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1. HELYZETÉRTÉKELÉS 

1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA 

1.1.1. Demográfiai helyzet, tendenciák 

Az Észak-magyarországi régió Magyarország észak-keleti részén helyezkedik el (1. ábra), 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyét öleli fel, központja: Miskolc. A régió északon 

Szlovákiával, nyugaton Közép-Magyarországgal, délen és délkeleten az Észak-Alfölddel határos. 

Észak-Magyarország földrajzi és természeti adottságai alapján az ország egyik legváltozatosabb 

régiója. 

 

1. ábra Magyarország régiói. 

 

Az Észak-magyarországi régió területe 13 430 km2, amely az ország 14,4%-át teszi ki, ezzel a 

régiók között a negyedik legnagyobb. A régió területének Borsod-Abaúj-Zemplén 54; Heves 27; 

míg Nógrád 19%-át adja.1 

Az Észak-magyarországi régiót 605 település alkotja, amelyből 39 város, ebből 3 megyei jogú. A 

városi népesség aránya a régiók között Észak-Magyarországon (51%) a legalacsonyabb. A régió 

településszerkezetét alapvetően az apró- és törpefalvak jellemzik. A települések 55%-a 1000 

főnél kevesebb lakosú, ahol a népesség 12,4%-a (országosan 7,6%-a) él. Az aprófalvak több mint 

felénél a lélekszám nem érte el az 500 főt. Az aprófalvak a régió északi elzárt medencéiben, a 

határ mentén jellemzőek. 

1.1.2. Az Észak-magyarországi régió társadalmi jellemzői 

Népesség 

A régió lakossága 2013. január 1-én 1.189 ezer fő volt, amely az ország népességének 

12%-a. A lakónépesség száma szerint az Észak-magyarországi régió a negyedik helyen áll (2. 

ábra). 

 

                                                           
1 Forrás: Társadalmi helyzetkép: Életkörülmények Észak-Magyarországon. Központi Statisztikai Hivatal, 2007. 
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 ⑦ 

 ⑥ 
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 ⑤ 

 

 

① Közép-Magyarország: 2 953 883 

⑦ Közép-Dunántúl: 1 075 897 

⑥ Nyugat-Dunántúl: 985 279 

⑤ Dél-Dunántúl: 923 985 

② Észak-Magyarország:  

 1 189 441 

③ Észak-Alföld: 1 491 659 

④ Dél-Alföld: 1 288 654 

 

2. ábra. A lakónépesség száma az egyes régiókban 2011-ben. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország második legnagyobb lakónépességű megyéje (a 

rangsorban előtte Pest, utána pedig Hajdú-Bihar megye áll), a Miskolci kistérség az ország 

legnépesebb kistérsége. A régió legnagyobb (az ország harmadik) lélekszámú települése Miskolc, 

amelynek népessége az 1980-as évek közepéig, az iparosítás hatására folyamatosan nőtt, majd ezt 

követően csökkenésnek indult.  

Az országos tendenciáktól eltérően a demográfiai öregedés folyamata Észak-Magyarországon a 

XXI. század elején megállt, ezért a régió korösszetétele másként alakult, mint az országos átlag: a 

gyermekkorúak aránya nagyobb, a középkorúak aránya pedig valamivel kisebb az országos 

átlagnál.  

A 14 évesnél fiatalabbak arányát tekintve (16,4%) Borsod-Abaúj-Zemplén megye az országos 

rangsorban a harmadik, ezzel szemben Nógrád és Heves megye nem éri el az országos átlagot. Az 

élve születéseken belül az országos átlagnál jóval magasabb a roma gyerekek aránya, amely a 

későbbiekben sajátos nevelési- és oktatási feladatokat jelent. Ennek megoldásában a Miskolci 

Egyetem (országosan elsők között) fontos feladatokat vállalt, illetve vállal.  

Az ország 15–19 éves fiataljainak 7,5%-a (46 148 fő) él Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.  

A korösszetétel változása, illetve különbsége jelentősen befolyásolja az aktív korú népességre 

háruló eltartási terheket. Az eltartottsági ráta (a 0–14 évesek, valamint a 65 és annál idősebbek 

aránya a 15–64 évesekhez képest) a 7 régió közül Észak-Magyarországon a legmagasabb.  

Az Észak-magyarországi régióban a természetes fogyás (az országos átlagnál kedvezőbb 

tendenciát mutatva) némileg mérséklődött. Kedvezőtlen jelenség ugyanakkor, hogy a 

csecsemőhalálozások (az egy éven aluli elhunytak száma) az elmúlt években némileg nőtt. 

Az elmúlt években (nem mellékesen a gazdasági szerkezet átalakulásával összhangban) a régió 

nettó vándorlási különbözete gyakorlatilag kiegyenlítődött. Részben ennek is köszönhető, hogy nőtt 

a 14–22 éves korúak száma. A KSH felmérései szerint csökkent a 18–22 éves korúak ingázási 

hajlandósága, amiben szerepet játszhat a családok jövedelmi helyzete is. 
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A régió munkaerő-piaci helyzete 

Régiós szinten a 2011. évi adatok szerint a foglalkoztatási arány 43,6% (az országos átlag 50,3%), 

az aktivitási arány 52% (az országos átlag 56,3%), míg a munkanélküliségi ráta 16,1%.
2
 A 3. ábra 

a régió népességének számát mutatja gazdasági aktivitás szerint. 

A régiók gazdasági fejlettségének egyik fontos mutatója a népesség gazdasági aktivitása. Az egyes 

régiók humánerőforrás-potenciálja a területi versenyképesség fokozásának egyik alapvető feltétele, 

így erőteljes hatással van a gazdasági fejlődésre. A régiók többségében a közelmúltban a népesség 

gazdasági aktivitása szerény mértékben emelkedett, az ország keleti és nyugati része között 

meglévő jelentős különbségek továbbra is fennmaradtak. 

 

 

3. ábra. Népesség száma gazdasági aktivitás szerint Észak-Magyarországon3. 

 

Az Észak-magyarországi régióban a foglalkoztatási ráta az elmúlt három évet tekintve stagnált 

(1. táblázat). 

1. táblázat. Foglalkoztatottság aránya4. 

Területi egység Foglalkoztatási arány 

2009 2010 2011 

Közép-Magyarország 54,8 53,8 54,0 

Közép-Dunántúl 51,1 50,9 53,1 

Nyugat-Dunántúl 52,8 52,1 53,4 

Dél-Dunántúl 46,1 47,0 45,9 

Észak-Magyarország 43,0 42,9 42,9 

Észak-Alföld 43,1 44,1 45,1 

Dél-Alföld 46,9 48,0 47,9 

 

  

                                                           
2Forrás: Központi Statisztikai Hivatal honlapja (www.ksh.hu), stADAT-táblák 
3 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal honlapja (www.ksh.hu), stADAT-táblák 
4 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal honlapja (www.ksh.hu), stADAT-táblák 
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A sikeres munkaerő-piaci részvételnek egyik feltétele a foglalkoztatottak megfelelő iskolai 

végzettsége. A felsőfokú végzettségűek hányada Észak-Magyarországon 17,6% volt, ez a harmadik 

helyet biztosította a régiók rangsorában, de elmaradt az országos átlagtól. Az iskolázottság 

javulása ellenére továbbra is Észak-Magyarországon a legkisebb, 10,8% a 25 éves és idősebb 

népesség között az egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők hányada (hazai átlag 14,7%).
5
 A 

tervezett projekt szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, hogy a Régióban az oktatási, 

iskolázottsági szint javítása, a tudás elismertségének fokozása és a magasabb iskolai végzettséggel 

rendelkezők Régióban maradása elősegítheti a gazdasági hátrányok leküzdését, a munkanélküliség 

mérséklődését. Ezt támasztja alá a 2000 márciusában az Európa Tanács lisszaboni ülésén 

meghatározott stratégiai cél is.
6
  

A Miskolci Egyetem foglalkoztatási környezetének bemutatása 

Az Egyetem elsődleges vonzáskörzetének tekinthető Észak-magyarországi régiót az 1989-ben 

megindult társadalmi, gazdasági változások az országos átlagnál kedvezőtlenebbül érintették. A 

nagy foglalkoztatást biztosító állami tulajdonú (nehézipari) nagyvállalatok piaci pozícióvesztésének 

hatására az aktív keresők aránya (az állami tulajdon privatizálása, a korábbiaknál racionálisabb 

foglalkoztatás stb. miatt) számottevően csökkent. A primer és szekunder szektorok foglalkoztatási 

képességének hanyatlását a tercier szektor expanziója csak részben tudta kompenzálni. Ennek 

hatására a ’90-es évek végére megnőtt a régióban az eljárók és a munkanélküliek aránya.  

A nyilvántartott álláskeresők összetételében különösen gondot jelentett a fiatalok viszonylag magas 

aránya. Hazánkban 2011-ben közel 50 000 pályakezdő álláskeresőt tartottak számon, amelyből 

közel 11 ezer főt az Észak-magyarországi régióban regisztráltak, ebből felsőfokú végzettséggel 581 

fő rendelkezett. Ez a regisztrált régiós pályakezdők több mint 5%-a, amely arányaiban nem haladja 

meg az országos átlagot. 

A Miskolci Egyetem beiskolázási körzetében még mindig magas a munkanélküliség: az Észak-

magyarországi régiót alkotó három megye közül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében legmagasabb a 

pályakezdő munkanélküliek aránya.  

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a munkanélküliek száma 68 ezer fő körüli, Heves megyében 20 

ezer fő körüli, Nógrád megyében pedig 19 ezer fő. Az Észak-magyarországi régióban 2008–2010 

között a 100 ezer főt meghaladta a regisztrált munkanélküliek száma, ami egyötöde az országban 

nyilvántartott álláskeresőknek. 

A régióban nyilvántartott álláskeresők legmagasabb iskolai végzettsége alapján jelentős különbség 

figyelhető meg. A legfeljebb az általános iskola 8. osztályát végzett álláskeresők száma 2011 végén 

a régiók közül Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon, míg a megyék közül Borsod-Abaúj-

Zemplénben és Szabolcs-Szatmár-Beregben volt a legmagasabb. E két megyében regisztrálták az 

összes alacsony iskolázottságú álláskereső valamivel több, mint negyedét.  

A munkanélküliek között a főiskolát vagy egyetemet végzettek száma országosan nő. Ez a 

tendencia, bár érezhető a régiónkban is, de aránya csekély; 2011-ben a főiskolát végzettek aránya 

2,42% az egyetemi végzettségűek 0,97%-a szerepel a nyilvántartott álláskeresők között (a régión 

belül Heves megyében a legmagasabb a főiskolai diplomával rendelkező munkanélküli: 3,35%, míg 

az egyetemi diplomával: 1%).  

A régió kistérségei között jelentős foglalkoztatási különbségek vannak; a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségekben (például edelényi, encsi, ózdi, bodrogközi, pétervásári, bátonyterenyei) a 

munkanélküliségi ráta jóval az országos átlag feletti, és kimutatható, hogy generációkon át 

öröklődik, ami különösen nehézzé teszi az érintetteknek a munka világába történő visszavezetését.  

                                                           
5Forrás: Társadalmi helyzetkép: Életkörülmények Észak-Magyarországon. Központi Statisztikai Hivatal, 2007. 
6Forrás: Presidency Conclusions from the Lisbon European Council 2000. 
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A régió gazdasági mutatói 

A magyar gazdaság teljesítményének növekedése az utóbbi években megtorpant, a válság jelei 

2009-ben mutatkoztak meg leginkább, amikor a bruttó hazai termék (GDP) 6,8%-kal elmaradt az 

egy évvel korábbitól. Területi bontásban 2010-ig állnak rendelkezésre GDP adatok, ezek alapján 

megállapítható, hogy a régiók közötti különbségek növekedtek, Közép-Magyarország gazdasági 

térnyerése erősödött. 

Gazdasági mutatók, fejlettség alapján Észak-Magyarország helyzete az egyik legkedvezőtlenebb az 

országban. A bruttó hazai termék 2011-ben a régióban folyó áron 1 958 milliárd forintot tett ki  

(2. táblázat). 

2. táblázat. Bruttó hazai termék (GDP) 2007-[piaci beszerzési áron, millió Ft]. 

Területi egység 2007 2008 2009 2010 2011 

Közép-Magyarország 11 842 384 12 678 026 12 608 660 13 265 104 13 492 669 

Közép-Dunántúl 2 544 635 2 650 240 2 340 534 2 542 822 2 660 799 

Nyugat-Dunántúl 2 426 331 2 570 443 2 377 250 2 507 492 2 802 693 

Dél-Dunántúl 1 630 022 1 734 416 1 674 920 1 708 844 1 729 558  

Dunántúl 6 600 988 6 955 099 6 392 704 6 759 158 7 193 050 

Észak-

Magyarország 
1 974 776 2 031 367 1 900 127 1 947 275 1 958 598 

Észak-Alföld 2 374 906 2 510 421 2 484 200 2 512 917 2 606 820 

Dél-Alföld 2 198 793 2 370 736 2 237 175 2 263 208 2 384 593 

Alföld és Észak 6 548 475 6 912 524 6 621 502 6 723 400 6 950 011 

Ország összesen 24 991 847 26 545 649 25 622 866 26 747 662 27 635 730 

 

Még kifejezőbb, ha egy főre vetítve nézzük az adatokat. Észak-Magyarországon egy lakosra 1648 

ezer forint bruttó hazai termék jutott, a régiók között a legalacsonyabb, mely az országos átlag 

60,6%-a volt. A régióban Heves megye helyzete a legkedvezőbb az egy lakosra jutó GDP alapján, 

2011-ben a 12. Budapest és a megyék rangsorában, Borsod-Abaúj-Zemplén a 17., majd Nógrád a 

20. helyen állt.7 Az adatokat a 4. és az 5. ábra mutatja. 

