaknem három és fél
milliárd forint volt. Ennek nagyobb része
a felsõoktatási intézmények költségveté-
sébe  épült be, a többi különbözõ, fõleg
pályázati csatornákon jut el az intézmé-
nyekhez, illetve azok egységeihez. A teljes
támogatásból jelentõs rész: 2000-ben pél-
dául 1298 millió Ft normatív kutatástámo-
gatás volt. Igen fontos szerepe van a Felsõ-
oktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázatnak.
A nyertes pályázatok futamideje általában
több mint egy év, az esetek többségében
három év. Az 1999-ben meghirdetett újabb
pályázatra 697 pályázat futott be, ebbõl 267
nyerte el a támogatást a teljes (általában
három éves) futamidõre 802,2 MFt teljes
összeggel. Ebbõl 54,2 % a budapesti, 13,0
% a debreceni, 11,2 % a szegedi régióra
jutott. Ebben a fejezetben szó van még töb-
bek között  a fõiskolák, ill. fõiskolai karok
számára hirdetett kutatási-fejlesztési pályá-
zatról és a tudományos diákköri mozgalom
támogatásáról.

* A mûvészeti szakmák számára létrehozott fokozat.
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A harmadik fejezet más szervekkel való
együttmûködésrõl számol be, elsõként az
MTA-val közösen mûködtetett Domus (Do-
mus Hungarica Scientiarum et Artium) ösz-
töndíjrendszerrõl, amelynek keretében kül-
földi magyar kutatók pályázati alapon meg-
határozott ideig magyarországi  intézmé-
nyekben folytathatnak kutatómunkát .

A negyedik fejezet a Magyar Felsõokta-
tásért és Kutatásért Alapítvány tevékeny-
ségével foglalkozik, amelyik többek között
a Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjat
is mûködteti. Végül a rövid ötödik fejezet
az Országos Kiemelésû Társadalomtudo-

mányi Kutatások Közalapítvány mûködé-
sérõl számol be.

A kiadvány végén megtaláljuk még az
OM Tudományos Ügyek Fõosztálya veze-
tõinek és munkatársainak adatait, továbbá
a Függelékben a MAB állásfoglalását a
Doktori Iskolák létesítésérõl és mûködé-
sérõl, továbbá az 1996 és 2000 között oda-
ítélt PhD/DLA fokozatokra vonatkozó
adatokat részletes táblázatokban.
(Kutatás és Fejlesztés a  felsõoktatásban,

Magyar Felsõoktatás, Bp., 2001. 78 o.)

Berényi Dénes
az MTA rendes tagja

Közéleti kommunikáció
Szerkesztette: Buda Béla
és Sárközy Erika

Az Erasmus könyvek sorozat harmadik kö-
teteként megjelent válogatás szerkesztõi és
szerzõi eddig hiányzó, új színfoltokat fes-
tenek a kommunikációról szóló ismerete-
ink térképére. A kötet a társadalmi kommu-
nikáció egy fontos vetületével, a közéleti
kommunikációval foglalkozik. A szerkesz-
tõk kiinduló hipotézise az, hogy napjaink
szerteágazó, nagyarányú és lenyûgözõ tár-
sadalmi átalakulási folyamata közepette a
társadalmi kommunikáció világában a
leggyorsabb és legmarkánsabb a változás.
Ennek megragadásához, átlátásához nagy
szükség volna megfelelõ elméletre, meg-
bízható módszerre, jól használható fogalmi
apparátusra. Az Erasmus-munkacsoport a
szokványos, a társadalmi kommunikációt
egyetlen rendszerként kezelõ kutatói hoz-
záállással szemben, áttekinthetõbb és dif-
ferenciáltabb viszonyulást javasolva, in-
kább egymással fedésben, kölcsönhatás-
ban, antagonizmusban és dinamikus vi-
szonyban álló rendszerekrõl beszél. E rend-
szerek egyike a közéleti kommunikáció.
A munkacsoport kutatói a társadalmi válto-

zásokat ebben a mezõben látják leginkább
vizsgálhatónak.

A szerkesztõk véleménye szerint a két-
pólusú világ megszûnése, a kommunizmus
széthullása, a Nyugat gyõzelme nem any-
nyira gazdasági és katonai-technológiai
tényezõkkel magyarázható, mint a kom-
munikációs eszközök és a közéleti kom-
munikációs fórumok diadalával. Ez a társa-
dalomelméleti szempontból nagy hordere-
jû gondolat mind a társadalmi rend alapjá-
nak a termelési módot, illetve gazdasági
viszonyokat tekintõ marxista, mind pedig
a társadalmi viszonyok és politikai intéz-
mények általános modelljének a háborút
tartó, Hérakleitosztól Hobbeson át Fou-
cault-ig ívelõ, bölcseleti hagyománnyal
vitába száll.

A kommunikációs közösségek és esz-
közök meghatározóak az ember élet- és
fejlõdõképessége szempontjából. A kom-
munikációs fórumok (közösségek, civil
szervezetek, szabad sajtó, illetve média, de-
mokratikus politikai folyamatok) felszaba-
dítják az alkotóerõt. Ugyanakkor a közéleti
kommunikációs technika változásai hozzá-
járulhatnak a hagyományos részvételi for-
mák változásához. Az új kommunikációs
eszközök révén többféle szerepben lehe-
tünk a közélet tényezõi. A kötet egy-egy
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