Az adatok alapján megállapítható, hogy Budapest teljesítménye kimagasló (6.144 EFt/fő), az 

országos átlag több mint kétszerese (217%), ezen kívül egyedül Győr-Moson-Sopron megye 

teljesítménye haladja meg az országos átlagot (3.442 EFt/fő, 122%). A legalacsonyabb egy főre 

jutó GDP-t Nógrád megye állította elő 2011-ben, 1.233 EFt/főt, ami az országos átlag mindössze 

44%-a. Mindezek egyértelműen mutatják az ország főváros központúságát, illetve az észak-

nyugati országrész relatív fejlettségét és a keleti országrész relatív elmaradottságát, Hajdú-Bihar 

megye kivételével. 

  

                                                           
7 Forrás: KSH, Észak-Magyarország megyéinek gazdasági-társadalmi helyzete, 2010 
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4. ábra. Egy főre eső GDP, régiónként 

 

 

5. ábra. Egy főre eső GDP, megyénként 

 

A kutatás-fejlesztés helyzete a régióban, a megyében és Miskolcon 

Magyarországon a GDP arányos K+F ráfordítások 2008 óta 30%-kal nőttek. A K+F-tevékenység 

régiók szerinti megoszlását változatlanul a rendkívül nagy közép-magyarországi – azon belül- 

fővárosi – koncentráció jellemzi. Az Észak-magyarországi régióban 2012-ben a K+F ráfordítás 12 

606 millió Ft volt, mely értékkel a régió az ötödik helyen áll (6. ábra). 
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6. ábra. Összes K+F ráfordítás régiónként 2012-ben (millió Ft). 

 

A régiónkénti K+F ráfordítást a 3. táblázatban foglaltuk össze, amelyből látható, hogy Közép-

Magyarország továbbra is megtartotta vezető szerepét a kutatás-fejlesztésben. 

3. táblázat. K+F ráfordítás az egyes régiókban, 2012 (millió Ft). 

Területi egység 
Összes K+F 

ráfordítás 

K+F 

költség 

K+F 

beruházás 

Közép-Magyarország 225 380,8 195 518,4 29 862,4 

Közép-Dunántúl 27 332,5 22 789,1 4 543,4 

Nyugat-Dunántúl 17 294,8 14 272,6 3 022,2 

Dél-Dunántúl  16 863,4 9 720,9 7 142,5 

Észak-Magyarország  12 606,1 9 896,8 2 709,3 

Észak-Alföld  31 621,1 26 904,3 4 716,8 

Dél-Alföld  27 058,6 22 387,7 4 670,9 

Régiók szerint nem 

besorolható 
5 526,1 0 0 

Összesen  363 683,4 301 489,9 56 667,5 

 

A régiók eltérő népességszámát is figyelembe véve, vagyis az egy lakosra jutó ráfordításokat 

vizsgálva, a K+F-tevékenység intenzitása Közép-Magyarországon az átlagosnak közel két és 

félszerese volt, amely lényegesen kiugróbb, mint ahogy azt akár a felsőoktatásban betöltött 

szerepe, akár gazdaságának teljesítőképessége alapján várnánk, hiszen mind a felsőoktatás 

nappali tagozatos hallgatóinak számát, mind a GDP-t népességarányosan tekintve mindössze 1,6-

szoros az előnye az országos átlagokhoz képest. A többi régióban rendre átlag alatti a ráfordítások 

egy lakosra számított értéke, és különösen kedvezőtlen Észak-Magyarországon. Az egy lakosra jutó 

kutatási kiadások régiók szerinti rangsora eltér a GDP alapján számított fejlettségi rangsortól. 
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7. ábra. K+F ráfordítások ezer lakosra, 2012. 

 

A kutatásokat tekintve leggyengébb teljesítményt nyújtó Észak-Magyarországon a legalacsonyabb 

a felsőfokú oktatási intézményben tanuló hallgatók ezer lakosra jutó száma, a képzésben a 

műszaki jelleg dominál, és a régió gazdasági teljesítménye is gyenge. A megyénkénti adatok 

szintén azt támasztják alá, hogy a gazdaság ereje, struktúrája, a felsőfokú képzés súlya, annak 

jellege egyaránt fontos tényezők a K+F-tevékenység területi különbségeinek alakulásában. 

 

Kutató fejlesztő helyek 

Magyarországon 2012-ben 3090 kutatóhely működött, melynek 50%-a a Közép Magyarországi 

régióban található. A kutatóhelyek számát tekintve az Észak-magyarországi régió 6,6% 

részesedéssel az utolsó helyen áll a régiók között (8. ábra). 

 

 

8. ábra. Kutatóhelyek száma régiók szerint, 2012.  
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A kutatóhelyek nagyobb részét a felsőoktatási kutatóhelyek adják, melyek száma valamivel 

meghaladja az ezret. A főváros mellett az egyetemi városok, tudományos centrumok (Debrecen, 

Pécs, Szeged, talán még Miskolc és Veszprém) szerepe a meghatározó. A gazdasági szférában a 

K+F jellemzően a nagy létszámú, nagyobb árbevételű, erőteljesen exportorientált szervezeteknél 

koncentrálódik, a kis- és középvállalatok nem alkotják a kutatás-fejlesztés bázisát. 

A K+F természetesen nem azonos az innovációval, de „melegágya” annak. Az innovációs aktivitás 

egyik lehetséges mérőszáma lehet az innovatív kezdeményezések száma. Az elmúlt tíz 

esztendőben közel 11500 olyan szabadalom, védjegy stb. került kidolgozásra, létrehozásra a 

nagyvárosokban, amit a megfelelő bizottságok, arra illetékes hivatalok innovatív 

kezdeményezésként tartanak nyilván; az országban született ilyen kezdeményezések ötöde e 

városokban realizálódott (Budapest messze felülmúl minden várakozást: az innovatív 

kezdeményezések kétharmada itt termelődik). Az innovatív kezdeményezések megjelölés alá 

tartozik az ipari/formatervezési minta, növényfajta szabadalom, védjegy, eredet megjelölés, 

szabadalom és a használati minta. A legtöbb ilyen jellegű kezdeményezés a fejlett K+F szférával, 

háttérrel, egyetemi bázissal, megfelelő humán állománnyal rendelkező nagyvárosokban kerül 

kialakításra, „találódik ki”. Egyértelmű Szeged és Debrecen elsősége, illetve Pécs és Győr 

innovációs attraktivitása is kiemelkedő: a megyei jogú városokban produkált innovációs 

kezdeményezések közel fele e négy nagyvárosban születik. Megemlítendő még Kecskemét és 

Miskolc, amely települések innovációs aktivitás szempontjából ugyancsak az élmezőnyhöz 

tartoznak. 

Az MTA Regionális Kutatások Központja egy hierarchikus klaszterképző eljárással elvégezte a 

megyei jogú városok csoportosítását innovációs képességeik alapján. A konkrét innovációs 

mutatók (például innovációs potenciál mértéke, innovációs intézményhálózat, K+F jellemzők) 

mellett szerepelnek az adatbázisban demográfiai mutatók, a gazdasági fejlettségre vonatkozó 

mutatók, munkaerő-piaci adatok, a humán erőforráshoz kapcsolódó jellemzők, hiszen ezek a 

változók, mint a tanulmány más részeiben láttuk, szoros kapcsolatban állnak, illetve alapvetően 

meghatározzák egy-egy város innovációs helyzetét, képességét. 

A fenti elemzés során optimálisnak az öt klaszteres megoldást tartották a szerzők (9. ábra), mivel 

e felosztásnál jelentkeznek a legmarkánsabban az elkülönült városcsoportok innovációs 

jellemzőiben, illetve az innovációs képességet befolyásoló tényezőiben megmutatkozó 

különbségek. Némileg kérdéses Miskolc önálló klaszter volta, azonban indokolt e város ilyetén 

kezelése, mivel e település az első adandó alkalommal markánsan elkülönül az 1. klasztert alkotó 

városoktól, illetve a velük való összevonódás csak nagyon késői fázisban történik meg. Miskolc 

távolsága a Pécs, Szeged, Debrecen alkotta 1. klasztertől nagyon nagy. 

 



13 
 

SZEGED

PÉCS

DEBRECEN

MISKOLC

GYŐR

VESZPRÉM

NYÍREGYHÁZA

SZÉKESFEHÉRVÁR

KECSKEMÉT

EGER

KAPOSVÁR

SOPRON

SZOMBATHELY

SZOLNOK

ZALAEGERSZEG

SZEKSZÁRD

BÉKÉSCSABA

DUNAÚJVÁROS

TATABÁNYA

SALGÓTARJÁN

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

NAGYKANIZSA

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

INNOVÁCIÓS POTENCIÁL

H
U

M
Á

N
 E

R
Ő

F
O

R
R

Á
S

 -
 Á

L
L

O
M

Á
N

Y
 -

 F
E

L
S

Ő
O

K
T

A
T

Á
S

I 
S

Z
F

É
R

A
 S

Ú
L

Y
A

6

 

9. ábra. A megyei jogú városok helyzete az innovációs potenciál és a  

humán-erőforrás állomány – felsőoktatási bázis dimenziók alapján8. 

 

Miskolc ezen klaszterelemzés során mint kedvezőtlen gazdasági háttérrel rendelkező elsődleges 

innovatív központ jelent meg. Miskolc munkaerő-piaci jellemzőit tekintve és a társadalmi aktivitás 

terén hasonló helyzetben van, mint az első klasztert alkotó jelentős innovációs központok, azonban 

önálló klaszterként való kezelését indokolja, hogy elsősorban nagyon kedvezőtlen gazdasági 

helyzete miatt markánsan elkülönül tőlük. (Miskolcnál kedvezőtlenebb gazdasági potenciállal csak 

Salgótarján és Hódmezővásárhely bír.) A város az átlagnál kedvezőbb munkaerő-piaci struktúrával 

rendelkezik, kedvezőek az iskolázottsági mutatói, jelentős a vezető értelmiségi és az egyéb 

szellemi területeken tevékenykedők aránya. Miskolc innovációs jellemzői tekintetében bár az 

átlagosnál lényegesen jobb helyzetben van, nem éri el azt a szintet, amit Szeged, Pécs és 

Debrecen képvisel, ennek ellenére azt mondhatjuk, és úgy tekinthetünk Miskolcra, mint az 

innovativitás élvonalához tartozó településre. Olyan felsősoktatási és innovációs központ, amely a 

fejlett felsőoktatási és innovációt segítő intézményi struktúráját, az innovatív kezdeményezéseket, 

a kedvező humánerőforrás-állományát mindezidáig képtelen volt a gazdaság megújítására, 

gazdasági versenyképességének javítására felhasználni. 

Összefoglalva elmondható, hogy folytatódni látszik Észak-Magyarország, azon belül is Borsod-

Abaúj-Zemplén megye ipari teljesítményének a 2004. évtől kezdődő dinamikus bővülése (az 

itteninél nagyobb ütem 2005-ben csak Közép-Dunántúlon volt tapasztalható). Ugyanakkor az előző 

évhez képest csökkent az észak-magyarországi székhelyű szervezetek fejlesztésre fordított 

kiadásainak egy lakosra számított összege és a foglalkoztatottsági szint is, 2005-ben ez utóbbi 

mutató – országos viszonylatban – Észak-Magyarországon volt a legalacsonyabb.9  

                                                           
8 Forrás: Grosz András, Rechnitzer János: Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. MTA Regionális Kutatások központja. Pécs-Győr. 2005 
9 Forrás: Kolyáné Sziráki Á., Végh L.: A gazdasági fejlődés regionális különbségei Magyarországon II. Területi statisztika, A KSH folyóirata. 2007. 
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A megállapítások a tervezett projekt szempontjából igen fontosak, egyértelműen igazolják, hogy 

abban széles spektrumú, ugyanakkor erős koherenciájú fejlesztéseket kell megvalósítani. 

A K+F személyi feltételei leginkább azokban a megyékben kedvezőek, ahol egyetemek, főiskolák 

is működnek, ebben a tekintetben Borsod-Abaúj-Zemplén megye helyzete is jónak mondható. Az 

Észak-magyarországi régión belül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legmagasabb a kutató-

fejlesztő helyek száma, köszönhető ez egyetemünk jelenlétének. 

A kutatás-fejlesztési tevékenység jól megismerhető és mérhető a könyvek, könyvfejezetek és a 

szakfolyóiratokban megjelent cikkek számával. Az országosan megjelent 38,8 ezer publikációból 

közel 2 ezret a régióban adtak ki 2010-ben, ezek háromnegyede magyar nyelven íródott.10 

 

A Miskolci Egyetem kutatási potenciálja 

A humán erőforrás kapacitást egy felsőoktatásban jól jellemzi a tudományosan minősített oktató-

kutatók létszám. Teljes intézményi szinten ez a mutató, az elmúlt 10 évben folyamatosan növekvő 

tendenciát mutat, 2014-ben a minősítettség aránya 69,4% volt. Örvendetes tény, hogy az oktatók, 

kutatók közül egyre többen szereznek fiatalon, a doktori képzés befejezését követő néhány éven 

belül PhD fokozatot és kettő, 50 év alatti közalkalmazott rendelkezik MTA doktori címmel. 

4. táblázat. Tudományos minősítettek aránya éves bontásban 

 

 
2004 2008 2010 2014 

Minősítettek aránya (ME összesen) 50,2% 58,9% 65,3% 69,4% 

 

Az elmúlt évek kutatási projektjeinek érdemi hatása volt az egyetem tudományos láthatóságának 

növelésében a Kiválósági Központok tudományterületein.  Hitelesen mutatja ezt a Scopus 

publikációs adatbázis több mint tizenöt éves adatsora (10. ábra), ami a referált szakfolyóiratokban 

közölt cikkeket tartja számon. Látható, hogy az elmúlt két év publikációs aktivitása minden korábbi 

évhez képest kimagasló eredményt mutat. 

 

 

10. ábra. A Miskolci Egyetem publikációs tevékenysége a Scopus adatbázis tükrében 1996-2013 

  

                                                           
10 Forrás: Észak-Magyarország megyéinek gazdasági-társadalmi helyzete, 2010, KSH 
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A kutatói-oktatói mobilitás is hatékony motorja az intézmény nemzetközi kutatási aktivitásának. Az 

utóbbi három év összesítésében, 203 fő oktató és 41 fő nem oktató dolgozó, valamint 225 fő 

hallgató kapott külföldi oktatói, illetve tanulmányi célra ösztöndíjat. A CEEPUS program keretében 

78 oktató és 35 hallgató kapott külföldi tapasztalatszerzésre ösztöndíjat, az egyetemi szintű 

alapítványok 52 hallgató és 19 oktató utazását és 2 vendégoktató fogadását támogatták az elmúlt 

évben, emellett 9 hallgatói ösztöndíjat is biztosítottak.  

Az intézményben jelenleg hét doktori iskola, Tudományos Diákköri Tanács és két MTA 

kutatócsoport működik az Anyagtudományi Intézet - MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoportja és 

az MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport, amelyek szintén fémjelzik az érintett 

szakterületek szakmai kompetenciáját.  

A Miskolci Egyetemen tudományos minőség iránti elkötelezettségét jelzi az is, hogy van saját 

kiadású impakt faktoros folyóirata is: a „Miskolc Mathematical Notes”. Emellett tény, hogy a 

műszaki tudományok területén számos olyan nagy nemzetközi elismertségű folyóirat van, amely 

nem törekedett az IF birtoklására, illetve a legrangosabb műszaki folyóiratoknak is viszonylag 

alacsony (1-2) értékű az impakt faktora. A társadalomtudományokban pedig nem megszokott az IF 

használata. Ebből következik, hogy az eltérő tudományterületek ezen mérőszám alapján történő 

összehasonlítása nem jó értékmérő. Az impakt faktorok számánál fontosabb reálisabb jellemző a 

hivatkozások száma. Az egyetem oktatóinak publikációira 2011-ben 1503 hazai és 480 külföldi 

hivatkozás történt, ami az ezt következő évek fokozódó publikációs aktivitásával a jövőben még 

nagyobb számokat fog jelenteni. 

A műszaki karok publikációs teljesítményei hazai és nemzetközi területek közötti megoszlása az 

utóbbi években a külföldi publikációk súlyának növekedését mutatja. Ez összefügg a karokon 

kidolgozott tudományos előmeneteli stratégiával, de a „Kutatóegyetemi minőség elérését segítő” 

TÁMOP projekt hatását is tükrözi. A nem műszaki karok szakterületi sajátságai a hazai publikációk 

nagyobb gyakoriságát indokolják. A publikációs intenzitás felértékelődése és ösztönzése a Miskolci 

Egyetemen az utóbbi években kiemelt fontosságot kapott, amit az Intézményfejlesztési Terv is 

stratégiaként rögzít. 
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11. ábra. Intézményi stratégiai kutatási kompetenciák kijelölésének elvei globális, európai és hazai 
fejlesztési prioritások erőterében 
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1.2. A PROJEKT INDOKOLTSÁGA 

1.2.1. A szakterület elemzése 

1.2.1.1. A közoktatás helyzete a régióban 

Tanulók létszámának alakulása 

A 2009 és 2013-as évek között térségünkben több mint 7635 fővel, 45991 főre csökkent a nappali 

rendszerű képzésben szakközépiskolában és gimnáziumban tanulók száma, akik 97 gimnáziumi 

és 109 szakközépiskolai feladat-ellátási helyen folytatták tanulmányaikat. A szakiskolában tanuló 

hallgatók száma ugyanezen időszakban 2792 fővel csökkent (5. táblázat). 

5. táblázat. Szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók számának alakulása (fő)11 

Területi egység 2009 2010 2011 2012 2013 

Észak-Magyarország 18 655 18 492 18 347 17 312 15 863 

Összesen 138 642 139 237 139 160 126 677 113 466 

 

A szakközépiskolai tanulók aránya valamennyi régióban meghaladta a gimnáziumi tanulókét. A 

gimnáziumban továbbtanuló hallgatók száma 2005-től kezdődően évről évre nőtt, Ez a trend 

azonban 2009-ben megfordult és 2013-ra már 2018 fővel csökkent (9,4 %) (6. táblázat). 

6. táblázat. A nappali rendszerű oktatás keretében gimnáziumban tanulók számának alakulása 

(fő)12 

Területi egység 2009 2010 2011 2012 2013 

Észak-Magyarország 21 274 21 031 20 677 19 892 19 256 

Összesen 201 208 198 700 195 169 189 526 185 440 

 

A szakközépiskolában továbbtanuló hallgatók számának lassú csökkenése a régióban a 

2005/2006. tanévtől folyamatosan mérséklődött, 2009-ben azonban ez a trend megfordult és itt is 

csökkenés tapasztalható, 2013-ra mintegy 17%-os visszaesés történt. (7. táblázat). 

7. táblázat. A nappali rendszerű oktatás keretében szakközépiskolában tanulók számának alakulása 

(fő)13 

Területi egység 2009 2010 2011 2012 2013 

Észak-Magyarország 32 352 31 803 30 601 28 732 26 735 

Összesen 242 004 240 364 233 122 224 214 203 515 

 

                                                           
11 Forrás: Oktatás-statisztikai évkönyv 2010/2011. Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest, 2011. 
12 Forrás: Oktatási adatok 2007/2008. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2008. 
13 Forrás: Oktatás-statisztikai évkönyv 2007/2008. Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest, 2008. 
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A 12. ábra a középfokú oktatási intézményekben tanulók számának alakulását mutatja Észak-

Magyarországon. 

 

 

12. ábra. A középfokú oktatási intézményekben tanulók számának alakulása 

Észak-Magyarországon (fő) 

 

1.2.1.2. A felsőoktatásba jelentkezések elemzése 

Az utóbbi időszakban évente több mint százezer fiatal nyert felvételt hazai felsőoktatási 

intézményekbe, ami azt jelenti, hogy a felvételire jelentkezőknek általában több mint 

kétharmada-háromnegyede sikerrel járt. A jelentkezési statisztikákat elemezve láthatjuk, hogy 

évek óta rendkívül magas volt a jelentkezői létszám: 2010-ben és 2011-ben például több mint 

160 000 fiatal akart továbbtanulni. Az Országos Felsőoktatási Információs Központ adatai szerint 

2011-ben 161 731 fő kívánt felvételizni (13. ábra) (2008-tól az adatok összesítetten tartalmazzák 

a februárban, szeptemberben induló képzések felvételi eljárását, valamint a szeptemberben induló 

képzések pótfelvételi eljárását). 2012-ben az előző évi 78 százalékára, majd 2013-ban ugyancsak 

az előző évi, 2012-es adat 86 százalékára esett vissza a felsőoktatásba igyekvő jelentkezők száma. 

A 2014-es évben nem folytatódott a csökkenés, a létszám 11 százalékkal növekedett, megközelítve 

a két évvel korábbi értéket. Az egyes régiók közoktatási rendszerének összehasonlításánál fontos 

tényező a felsőoktatásba bejutók aránya. Országos viszonylatban 2011-ben a jelentkezők több 

mint 71%-a nyert felvételt felsőoktatási intézménybe (14. ábra) (az adatok összesítetten 

tartalmazzák a februárban, szeptemberben induló képzések felvételi eljárását, valamint a 

szeptemberben induló képzések pótfelvételi eljárását). Az országos átlagot az Észak-magyarországi 

régiót túlteljesíti, itt ez az érték 72,36%. 
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13. ábra. Jelentkezők és felvettek számának alakulása (fő)14 

 

 

14. ábra. A bejutási arány alakulása, 2010-2013, általános felvételi eljárások15 

Országos szinten látható, hogy a bejutási arány 2010-től folyamatosan emelkedett. A 15. ábrán 

pedig a képzési szintenként vizsgálva látható, hogy a jelentkezések szempontjából csúcs évnek 

számító 2011 utáni visszaesést követően 2014-ben emelkedés tapasztalható. 

 

 

15. ábra. Az elsőhelyes jelentkezők számának alakulása képzési szintenként 2010-201416 

                                                           
14 A felsőoktatási jelentkezések tendenciáinak alakulása 2010-2014. között (Garai Orsolya-Kiss László) 
15 A felsőoktatási jelentkezések tendenciáinak alakulása 2010-2014. között (Garai Orsolya-Kiss László) 
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16. ábra. A felvettek megoszlása képzési szintek szerint 2010-201317 

 

A 16. ábrán az egyes képzési szinteket érintő jelentkezői preferenciákat látjuk. A felsőoktatási 

(felsőfokú) szakképzések jellemzően többedik helyes jelentkezésként funkcionálnak, az első helyes 

jelentkezői létszámok önmagukban történő elemzése tehát a felvetteken (tehát a tényleges 

képzésen) belüli súlyánál kisebbnek mutatja ezt a képzési szintet. 

Tovább vizsgálva a jelentkezéseket a 17. és 18. ábrákon látható, hogy a település típusok közötti 

különbség megjelenik az alapképzés és felsőoktatási szakképzésre jelentkezők vonatkozásában. 

 

 

17. ábra. Az elsőhelyes jelentkezők településtípusok szerinti megoszlása alapképzésben18 

 

 

18. ábra. Az elsőhelyes jelentkezők megoszlása településtípusok szerinti megoszlása felsőoktatási 

szakképzésben19 

  

                                                                                                                                                                                     
16 A felsőoktatási jelentkezések tendenciáinak alakulása 2010-2014. között (Garai Orsolya-Kiss László) 
17 A felsőoktatási jelentkezések tendenciáinak alakulása 2010-2014. között (Garai Orsolya-Kiss László) 
18 A felsőoktatási jelentkezések tendenciáinak alakulása 2010-2014. között (Garai Orsolya-Kiss László) 
19 A felsőoktatási jelentkezések tendenciáinak alakulása 2010-2014. között (Garai Orsolya-Kiss László) 
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Az osztatlan képzéseken és a mesterképzéseken ellenkező eltolódást vehetünk észre: a fővárosiak 

kismértékben felül-, a községi lakosok nagymértékben alulreprezentáltak ezen a két képzési 

szinten. Az állandó lakhely szerinti településhierarchiát a társadalmi presztízs egy lehetséges 

mutatójaként értelmezve az adatokból az osztatlan és a mesterképzések jelentkezőinek relatíve 

magasabb, míg a szakképzések jelentkezőinek relatíve alacsonyabb társadalmi státusára 

következtethetünk. 

Látható, hogy a felsőoktatási jelentkezéseket, illetve felsőoktatási struktúrát érintő szabályozások 

megreformálása nem egyformán érinti a társadalom különböző csoportjait. A 2012-es és 2013-as 

években komolyabb jelentkezői létszámcsökkenést tapasztalhattunk. A létszámcsökkenés fő okát, 

mint azt adataink alapján láthattuk, elsősorban az idősebb korosztályok jelentkezéstől való 

távolmaradása idézte elő. A legidősebb korosztály mellett a legfiatalabbak részaránya is változik, a 

2014-es évben vizsgált időszakunkat tekintve a legalacsonyabb értéket vette fel. Elmozdul az 

egyes képzési szintek népszerűsége, illetve jelentkezőik belső demográfiai megoszlása is. A 

vizsgált öt évben a felsőfokú szakképzésből felsőoktatási szakképzéssé átnevezett, struktúráját 

tekintve is átalakított képzési szint szenvedte el a legnagyobb létszámvesztést, emellett 

jelentkezőinek korcsoportonkénti megoszlásában is jelentős változások következtek be – a fiatalok 

helyett az idősebb korosztályok felé tolódott el a jelentkezők megoszlása. Az osztatlan képzéseken 

ezzel ellentétben a legidősebb, 30 éves vagy annál idősebb korcsoport térvesztését, és a fiatalok 

részarányának növekedését látjuk.20 

1.2.1.3. A Miskolci Egyetem oktatási környezetének bemutatása 

Általános információk 

A Miskolci Egyetem számára alapvetően két földrajzi régió meghatározó a beiskolázás 

szempontjából: az észak-magyarországi és az észak-alföldi régió (utóbbiból kiemelten Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye). A rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján megállapítható, hogy a 

várható tanulói és hallgatói merítési bázis mértéke az elkövetkező négy évben csökkeni fog, 

tekintve az előző pontban bemutatott középfokú intézmények tanulói létszámát. 

 

 

19. ábra. A Miskolci Egyetem hallgatói létszáma karonként (2010-2014) 

  

                                                           
20 A felsőoktatási jelentkezések tendenciáinak alakulása 2010-2014. között (Garai Orsolya-Kiss László) 
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Kari specifikumok 

Műszaki Földtudományi Kar 

A Műszaki Földtudományi Karon az alapképzési és a mesterképzési szakok többsége unikális. A 

Műszaki földtudományi alapszakon, továbbá a Bánya- és geotechnikai, az Előkészítéstechnikai 

mérnöki, az Olaj- és gázmérnöki, a Földtudományi mérnöki és a Hidrogeológus mérnöki 

mesterszakokon csak a Miskolci Egyetemen folyik képzés. A szakokra legtöbben az Észak-

magyarországi régióból jelentkeznek, de az unikális szakokra az ország más területeiről is 

figyelemreméltó a jelentkezők száma. Az előző szakokra jelentkezőknél fontos szerepet játszik a 

szakmai kötődés, a családi tradíció is.  

A 2009–2011 közötti időszakban a Műszaki Földtudományi Karra jelentkezők esetében részben 

központi ráhatásra, részben kari törekvésként jelentkezett az alsó felvételi ponthatár folyamatos 

emelkedése. Valószínűleg ennek a változásnak a hatására a gimnáziumot végzett tanulók aránya 

növekedett, és a szakközépiskolát végzettek aránya csökkent. A Műszaki földtudományi alapszakra 

jelentkezők számának lassú növekedése, a Környezetmérnöki alapszakra jelentkező számának 

pedig kismértékű csökkenése következett be. 

A mesterszakokra 2009–2011 közötti időszakban, februárban (keresztfélévesen), illetve 

szeptemberben is lehetett jelentkezni. Ennek eredményeképpen minden akkreditált mesterszakon 

megindult a képzés. A mesterszakra döntően a kar szakirányú alapképzési szakjairól jelentkeztek. 

Fontos jelzés volt, hogy a mesterszakokra más intézményekből, illetve más karokról is jelentkeztek 

műszaki, de nem szakirányon végzett hallgatók is. 2012. január hóban végeztek az első 

diplomások az MSc szakokon. 

Műszaki Anyagtudományi Kar 

A Műszaki Anyagtudományi Kar esetében Miskolc kistérségből és B.-A.-Z. megyéből 66%-nyi a 

jelentkezők aránya, közel állandó a budapesti jelentkezési szám, míg növekedés tapasztalható a 

nyugat-dunántúli, elsősorban a Győr-Moson-Sopron megyei jelentkezési adatok tekintetében. Az 

országos jelentkezési adatok alapján az ME Műszaki Anyagtudományi Kara az anyagmérnöki 

alapképzésben országos vezető pozíciót tölt be. 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

A város középfokú oktatási intézményei között a gimnáziumokon kívül több nagy múltú gépipari, 

villamosipari és informatikai területen oktató szakközépiskola is jelen van, melyek végzettjei 

műszaki érdeklődésüknél fogva a karon szerezhető tudás birtokában tervezik jövőjüket. A 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar kiegyensúlyozott szakmai kapcsolatokat ápol a régió 

középiskoláival. Közelmúltbeli példa: a kar oktatói tevékeny részt vállaltak a Széchenyi István 

Térségi Integrált Szakképzési Központ (TISZK) „Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 

szakügyintéző Felsőfokú Szakképzési Szak” tananyagainak megírásában. 

Állam- és Jogtudományi Kar 

Az Állam- és Jogtudományi Kar számára meghatározó kibocsátók a humán-, illetve gazdasági 

képzésre specializálódó gimnáziumok, s a Bologna-rendszerrel együtt egyre nagyobb mértékben a 

szakközépiskolák. Specifikus szakmai kapcsolatot jelent az a szakközépiskolai kör, amely a kar 

mentorálása mellett jogi asszisztens FSZ képzést folytat, s ezáltal közvetlen beiskolázási forrást 

kínál. 

Gazdaságtudományi Kar 

A Gazdaságtudományi Kar első helyes jelentkezőinek 84%-a a Miskolci kistérségből és B.-A.-Z. 

megyéből kerül ki. Az Észak-magyarországi régió gazdasági-szociális értelemben a 
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leghátrányosabb helyzetben van, s az ide jelentkező diákok kapcsán ennek valamennyi 

következményével számolni kell. 

Bölcsészettudományi Kar 

A Karon unikális szak a kulturális és vizuális antropológia alapszak, mely az országban egyedül itt 

található. 

A Bologna-rendszerű tanárképzés bevezetése után a szakmai igényesség jegyében és a 

tanárképzés gyakorlati részének átláthatósága miatt 2009-ben a kar bevezette az úgynevezett 

bázisiskolai rendszert. Pályázat keretében válogatta ki azokat az intézményeket, amelyekkel 

sikeres pályázat után együttműködési szerződést kötött. Tanár szakos hallgatók most már 

kizárólag a bázisiskolában teljesíthetik a szakmai gyakorlatukat. Mivel a Bologna-típusú 

tanárképzés nem tesz különbséget az általános és középiskolai tanárképzés között, ezért a kar 

igyekezett úgy kialakítani a bázisiskolák körét, hogy általános és középiskolák egyaránt legyenek 

közöttük. A kiválasztásnál szempont volt továbbá, hogy az iskolák között több tekintetben is 

különbség legyen, így négy gimnázium, két szakközépiskola, és két általános iskola került be a 

bázisiskolák körébe, illetve a Waldorf iskolát, mint alternatív közoktatási intézményt is beválogatta. 

A régió hátrányos helyzete miatt a kar olyan iskolával is kialakította a kapcsolatot, ahol nagy sikert 

tudnak elérni a HHH-s és SNI-s gyerekek oktatásában egy a Stanfordi Egyetem által kidolgozott 

módszer hazai adaptálásával (IV. Béla Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, 

Hejőkeresztúr). 

Egészségügyi Kar 

Miskolcon több mint negyedszázados múltra tekint vissza a diplomát adó egészségtudományi 

képzés. A régió szociális és demográfiai jellemzőiből kövezetően a családok számára a képzés 

helybeni mivolta nagy vonzerőt jelent. A képzések iránt regionális, de országos viszonylatban is 

jelentős a kereslet. Minden évben átlagosan 5–6-szoros túljelentkezést regisztrált a kar. Az első 

helyes jelentkezések között Miskolc, illetve a régió középiskoláiból érkeznek a hallgatók. Az unikális 

szakok révén azonban Budapestről és az ország egész területéről jönnek hallgatók. A végzettek 

több mint 80%-a a DPR felmérései alapján a régió egészségügyi intézményeiben helyezkedik el. A 

diplomás egészségügyi dolgozók számára a kar szakirányú továbbképzéseket szervez, az MSc 

képzések akkreditálása folyamatban van. 

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 

A zeneművészeti képzés tevékenységének bázisát az országban működő zeneművészeti 

szakközépiskolák (16 db) alkotják, amiből az egyik található az Észak-magyarországi régióban, 

pontosabban Miskolc városában. A városban működő szakközépiskolával a kapcsolatot a közös 

tanárok, valamint a két intézmény növendékeinek közös hangversenyei és szakmai programjai 

alkotják. 

 

1.2.1.5. Az intézmény vonzáskörzetének és a képzés iránti hallgatói keresletnek a 

bemutatása 

Általános információk 

A Miskolci Egyetem hallgatói régiós adatait a 2014-ben beiratkozott hallgatók adatain keresztül 

vizsgáltuk. Az Észak-Magyarországi régióhoz tartozó megyéket külön is részleteztük. A 20. ábrán 

Karonként mutatjuk be a hallgatók lakóhely szerinti megoszlását. Megállapítható, hogy a felvettek 

alapvetően az Észak-Magyarországi régióból kerülnek ki, kivételnek tekinthető a Bartók Béla 

Zeneművészeti Intézet, ahol a régiós hatás nem érvényesül. A többi Kar vonatkozásában azonban 

megállapíthatjuk, hogy a hallgatók közel 80%-a érkezik az Észak-Magyarországi régióból, ezen 
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belül a megyéket tekintve Borsod Abaúj Zemplén Megyéből kerül ki a hallgatók mintegy 70 %-a. A 

második helyen az Észak-Alföldi Régió helyezkedik el 8-20% közötti értékkel. A Dunántúl és Pest 

Megye (Budapestet is beleszámítva) alul reprezentált a felvettek lakóhely szerinti megoszlásában. 

 

 

20. ábra. A 2014 szeptemberében felvett hallgatók lakóhely szerinti megosztása, karonként 

 

Kari specifikumok 

Műszaki Földtudományi Kar 

A jelentkezések alapján megállapítható, hogy a miskolci középiskolákból jelentős arányban a nem 

miskolci lakosok jelentkeznek, a városban lakó középiskolások esetében (anyagi tehetősség miatt) 

jelentős elvándorlás tapasztalható. A levelező képzésben a beiskolázás országos jellegű. Négy éve 

trendszerűen jellemző, hogy a jelentkezők többsége nem szakközépiskolából, hanem gimnáziumból 

érkezik. A mesterszakoknál a beiskolázás két forrásból ered: a saját alapszakokon végzett 

diákokból, az ME más karairól, illetve más egyetemekről. Azon mesterszakokon, melyek az 

országban egyedüli képzési helyként működnek, a hallgatók 30–40%-a más intézményből érkezik, 

a földrajzi vonzáskörzet országos kiterjedésű. 

Műszaki Anyagtudományi Kar 

A 2009–2011 években a karra jelentkezők többsége B.-A.-Z. megyéből érkezett. A regionális 

gyűjtőhatás felerősödését mutatja, hogy a vizsgált időszakban megduplázódott az észak-

magyarországi és észak-alföldi régiókból érkezők száma. A kar vonzáskörzete kiterjed Budapestre, 

Pest, illetve Győr-Moson-Sopron megyékre is. Számos, az említett régiókban működő iskolával, 

vállalattal ápol szoros kapcsolatot a kar, melynek a létszám folyamatos növekedése köszönhető. A 

nappali alapképzést döntően a 21–24 év közötti korosztály választja. A levelező képzésben 

leginkább a 24 év felettiek vesznek részt, többségükben második diplomának választják. A 
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mesterképzés levelező tagozatán a 25 évesnél idősebbek aránya magas. 2009–2011 között a 

felsőfokú szakképzésben résztvevő korosztály fiatalodott. Anyagmérnöki alapképzésre jelentkezők 

esetén a 2009. évi jelentkezésben még a szakközépiskolai végzettség volt túlsúlyban, azonban 

2011-re a jelentkezők között a gimnáziumi és szakközépiskolai előképzettség közel azonos 

arányban oszlik meg. A mesterképzésre a legtöbben BSc végzettséggel jelentkeznek, kisebb 

arányban vannak jelen az egyetemi diplomával rendelkezők, akik száma viszont a vizsgált 

időszakban csak kis ingadozást mutat, jelezve az állandó érdeklődést. 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

A hallgatók harmada kifejezetten miskolci lakóhelyű, ezért a város oktatási intézményeinek 

kínálata nagy befolyással van a kar beiskolázási lehetőségeire. A város középfokú oktatási 

intézményeit a gimnáziumokon kívül több nagy múltú gépipari, villamosipari és informatikai 

szakközépiskola alkotja. A régióbeli városok közül Tiszaújváros, Hajdúböszörmény, Kazincbarcika, 

Szerencs, Ózd, Eger és Debrecen középiskoláiból is érkeznek hallgatók. A nappali tagozatos 

alapképzési szakok hallgatói jellemzően az érettségi megszerzésének évében kerülnek a kari 

képzésekre. Hasonlóképpen a nappali tagozatos mesterképzési szakokra is a frissen BSc oklevelet 

szerzettek pályáznak. A levelező tagozatos hallgatókra mindkét képzési szinten az jellemző, hogy 

néhány munkában töltött év után jelentkeznek. 

Állam- és Jogtudományi Kar 

A korosztály szerinti összetétel a nappali tagozaton a 18–24 évesek dominanciáját mutatja; a 

levelező tagozatokon a korosztály idősebb (igazságügyi igazgatási BA szak, közigazgatási MA 

szak), melynek oka, hogy csak levelező tagozaton került meghirdetésre, illetve a munkahelyi 

stabilitást vagy előrelépést szolgálja. 

Gazdaságtudományi Kar 

A karra a tartósan hátrányos helyzetű Észak-magyarországi régióból érkezik az elsőévesek 

kétharmada. A hallgatók jövőjét, érvényesülési lehetőségeit alapvetően az itt megismert munka- 

és viselkedési kultúra, valamint teljesítményelvárások determinálják. Az MA képzésben részt vevők 

bázisát főként a saját BA képzésben végzett hallgatók alkotják. 

Bölcsészettudományi Kar 

Mivel a karon minden képzési szinten vannak szakok, ezért meglehetősen heterogén az oktatásban 

résztvevők köre az életkor tekintetében. A mesterképzést sokan a korábbi főiskolai diplomájuk 

után szerzik meg, ezért a lehető legkülönbözőbb korosztály tanul a karon. Doktori képzésben külön 

életkori megkötöttség és korlát nincs. A kar esetében kiemelhető a gimnáziumi előképzettség 

túlsúlya. MA képzésbe BA képzésből, illetve főiskoláról és egyetemről érkeznek a hallgatók. 

Egészségügyi Kar 

A képalkotó diagnosztikai és az egészségturizmus szakirány esetében országos a beiskolázási kör. 

A szakirányú továbbképzési szakok közül a Klinikai Kutatási Munkatárs (CRA) képzés létesítése és 

indítása az Egészségügyi Karhoz fűződik, az országban máshol nincs ilyen képzés, így a 

beiskolázási kör szintén országos szintű, többen érkeznek Budapestről és a Dunántúlról is.  

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 

A korosztály megoszlása nagyban függ a hangszerspecifikus feltételektől és ehhez kapcsolódóan a 

fiziológiai érettségtől. Nappali tagozatos alapképzéses hallgatók többnyire érettségi, illetve OKJ-s 

vizsga letétele után 1–2 éven belül kerülnek be, az esti tagozatra, illetve a mesterképzésre néhány 

évvel idősebb generáció jelentkezése jellemző. Az intézménybe való felvételhez hosszabb zenei 

előtanulmányok, illetve felvételi alkalmassági vizsga szükséges. 
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Felnőttképzési Regionális Központ 

Az Észak-magyarországi régió felnőttképzési piacát elemezve a kereslet általános jellemzése 

elválaszthatatlan az ismert negatív statisztikai mutatók értékeitől (HHH térségről van szó). 1999–

2010 között a 25–64 éves korosztálynak csak a 2,4–3,7%-a vett részt oktatásban, képzésben, ami 

elmaradás az országos szinthez képest, a közép-magyarországi mutatókat (3,6–7,3%) meg sem 

közelíti. Az érettségizettek és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők hajlandósága nagyobb a 

felnőttképzésre. A kereslet elsősorban a diplomások szakirányú továbbképzésére irányul. A vállalati 

igények nagy mennyiségben a parciálisan kis létszámú specifikált képzések iránt jelentkeznek. A 

szakképzési járulék képzési célú felhasználása ösztönző erővel bírt a képzések igénybevételére, 

azonban a forrás megszűnésével e tendencia csökkent, az új pályázati források megjelenése 

ellenére is. A kereslet ágazati/szakterületi és képzési forma szerinti megoszlása kiegyensúlyozott. 

Az OSAP felnőttképzési statisztikai adatszolgáltatási felmérés azt mutatja, hogy a résztvevők 

legmagasabb iskolai végzettsége a következőképpen alakul: 4% alatti a 8 általánost végzettek, 

35% a középfokú (érettségi) végzettségűek, 61% a felsőfokú (diploma) végzettséggel rendelkezők 

aránya. A nők részvételi aránya 43%, az résztvevők életkor szerinti megoszlása: 20 év alatt 2%, 

20–29 éves korosztály 22%, 30–39 év 29%, 40–49 évesek 28%, az 50 év felettieké 19%. 

Összefoglalva, az egyetemen jelentkező felnőttképzési kereslet jól megkülönböztethető a régió 

általános felnőttképzési keresletétől: döntően a 30–49 éves diplomások szakirányú továbbképzési 

és a vállalkozások egyedi, rövidciklusú, speciális egyetemi szintű szaktudásra építő képzési igénye, 

vonzáskörzete főként B.-A.-Z. megye, illetve a régió unikális szakterületeken országos hatáskörű. 

 

1.2.1.6. Az intézmény tevékenységének értékelése az ágazati, szakpolitikai környezet 

vonatkozásában 

A Miskolci Egyetem, mint universitas nélkül elképzelhetetlen, hogy ez a nehéz helyzetben lévő 

régió technológia-transzfer és innovációs centrummal, K+F+I bázissal rendelkezzen. A 

határrégióban a tudásbázisok átgondolt összekapcsolásával, azok kohéziójának megjelenítésével és 

szervezésével új fejlesztési erőforrásokat lehet nyerni, amely alapját jelentheti egy közép-európai 

tudásrégió kialakulásának. Ezt a célt szolgálják a különböző hazai és nemzetközi pályázatok 

egyetemi projektjei. Az Új Széchenyi Terv 5. Tudomány – Innováció programja – a Horizon2020 

uniós kutatás-fejlesztési és demonstrációs stratégia, valamint az Európa 2020 Stratégia 

célkitűzéseivel összhangban – megfogalmazza, hogy a tudásalapú gazdaság nélkülözhetetlen 

feltétele a különböző kutatások társadalmi és gazdasági beágyazottságának fokozása, illetve a 

nemzetközi együttműködési keretek kialakítása.  

A Miskolci Egyetem egyes karainak tevékenysége hozzájárul az EU 2020 stratégia három 

pillérének, illetve hét kiemelt intézkedésének megvalósulásához, az Új Széchenyi Terv sikeréhez. 
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21. ábra. A Miskolci Egyetem kari tevékenységének illeszkedése az EU 2020 stratégiához 

 

1.2.1.6. Tehetséggondozás értékelése: a tehetséggondozás rendszere, eszközei, 

eredményei 

Hallgatók tudományos tevékenységének támogatása és eredményei: A kiemelkedő 

képességű hallgatók felkutatása, kiemelése és szakmai fejlődésük segítése az egyetemi képzésnek 

mindig is fontos feladata volt és lesz a jövőben is. Az egyetem a tehetséggondozást a tanári munka 

fontos részeként kezeli. A kiemelkedő teljesítményű, illetve képességű hallgatók részére több 

lehetőség is biztosított ahhoz, hogy a kötelező tananyagon túl ismereteket kaphassanak. Ezek 

közül a legfontosabb a tudományos diákköri tevékenység, amelynek egyetemi intézményi 

rendszere hagyományosan jól működik. A hallgatói tudományos munka megismerésének 

szervezett formája az évenként egy alkalommal megrendezésre kerülő intézményi tudományos 

diákköri konferencia, amely különböző szakmai szekciókban ad lehetőséget a fiatalok dolgozatainak 

bemutatására. Az intézményi TDK verseny díjainak fedezetét egyetemi központi, egyetemi 

alapítványi, kari, illetve a Hallgatói Önkormányzat által nyújtott források fedezik. Kiegészítő forrást 

jelent az egyetemen működő Tehetséggondozási TÁMOP projekt.  

A Miskolci Egyetem keretein belül zajló tudományos diákköri munkára jellemző az átlagon felüli 

képesség, kreativitás, feladat iránti elkötelezettség. A TDK munka eredményességének jellemzőit a 

8. és 9. táblázatokban foglaltuk össze. A 8. táblázatban az Egyetemen megrendezett TDK 

konferencia, a 9. táblázatban pedig az OTDK-n résztvettek és helyezettjeinek adatait mutatjuk be. 
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8. táblázat. A 2014 őszén megrendezett egyetemi TDK konferencia eredményei 

Kar/Intézet 
Előadott 

dolgozatok 
száma 

I. díj II. díj III. díj 
OTDK-ra 
javasolt 
dolgozat 

ÁJK 51 8 10 8 30 

BTK 45 11 11 7 32 

GTK 30 5 5 5 19 

GEIK 2014 ősz: 
31 

2014 ősz: 
6 

2014 ősz: 
5 

2014 ősz: 
6 

2014 ősz: 
15 

2014 tavasz: 
46 

2014 tavasz: 
8 

2014 tavasz: 
6 

2014 tavasz: 
7 

2014 tavasz: 
23 

MAK 37 7 8 5 17 

MFK 27 5 6 2 21 

BBZI 4 1 2 - 3 

EK 14 4 4 3 10 

Összesen: 285 55 57 43 170 

 

9. táblázat. A Miskolci Egyetem helyezései az utolsó három OTDK-n 

OTDK éve 
Nevezett 

dolgozatok 

száma 

I. díj II. díj III. díj Különdíj 

2013. évi  
XXXI. OTDK 

230 8 22 17 16 

2011. évi 
XXX.OTDK 

197 9 7 16 19 

2009. évi  

XXIX. OTDK 

230 10 15 20 40 

Összesen: 657 27 44 53 75 

 

Az OTDK konferenciákon díjazott tanárok elismerését a 10. táblázatban foglaltuk össze. 

10. táblázat. Pro Scientia Aranyéremben és Mestertanár Aranyérem részesültek 

OTDK éve 
Mestertanár 
Aranyérem 
kitüntetés 

Pro Scientia 
Aranyéremben 

részesültek 

2013 évi  
XXXI. OTDK 

2 2 

2011 évi XXX.OTDK 1 - 

2009 évi  
XXIX. OTDK 

4 3 

Összesen: 7 5 

 

A tehetséggondozás szervezeti keretei: A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 

(TDT) az egyetemi TDK munka támogatására és koordinálására létrehozott szervezet. 

Legfontosabb feladata a TDK munka szervezése, az egyetem keretein belül a karok által szervezett 

tevékenység támogatása. A karok önálló TDT-vel rendelkeznek, és az egyes intézetek képviselői 

részvételével szervezik az egyes műhelyek munkáit, a felkészülést, konzultációt a tudományos 

munkák bemutatására szolgáló tanszéki, intézeti, kari, egyetemi, intézményközi általános és 

tematikus diákkonferenciákra. Az Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa az egyetemen folyó 

tehetséggondozás feladatairól és eredményeiről évente beszámol az egyetem Szenátusának. 

Az ETDT a kétszintű képzés új körülményeihez alkalmazkodva új szabályzatot dolgozott ki, és a 

Tudományos Diákköri Verseny (TDV) rendszerének bevezetésével új lendületet adott a TDK 

mozgalomnak. A TDV-k bevezetése (ami országosan is újszerű kezdeményezés) alkalmas arra is, 
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hogy a kétszintű képzésből adódó problémákat részben feloldja, illetve a hallgatók az eddigieknél 

korábban tudják megkezdeni az oktatási munka mellett a kutatási tevékenység megismerését. 

Mind a TDK-nál és a TDV-nél kiemelt cél a munka interdiszciplináris jellegének erősítése. A TDK 

eredményeinek nagyobb publicitását szolgálja a TDK dolgozatok könyv formában való kiadása is. A 

TDK munka tartalmi fejlesztését a TÁMOP projekt is támogatja. Ugyancsak jelentős kezdeményezés 

az „Esélyért Díj” bevezetése, amely az esélyegyenlőség témájában írt dolgozattal nyerhető el. Akár 

a TDK-kat, akár a TDV-ket tekintjük, az azokban való részvétel rendkívül sokrétű lehet. A 

hallgatóknak fontos megismerni az irodalomkutatás legújabb lehetőségeit (elektronikus), a 

kutatások módszertanát, a terepi és mérési munkákat, az adatok feldolgozásának új módszereit, az 

elméleti vizsgálatok gyakran nem könnyű módszereit, a dokumentálás és előadás (szereplés) 

izgalmasságát és általában a csoportmunkába történő bekapcsolódás (alkalmazkodás) sokféle 

lehetőségét és egyben problémáját is. 

A Gazdaságtudományi Kar támogatásával működik a Hantos Elemér Szakkollégium, amely fiatal 

közgazdászokat és közgazdász-hallgatókat tömörítő szervezet. A Műszaki Földtudományi Karon 

2014 évben elkészült a "Természetes erőforrás kutatás és hasznosítás" elnevezésű szakkollégium 

szervezeti és működési szabályzata. A vezető tisztségviselők felkérésre kerültek 2014. év végén. 

Jelenleg a tagság toborzása, és a képzési program elkészítése folyik.  A Bölcsészettudományi Karon 

az egyházi fenntartású Görög Katolikus Egyház akkreditált Roma Szakkollégiumával van szoros 

együttműködés. 

A tehetséggondozásra dedikált források: Az intézményi TDK verseny díjainak fedezetét 

egyetemi központi, egyetemi alapítványi, kari illetve a Hallgatói Önkormányzat által nyújtott 

források fedezik, amelyeket a 11. táblázatban, kari bontásban adjuk meg. 

 

11. táblázat. Kimutatás a karok TDK tevékenységének költségvetéséről 

Kar/ 
Intézet 

Szekciók Szerzők 
Konzulens 

oktatók 
Kari 

jutalom 

Központi 
jutalom 
(könyv-
jutalom) 

Egyéb 
(szponzor) 

ÁJK 8 48 24 425.000.- 116.000.- 

Tanszéki 
különdíj, 
Novotni 

Alapítvány, 

Advocat 
Alapítvány, 

stb. 

BTK 8 44 30 225.000.- 110.000.- - 

GTK 5 30 22 500.000.- 75.000.- 20.000.- 

GÉIK 

2014. 
tavasz: 

5 
2014. ősz: 

8 

2014. 
tavasz: 

29 
2014. ősz: 

48 

2014. 
tavasz: 

32 
2014. ősz: 

50 

2014. 
tavasz: 

312.000.- 
2014. 

ősz: 
488.000.- 

105.000.- 

- 

MAK 6 39 58 370.000.- 85.000.- - 

MFK 5 29 32 371.000 65.000.- - 

BBZI 1 4 3 - 15.000.- - 

EK 3 13 10 - 35.000.- 10.000.- 

Összesen 49 284 261 
2.691.000

.- 
606.000.- 

30.000.- 

 

A fenti adatokból is látható, hogy nélkülözhetetlen a kiegészítő források felkutatása az utánpótlás 

nevelés céljaira. Nagy segítséget jelentettek az elmúlt években a terület fejlesztéséhez az elnyert 
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TÁMOP projektek, amelyek az alábbiak voltak (a projektek tevékenységeit és az elért 

eredményeket részletesen később a 4.1.3. fejezet 27. táblázatában mutatjuk be):  

 TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 - „A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, 

informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival 

összhangban” c. projekt 

 TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0008 - A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési 

műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése 

 TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0033 - Tudomány mindenkinek - a megújuló energiákkal 

és fenntarthatósággal kapcsolatos hazai eredmények disszeminációja 

Hallgatóink nemzetközi szakmai versenyen: az egyetem hallgatói számára mindig fontos 

alkalom a nemzetközi versenyeken való részvétel. 2008 óta minden évben részt vesznek a Miskolci 

Egyetem hallgatói az American Association of Petroleum Geologists által szervezett Imperial Barrel 

Award olajipari vetélkedőn. Ezen az évente megrendezett világversenyen ötfős csapatok 

indulhatnak, melyeknek egy komplex, a geológiai-geofizikai alapadatok kiértékelésétől a 

kitermelési problémákon át a gazdaságossági számításokig terjedő feladatot kell végrehajtaniuk 

valós szénhidrogéntelepekre vonatkozó adatokkal. A nevezett csapatok regionális elődöntőkön 

vesznek részt; az USA hat régiója és hat más világrész tartozik egy-egy ilyen egységbe. A Miskolci 

Egyetem csapata, amely geológus, geofizikus, olajmérnök és közgazdász hallgatókból áll, 

rendszerint az európai régióban indul. A világ olajipari képzést nyújtó vezető egyetemeinek 

csapataival (legutóbb 23 ország 87 csapatával) kellett versenyezni. A hallgatóknak a verseny nagy 

kihívás és különleges nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőség volt, a legutóbb elért 16. helyezést 

jelentős sikerként értékeli az intézmény. 

A középiskolás korosztályra irányuló kezdeményezések: Az OTDK konferenciákon 

rendszeresen külön szekcióban részt vesznek kiemelkedő tehetségű középiskolai diákok, akiknek 

fejlődését mentorprogramok segítik. Ezekben a programokban az egyetem oktatói is tevékenyen 

közreműködnek. Az egyik legsikeresebb mentorprogramot a matematikai tanszékeken dolgozó 

oktatók vezetik. 

12. alkalommal került megrendezésre 2015-ben a Hídépítő Pályázat. A tehetségkutató pályázat 

célcsoportja minden alkalommal a hazai középiskolai tanulók, a határon túli magyar középiskolákba 

járók, valamint a Miskolci Egyetem nappali tagozatos hallgatói. Minden alkalommal nagy 

érdeklődés kísérte a számítógépes optimáló eljáráson alapuló versenyt. A díjátadás a Miskolci 

Egyetemen ünnepélyes keretek között zajlik, amikor is különösen a hazai és külföldi középiskolások 

számára nagy élmény a campusszal való találkozás. 

A Miskolci Egyetem Matematikai Intézetének Analízis Tanszékén Miskolc város két gimnáziumával 

(Földes Ferenc és Herman Ottó Gimnázium), valamint a Bolyai János Matematikai Társulat helyi 

tagozatával együttműködve két évtizede rendszeres és sokoldalú tevékenység folyik a középiskolás 

korú diákok tehetséggondozása terén. A munka egyik kiemelkedő eredménye az Ifjúsági 

Matematikai Kongresszus megrendezése (a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Petru 

Maior Egyetem közös rendezvényeként). 

A Miskolci Egyetem Fizikai Intézete évek óta rendszeresen szervezi a fizikát népszerűsítő 

előadássorozatát. Ennek keretében neves hazai előadók mutatnak be érdekes és látványos 

kísérleteket a fizika iránt érdeklődő középiskolai diákok és egyetemi hallgatók számára. 

A Műszaki Földtudományi Kar 2006 óta folyamatosan fejleszti a középiskolák felé irányuló 

tehetséggondozó tevékenységét. A kar által gondozott, évenként ismétlődő legfontosabb 

rendezvénysorozat egyrészt a többfordulós középiskolás vetélkedő, mely évente egy-egy speciális 

tématerületet dolgoz fel, másrészt az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia. A 



31 
 

vetélkedősorozat népszerűségét mutatja, hogy minden évben 25–30 csapat vesz részt a 

megmérettetésen. A négytagú csapatok három középiskolás diákból és egy egyetemi hallgatóból 

állnak össze. A rendezvény országos elismertségre tett szert, ez annak is köszönhető, hogy a 

rendezvény jelentős szakmai támogatókkal bír: Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar Földrajzi 

Társaság, Magyar Geofizikusok Egyesülete, Magyar Meteorológiai Társaság, Magyar Csillagászati 

Egyesület, Magyar Talajtani Társaság. A dolgozatok szakmai színvonala évről évre növekszik, 2008 

óta a legjobb dolgozatok továbbjuthatnak a következő OTDK fordulóra. 

A Műszaki Anyagtudományi Kar 2007 óta folyamatosan megrendezi a középiskolák felé irányuló 

tehetséggondozó tevékenységének keretében az Irinyi János Versenyt a kémia tárgykörében. A 

rendezvényt a Magyar Kémikusok Egyesülete is támogatja. 

A versenyen résztvevők száma évről évre növekszik, és igen népszerű a középiskolás diákok 

körében. 

Két alkalommal szervezte meg a Műszaki Anyagtudományi Kar középiskolások számára az 

Anyagtudományi Versenyt, az ország 31 középiskolájából 64 csapat vett rajta részt. Ugyanez a kar 

rendszeresen tart előadásokat Miskolc neves iskoláiban és szakközépiskoláiban, egyben 

lehetőséget biztosít arra, hogy a tehetséges középiskolás diákok bekapcsolódjanak különböző 

kutatási munkákba. 

A Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézetében működik évek óta a Magyar Géniusz 

Programhoz kapcsolódó Regionális Tehetségpont. Az itt dolgozó tehetségfejlesztő pedagógus és 

pszichológus szakemberek kiterjedt tanácsadást folytatnak a Géniusz Hálózatba bekapcsolt 

tehetségpontok (iskolák, óvodák, tanodák stb.) számára. Ennek kapcsán nemcsak tanárokkal, 

tehetséggondozásban érdekelt szakemberekkel, hanem tehetséges közép- és általános iskolásokkal 

is személyes kapcsolatba kerül. 

A BTK Tanárképző Intézete szakmai koordinátori-tanácsadói szerepet tölt be a Magyar 

Görögkatolikus Egyház miskolci roma szakkollégiumának munkájában. A szintén a TI égisze alatt 

működő Hátrány és Iskola Szakmai Műhely napi szintű kapcsolatot ápol a térség HHH-

gyermekekkel foglalkozó iskoláival. Mindkét tevékenységi kör állandó lehetőséget biztosít a 

régióban élő tehetséges általános- és középiskolások felkarolására, gondozására. A roma 

szakkollégium munkájának szerves része, hogy minden szakkollégistát egy-egy egyetemi oktató 

(tutor) gondjaira bíz a kar és a tutorok kiválasztásában, munkájuk koordinálásban aktív szerepet 

játszik. 

A BTK középiskolás korosztálynak szóló további kezdeményezése emelt szintű érettségire felkészítő 

tanfolyamok szervezése magyarból és történelemből, valamint az OKTV-re készülő diákok részére 

folyamatos konzultáció biztosítása. A kar középiskolás diákok számára évről-évre fordítóversenyt 

hirdet a nyelvtanulás iránti kedv növelése céljából. 

„Tehetséggondozás – közösen”. Tehetségnap, kreatív középiskolai nap, élményműhelyek címmel 

2011 májusában lehetőséget biztosított az egyetem a régió középiskoláiban működő 

tehetségpontok, tehetséggondozó programok bemutatkozására abból a célból, hogy párbeszéd és 

szorosabb együttműködés alakuljon ki a tehetséggondozás középiskolai és egyetemi résztvevői 

között. A rendezvényt az ME TÁMOP 4.2.3. keretében a C.1.2. modul támogatta. 

További hasonló programok a korábbi fent említett három TÁMOP projekt támogatásával valósultak 

meg, amelyek a 4.1.3. fejezetben részletesen ismertetésre kerülnek. 
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1.2.1.7. Elhelyezkedési és kereseti lehetőségek 

A jelentkezési tendenciák nem követik sem a munkaerőpiaci igényeket, sem a kereseti 

lehetőségeket. Évtizedekkel korábban, amikor még tíz pályakezdőből csak egynek volt felsőfokú 

végzettsége, a diploma megszerzése már azonnali biztos elhelyezkedést, stabil és kiszámítható 

anyagi hátteret jelentett. Mára a helyzet korántsem ennyire kedvező, de a diploma ma is jó 

befektetés. A teljes népességet figyelve a valamilyen felsőfokú diplomával rendelkezők bére közel 

kétszer akkora, mint a középiskolai végzettségűeké, ez hasonló oktatási rendszerű európai 

országoknál jóval magasabb arány.  

Ugyanakkor az egyetemi és főiskolai bérek között is jelentős eltérések vannak: a teljes népesség 

átlagában a középiskolai végzettség közel duplája a főiskolai végzettségűek átlagkeresete, addig az 

egyetemi végzettséggel rendelkezőké több mint kétszer akkora. 

A magyar diplomások kereseti előnye nemzetközi összehasonlításban rendkívülinek 

mondható. Egy főiskolát vagy egyetemet végzett, negyvenes éveiben járó férfi nagyjából 

egyharmaddal keres többet az érettségizett kortársánál Olaszországban, durván a felével többet 

Ausztriában és Németországban, háromnegyedével Portugáliában (ez a korábbi EU-ban mért 

legmagasabb érték) és több mint kétszer annyit, mint Magyarországon. A versenyszférában 

dolgozó diplomások Magyarországon 130 százalékkal, az ugyancsak rendszerváltó Csehországban 

70 százalékkal keresnek többet az érettségizetteknél, noha a diplomások relatív tudásszintje (a 

rendelkezésre álló adatok szerint) semmivel sem jobb Magyarországon, mint a fenti 

összehasonlításban szereplő országokban. Mivel nálunk a fiatalok bérhátránya az 

idősebbekkel szemben kisebb, mint a legtöbb EU-országban, a pályakezdő diplomások pozíciója 

nemzetközi összehasonlításban még ennél is kedvezőbbnek becsülhető. 

A diplomások kereseti és elhelyezkedési esélyei általában sokkal kedvezőbbek a diplomával nem 

rendelkezőkénél, és ez fokozottan igaz a műszaki és gazdasági jellegű foglalkozások esetében. A 

12. táblázat szerint a legkiemelkedőbb kereseti lehetőségekkel az informatikusok és 

programozók rendelkeznek. Ez is azt támasztja alá, hogy érdemes műszaki pályát választaniuk a 

most felvételiző korosztályoknak. (MKIK GVI) 

12. táblázat. Friss diplomások kezdő és két év utáni alapbére21 

 
Kezdő alapbér 

(ezer Ft) 

Két év utáni 
alapbér 

(ezer Ft) 

Átlag 209 255 

Szórás 69 86 

Első kvartilis 156 197 

Medián 208 241 

Harmadik kvartilis 250 307 

 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat bértarifa felmérése alapján elmondható, hogy 2009-ben, a 

nemzetgazdaság egészét tekintve, felsőfokú végzettséggel bruttó 273 ezer forint, a 

versenyszférában pedig 351 ezer forint volt az átlagos alapbér. Ehhez képest milyen bérezésre 

számíthatnak a friss pályakezdők? 

Három év béradatait vizsgálva elmondható, hogy a friss diplomások kezdő bruttó alapbére 209 

ezer forint. Ez az összeg két év után mindegy 22 százalékkal növekszik bruttó 255 ezer forintra. Az 

átlag azonban, mint sok más esetben, itt is félrevezető lehet, hiszen ha megvizsgáljuk a bérek 

szórását, akkor láthatóvá válik, hogy azok meglehetősen széles skálán mozoghatnak. A 

pályakezdők „kevésbé szerencsés” 25 százaléka legfeljebb bruttó 156 ezer, a „szerencsés” 25 

                                                           
21 Forrás: MKIK GVI 2008, 2009, 2010 
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százaléka pedig legalább bruttó 250 ezer forinttal áll munkába (12. táblázat). Természetesen a 

szerencse sem elhanyagolható, lényegében azonban az egyéni kompetenciák, a végzettség, a 

vállalat földrajzi elhelyezkedése, illetve más vállalati jellemzők jelentős mértékben 

meghatározhatják a fizetési ajánlatokat.
22

 

 

22. ábra. Diplomás pályakezdők iránti kereslet23 

 

Már korábban is érezhető volt, de 2008-ra egyértelműen kikristályosodott az a jelenség, hogy a 

mérnöki végzettség iránti piaci kereslet markánsan különbözik a puhább, inkább gazdasági 

végzettségek iránti kereslettől. Az olyan mérnöki munkakörök esetében, mint például a villamos-, 

és gépészmérnök, a rövid tavú kereslet jelentős növekedésére lehetett számítani, de a vegyész-, 

és gyártástechnológiai mérnökök, illetve az informatikusok is kedvező lehetőségekkel 

találkozhattak. A mérnöki végzettséggel szemben az olyan divatos területeket választók, mint a 

marketing, humán erőforrás vagy turisztika nehezebb feltételek között tálalhatták magukat a 

munkaerő-piacon. A differenciálódás mögött feltételezhetően az húzódik meg, hogy a legnagyobb 

keresletet a multinacionális vállalatok generáljak, és nekik elsősorban műszaki végzettséggel 

rendelkezőkre van szükségük. 

Az eddigieket jól szemlélteti a második ábra, amely a 2010 első felében megfogalmazott, 

következő egy évre vonatkozó keresleti indikátorok szerint jeleníti meg a különböző végzettségek 

piaci keresletet. 

Eszerint a gyártástechnológiai-, gépész-, építő-, és villamosmérnökök körében prognosztizálható a 

kereslet növekedése. A másik végletet a marketing és humán erőforrás területe jeleníti meg – itt a 

kereslet mérséklődésére lehet számítani. Az origóhoz közel eső általános asszisztens, könyvelő 

vagy logisztikus keresletében szolid csökkenésre lehet számítani. A vegyészmérnökök kereslete 

                                                           
22 Forrás: Diplomás pályakezdők a versenyszektorban, 2010, MKIK GVI  
23 Forrás: Diplomás pályakezdők a versenyszektorban, 2010, MKIK GVI 
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némileg ellentmondásosnak mutatkozik, hiszen az ábra szerint a tavalyinál több vállalat keres ilyen 

pozícióra pályakezdő jelölteket, a kiöregedés miatt azonban csökkenni látszik munkaerő-piaci 

jelenlétük. 

A nem mérnöki végzettséggel bíró friss diplomások munkaerő-piacán az utóbbi években tehát 

kiélesedett a verseny. Ez, a karrierjüket tudatosabban építő, idegen nyelveket beszelő, külföldi 

vagy munkaerő-piaci tapasztalatokkal rendelkező, elismertebb intézményekben tanuló fiataloknak 

kedvez. Ezen a helyen fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy önmagában egy keresett mérnöki 

diploma sem nyitja meg a munkaerőpiac kapuit. A szaktudás mellett fontos – és egyre fontosabbá 

válik –, hogy a diploma mellé az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák és megfelelő 

szintű nyelvtudás is párosuljon. 

1.2.1.8. Összegzés 

A felsőoktatási rangsorok alapcélja(i) azonos(ak), alsóbbrendű céljaik részben különbözőek, 

módszertanuk, illetve mintavételi eljárásaik eltérnek. A különböző rangsorok szerepe, jelentősége 

felértékelődött és a tendencia folytatódására számíthatunk a jövőben is. Ennek oka, hogy a 

felsőfokú tanulmányok jelentős mértékben befolyásolják az egyén életpályáját, így a jövő 

érdekében tett legnagyobb beruházásnak kell tekintenünk az oktatást, és annak minőségét. Az 

egyetemek közötti verseny (oktatókért, kutatókért, hallgatókért, forrásokért), a hallgatók között 

folyó verseny, jellemzőbben a minőségi hallgatók közötti verseny, továbbá az oktatók-kutatók 

versenye egyre inkább előtérbe kerül. Utóbbi hazánkban még kevésbé jellemző, amelynek oka – 

többek között – a mobilitási lehetőségek hiánya, valamint az intézmények túlhierarhizált 

szerkezete.  

Az Egyetemünkön végzett hallgatók munkaerőpiaci megítélése kedvező, ahogy azt MKIK-GVI 

felmérése alapján megállapíthattuk, bár az egyes karok presztízsét javítanunk kell. Mégis, ez 

kedvező kiindulási helyzetet jelent, különösen azért, mert a munkaerőpiacon a műszaki 

végzettségű diplomások iránti kereslet élénkülése várható. A Miskolci Egyetem a hazai folyóiratok 

rangsoraiban inkább az élmezőny utáni csoportban található, bár pozitív kivételek természetesen 

akadnak. Egyetemünk élmezőnytől való közvetlen távolsága minőségi mutatókra vezethető vissza. 

Ebben a vonatkozásban azonosíthatók a legnagyobb kockázatok és ezen a téren fogalmazható meg 

a legtöbb teendő. A tervezett projekt reményeink szerint hozzájárul majd az oktatás minőségének 

javításához, az egyetem kutatás-fejlesztésben és innovációban betöltött szerepének 

kiteljesítéséhez. 

A tervezett projekt alapvető – és hosszú távú – célkitűzése, túl a hivatkozott pontokon, a 

reprezentatív vállalati felmérés és a rangsorok „összevetése” alapján is megfogalmazható. Olyan 

projekt előkészítése és megvalósítása szükséges, amely a vállalati elégedettség és a 

rangsorokban érzékelhető helyezések közötti „rés”-t csökkenteni képes. Ettől várható az, 

hogy az Intézményt több és magasabb előképzettségű hallgató választja, hogy az intézményi 

munka minősége tovább javul azáltal, hogy ezen hallgatókból kerülnek ki a kutatói 

utánpótlást biztosító PhD hallgatók, előtérbe kerülnek a valós teljesítmény-mutatók, 

kiteljesedik az Intézmény O+K+Sz+I szerepvállalása, összességében nő az Egyetem 

versenyképessége. 

A tudásalapú gazdaság és fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele a különböző kutatások társadalmi 

és gazdasági beágyazottságának fokozása. Az Európa 2020 Stratégia, a Horizon 2020 kutatás-

fejlesztési és demonstrációs stratégia, továbbá az Új Széchenyi Terv 5. Tudomány – Innováció 

kitörési pontja ezt, mint célkitűzést meg is fogalmazza. A tudomány és szereplőinek, valamint 

eredményeinek ismerete, ismertsége, elismertsége meghatározó fontosságú, mind gazdasági, mind 

pedig társadalmi szempontból. Mindezekre a tudomány saját fejlődése, a tudományban döntő 

szerepet játszó személyek (kutatók, vezetők, különböző szintű döntéshozók) fejlődése, 
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utánpótlásuk biztosítása, illetve feladataik elláthatósága, továbbá a tudomány erkölcsi és anyagi 

támogatása, támogatottsága érdekében egyaránt szükség van. A tudományos eredmények 

elterjesztése (alkalmazása és megismertetése), jelenti egyrészt az eredmények gyakorlati 

alkalmazását, hasznosítását, másrészt a tudomány és a társadalom közötti kommunikációt 

(ismeretterjesztés), harmadrészt pedig a folyamatos párbeszédet (viták tudományos és társadalmi 

kérdésekről). 

A különböző tudományterületek között – kormányzati szándék okán is – kiemelt figyelem fordul a 

matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) területek felé. A vonatkozó 

képzettségű szakemberek, majd a közülük kiválasztódó kutatók, később tudósok, a felsőoktatási 

tanulmányaik alatt ismerhetik meg ezeket a területeket. Ehhez nyilvánvalóan arra van szükség, 

hogy legyenek ilyen hallgatók, méghozzá olyan képességekkel, amelyek majd lehetővé teszik 

nemzetközi szintű megfelelésüket. Kiemelt figyelmet kell tehát fordítani a 10-18 éves 

korosztályra, akik számára a kutatói lét, a kutatói életforma megismertetése is 

szükséges. 

Tekintettel az Észak-magyarországi régió gazdasági és társadalmi helyzetére, szem előtt kell 

tartani azt is, hogy a Régióban felnövő fiatalok a Régióban végezzék felsőoktatási tanulmányaikat, 

az után pedig a Régióban találják meg egyéni boldogulásukat. 

Mindezek megfogalmazásra kerültek a régió és a város által megfogalmazott stratégiákban is. 

A Miskolci Egyetem is elkötelezett ezen célok mellet, amelyet az Intézményfejlesztési Tervében is 

deklarál. 

A Régió meghatározó szereplőjeként az Egyetem: elkötelezett a fiatalok Régióban való megtartása 

mellett, ezért őket piacképes tudáshoz segíti; hozzájárul a Régió versenyképességének 

növeléséhez azáltal, hogy vonzó partnere a Régióba települő, munkahelyteremtő vállalkozásoknak; 

továbbá hozzájárul a régió kulturális vonzerejének növeléséhez, és ezen keresztül az életminőség 

javításához. 

A kulturális vonzerő napjainkban tudományos elemeket is tartalmaz, jelenti a tudomány értékeinek 

és eredményeinek sokrétű és sokféle közönségnek szóló bemutatását, hazai és nemzetközi 

szakmai események rendezését, a tudomány, az azt művelők, az általuk használt eszközök 

testközelbe vitelét. Ezek hiányában a „tudós” és a „hétköznapi ember” közötti távolság nem 

csökken, hanem nő, a tudomány művelői nem tudják szélesíteni (hazai és nemzetközi) 

partnerkapcsolataikat, a viszonylagos zártságot nem váltja fel a szükséges természetes nyitottság. 

A tervezett projekt stratégiai céljait, akcióit, az azokra épülő tevékenység csoportokat és konkrét 

tevékenységeket mindezek együttesen indokolják. Az egyes elemek szükségességét és fontosságát 

a helyzetelemzésben megfogalmazott – egyes vonatkozásokban az Észak-magyarországi régió 

vonatkozásában kedvezőtlen – tények és folyamatok támasztják alá. Hangsúlyozni érdemes 

ugyanakkor, hogy valós eredményeket csak lépésről-lépésre, többcélú és egymással szinergikus 

kapcsolatban álló akcióktól várhatunk. Jelen projekt ezért fogalmazta meg azt az alapvetést, hogy 

tevékenységei egyszerre több cél elérését szolgálják és egyszerre több célcsoportot céloznak meg. 

1.2.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

A gazdasági versenyképesség és az oktatás-kutatás szorosan összefüggő területek. Az oktatásnak 

és a kutatásnak a versenyképesség fenntartásában és erősítésében játszott szerepe az elmúlt 

évtizedekben jelentősen átértékelődött. A fejlett gazdaságok felismerték, hogy az oktatás és 

kutatás olyan területek, amelyeket fejleszteni szükséges a gazdaság versenyképességének 

növelése érdekében. Dr. Sági Zsolt jól fogalmazta meg innovációról szóló írásában, miszerint a 
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tudástársadalomban egyre szorosabb egységet képez az oktatás és a kutatás-fejlesztés. A 

jelentősen kibővült felsőoktatás, az egységes PhD-rendszer egyre nagyobb inputot biztosít a 

kutató-fejlesztő tevékenység számára. Kölcsönösen hat egymásra és nem választható el a K+F (új 

ismeretek létrehozása), az oktatás és a képzés (tudásátadás, készségfejlesztés, emberi 

erőforrások), és az innováció (a tudásnak a gazdaságban történő elterjesztése, alkalmazása). A 

tudomány és a technológia által létrehozott új tudás döntő része az iskolarendszeren keresztül jut 

el a munkavállalókhoz, a gazdaság számára színvonalas humán hátteret biztosítva. Az oktatáson 

keresztül nyert alapismeretek és az aktuális kutatások eredményei viszont az innovációs lánc 

gyakorlati elemei révén jutnak el a gazdaságba. A gazdaság új ismeretek iránti igényei szintén az 

innovációs láncon jutnak el a kutatásba-fejlesztésbe, ami újabb igényeket közvetít az oktatás és a 

képzés felé. Mindez, valamint a tanulásra képes, rugalmas gazdasági egységek és azok 

hálózatainak racionális döntései együttesen alkotják azt az innovatív környezetet, ami a siker és a 

versenyképesség kulcsa. 

Az aktív kutatóhelyek és kutatói állások száma tehát szoros összefüggésben van a gazdasággal, 

egy - egy régió gazdasági teljesítőképességével, tehát szinten tartása és fejlesztése minden 

szempontból kívánatos cél. Az aktív kutatóhelyek fejlesztése többféleképpen valósulhat meg, 

infrastrukturális vagy kompetencia fejlesztés, továbbá a kutatói humán erőforrások fejlesztésével. 

A folyamatos kutatói utánpótlás biztosítása a meglévő K+F tevékenység alapja, ezért a kutatói 

utánpótlás csökkenése hosszabb távon a versenyképesség csökkenését jelenti. A kompetencia 

fejlesztés hasonlóan fontos, hiszen egy K+F intézmény kutatási színvonalának emelésével, kutatási 

kompetenciáinak szélesítésével növeli láthatóságát és elismertségét, amely közvetlenül hat a K+F 

hely „piaci” megítélésére. Az ellenkező trendek tehát erősen sújtják mind helyi, regionális és végső 

soron országos szinten is a versenyképességet. 

Problémák: a kutatási potenciál és K+F helyek földrajzi aránytalanságai 

Ismét csak hivatkozva Dr. Sályi Zsoltra megállapítható, hogy Magyarország térszerkezetének 

modernizálásában, a regionális versenyképesség fejlesztésében a regionális kutatás- és 

fejlesztéspolitikának meghatározó szerepe van. A K+F regionális fejlesztési programjának 

kidolgozása azért fontos, mert a regionális termelési rendszerek fejlesztése, a belső regionális 

erőforrások hasznosítása, a régiók jövedelemtermelő képességének gyökeres javítása, az 

exportkapacitások bővítése a regionális innovációs hálózatok kiépítése nélkül nem képzelhető el. A 

regionális fejlődőképesség meghatározó tényezője a régiók technológiai színvonalát fejleszteni 

képes intézményrendszer kiépítése. A magyar K+F szektor regionális szerkezetében a főváros 

meghatározó súlya érvényesül. Budapest és agglomerációja kutatóhelyeire koncentrálódik a K+F 

ráfordítások 70%-a, a foglalkoztatottak 60%-a. A központi régió súlya még meghatározóbb az 

üzleti jellegű kutatásokba, az ágazat ráfordításainak 80%-a, a foglalkoztatottak háromnegyede ide 

összpontosul. Az ország 63 K+F intézetéből mindössze 18 működik vidéken, a 183 vállalati kutató 

helyből 108 a fővárosban található. Közép-Magyarországon a K+F ráfordítások a bruttó regionális 

termék 1,38%-át teszik ki, míg az ország többi régiójában ez az arány 0,24-0,68% között 

szóródik. 
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23. ábra. K+F ráfordítások régiónként, 201224 

 

Az ország vidéki régiói között mind a K+F foglalkoztatottak számában, mind az ágazat belső 

szerkezetében jelentős különbségek vannak. Az ország második tudományos centrumának számító 

Dél-Alföld döntően állami kutató helyeket működtet, ugyanakkor a jelentős üzleti kapacitásokkal 

rendelkező Észak-Dunántúlon viszont hiányzik a meghatározó egyetemi kutatási központ. A Dél-

Dunántúl és Észak-Magyarország kutatási kapacitásai igen korlátozottak. 

 

 

24. ábra. kutatóhelyek száma megyénkén, 201225 

                                                           
24 NIH, Kutatás-fejlesztés és Innováció Magyarországon 
25 NIH, Kutatás-fejlesztés és Innováció Magyarországon 
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A KSH elemzése alapján 2012-ben 1376 olyan egységben folytattak kutatás-fejlesztési 

tevékenységet, amely valamely felsőoktatási intézményekhez tartozott. Ez néggyel kevesebb, mint 

2011-ben (–0,3%). A K+F tényleges létszámnál már jelentősebb, 3,1%-os volt a visszaesés. 

Összesen 23 647 fő foglalkozott kutatás-fejlesztéssel, 70%-uk kutatóként. A teljes munkaidejű 

dolgozóra átszámított létszám kevésbé csökkent (1,6%-kal), mint a tényleges. Ez azt jelenti, hogy 

az itt foglalkoztatottak munkaidejük nagyobb hányadában végeztek K+F-tevékenységet. Miután a 

felsőoktatásnak nem csak a kutatás-fejlesztés a fő feladata, hanem az oktatás is, ezért a kettőt 

nagyrészt párhuzamosan végzik más kiegészítő tevékenységek mellett. Ebből adódóan, míg 

nemzetgazdasági szinten a K+F-területén dolgozók átlagosan munkaidejük 63,3%-át fordították 

kutatásra, addig a felsőoktatásban csak 34,4%-át. Az összes K+F-személyzet 48,9%-a volt nő, a 

kutatók körében azonban már csak 37,8% ez az arány. Mindkettő alacsonyabb, mint az 

államháztartási szektorban. Bár az ország összes kutatóhelyének 44,5%-a valamely egyetemen 

vagy főiskolán működött, a K+F számított létszámból való részesedésük csak 22,8%, a K+F-

ráfordításból pedig ennél is kevesebb (18,4%). Ennek következtében az egy kutatóhelyre jutó 

számított létszám csak a nemzetgazdasági átlag fele, 5,9 fő, az egy kutatóhelyre jutó ráfordítás 

pedig alig több mint az átlag 40%-a, 50 millió forintnál kevesebb. A kutatás-fejlesztési 

tevékenység pénzügyi forrásainak összetétele alapvetően nem változott. Az állami költségvetés 

49,9 milliárd forinttal járult hozzá a ráfordítások finanszírozásához, 2,6%-kal kevesebbel, mint 

2011-ben, de még így is mintegy háromnegyedes részarányt képviselt. A külföldről származó 

források messze az átlagnál gyorsabban, 28,4%-kal bővültek, ezzel szemben a vállalkozások 

17,3%-kal kevesebbet fizettek. Ily módon a külföld lett a második legfontosabb finanszírozó a 

maga 11,7%-os részesedésével (forrás: KSH, Kutatás-fejlesztés, 2012) 

 

A Miskolci Egyetem kutatási tevékenysége 

A 13. táblázatban az egyetemi K+F+I tevékenységből származó bevételeket foglaltuk össze.  

Megállapítható, hogy az elmúlt öt évben a vállalati szerződéses munkákból származó bevételek 

jelentősen visszaestek, addig a pályázati tevékenység révén behozott források nőttek. Ez 

elsősorban TÁMOP, GOP konstrukciók, FP7, OTKA és NKTH projekteknek volt köszönhető. Az 

elnyert projektek, a jelen tervezett projekt is segít a kutatási humánerőforrás megerősítésében, 

amely révén újabb források bevonására nyílik lehetőség.  

13. táblázat. Az intézmény K+F+I bevételei 

Forrás Év (MFt) 

Hazai és nemzetközi pályázatokból származó 
K+F+I bevételek 

2009 665,99 

 2010 109,76 

 2011 135,13 

 2012 217,11 

 2013 1 252,97 

Szerződéses munkákból származó 
K+F+I bevételek 

2009 739,48 

 2010 1 113,13 

 2011 1 158,19 

 2012 793,05 

 2013 269,10 

Összes K+F+I bevétel 2009 1 405,47 

 2010 1 222,89 

 2011 1 293,32 

 2012 1 010,16 

 2013 1 522,07 
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Problémák: demográfiai változások 

A területi és fejlesztési aránytalanságok mellett az alapvetően negatív demográfiai változások sem 

segítik elő az eleve hátrányból induló régiók K+F fejlesztéseit, a kutatói létszám növekedésének, 

vagy akár szinten tartásának lehetőségét. Míg a gazdaságilag fejlettebb régiókban az elmúlt 

évtizedben alapvetően jelentős népesség következett be, az Észak – Magyarországi régió jelentős 

10, helyenként 20%-os népességcsökkenést szenvedett el. 

 

 

25. ábra. Magyarország népességváltozása 2001-2011 között (forrás: GeoX Kft) 

 

Habár a kutatói életpályát potenciálisan választók szempontjából csak hosszútávon van 

jelentősége, az általános iskolások száma 2011-ben 750 ezer fő volt, ebből közel 748 ezer fő 

nappali oktatásban tanult. A beiskolázási korú gyermeknépesség létszámának csökkenésével 

együtt tovább mérséklődött az első évfolyamot megkezdők száma, 2005 óta 3%-kal. 2011-ben 98 

ezer kisiskolás kezdte meg az első osztályt (Forrás: KSH – Magyarország, 2012). Valamelyest az 

igények növekedése is, de főleg a képzési idő meghosszabbodása eredményezte, hogy a középfokú 

oktatásban tanulók száma az elmúlt évtized végéig emelkedett, illetve stagnált az érintett 

gyermeklétszám csökkenése ellenére is. 2011-ben azonban már 2%-kal kevesebben vettek részt a 

nappali képzésben, mint egy évvel korábban, összesen 567 ezer fő. Az elmúlt évtizedben az 

érettségizettek jóval nagyobb hányada tanult tovább, mint korábban. A felsőoktatásban a 1990-es 

évek elején kezdődött a felsőoktatás expanziója, az azonban kevésbé nyilvánvaló, hogy hol tart ma 

ez a folyamat. A jelentkezők és felvettek számának, a felvettek arányának és a hallgatók számának 

alakulása alapján értékelhető a jelenség, és tagozat szerint eltérő képet mutat. Nappali tagozaton 



40 
 

egyértelműen lassult, de nem ért véget a folyamat, miközben a nem nappali tagozatokon túljutott 

a csúcson, és 2005 óta csökken a hallgatók száma (Forrás: KSH – Magyarország, 2012). Ha a 

középszintű oktatásban részt vevők túlnyomó hányadát adó 14–17 éves népesség alakulását 

nézzük, akkor a 2000-es évek közepétől a 2010-es évek első feléig erőteljes (100 ezres létszámot 

meghaladó) csökkenés látható. Majd több éves stagnálást és mérsékelt növekedést követően a 

2030-as évektől újabb nagymértékű csökkenés prognosztizálható. A 18–22 éves népesség 

létszáma, amely a felsőfokú képzés legnagyobb létszámú „célközönsége”, enyhébb intenzitású idő- 

szakokkal, de erőteljesen csökken a 2020-as évek elejéig (forrás: Széll Krisztián, Statisztikai 

Szemle, 88. évfolyam 3. szám). 

Tudományos utánpótlás nevelés a Miskolci Egyetemen 

A tudományos utánpótlás nevelés a felsőoktatási intézményektől joggal elvárt társadalmi 

kötelezettség, de egyben az intézmények fenntartható működésének feltétele is. A tudományos 

oktatói-kutatói pálya vonzereje – ismert okok miatt - évről évre alulmarad a verseny szféra által 

kínált munkahelyekéhez képest. A kiemelkedő tehetségeket és innovatív szemléletű hallgatókat 

céltudatos fejvadászok emelik ki felsőoktatás rendszeréből gyakran még a végzésük előtt. Ez az 

általános tendencia, párosulva az Észak-magyarországi régió sajátos munkaerő piaci problémáival 

együttesen eredményezi a Miskolci Egyetem egyes karait érintő oktatói/kutatói állományának 

kedvezőtlen korösszetételét. Bár a karok kormegoszlása jelentősen eltér egymástól, az 

összeoktatói korfán is jól látszik, hogy az oktatóink több mint 25 %-a az 55 év feletti. 

 

 

26. ábra. Miskolci Egyetem oktatói/kutatói korfája 

 

Habár ez az érték jobb, mint a 2011. évi mutatók, a fiatal, jellemzően 25-35 év közöttiek aránya 

alacsony, 16%. Tény, hogy a műszaki képzési területeken az arány, a műszaki területek 

jelentősebb finanszírozási lehetőségeinek és részben a korábbi TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0008 

konstrukció áthúzódó hatásainak köszönhetően javultak, a társadalomtudományi karok esetében a 

hasonló hatás elmaradt. (A Bölcsésztudományi Kar esetében az 25-35 év közötti korosztály aránya 

kevesebb, mint 2%). Az előző évek erőfeszítései ellenére még mindig viszonylag alacsony a 25-35 

éves korosztály létszáma és külön figyelmet érdemel az a tény, hogy a 45-55 éves korosztály az 

előtte és az utána lévő korosztálynál egyaránt kisebb létszámú. Fokozott figyelmet kell fordítani a 
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fiatalabb korosztályokra, erkölcsi, szakmai és anyagi oldalról egyaránt. Abban az esetben, ha nem 

sikerül az intézményben, a városban, a régióban tartani a 35-45 éves korosztályt, akkor - a 

mostani 45-55 éves korosztály létszámára tekintettel - nem lesz meg a minőségi és mennyiségi 

utánpótlás. Ezt fokozhatja a 25-35 éves korosztály estleges elvándorlása, lehetőségek, illetve 

megbecsülés hiányában. Ez a folyamat akkora kockázatot jelent, hogy minden erővel és eszközzel 

tenni szükséges a bekövetkezésének megakadályozása érdekében. 

 

 

27. ábra. A Műszaki Anyagtudományi Kar oktatói/kutatói korfája 

 

 

28. ábra. A Műszaki Földtudományi Kar oktatói/kutatói korfája 

 

 

29. ábra. A Gépészmérnöki és Informatikai Kar oktatói/kutatói korfája 
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30. ábra. Az Állam- és Jogtudományi Kar oktatói/kutatói korfája 

 

 

 

31. ábra. A Gazdaságtudományi Kar oktatói/kutatói korfája 

 

 

 

32. ábra. A Bölcsészettudományi Kar oktatói/kutatói korfája 
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33. ábra. Az Egészségügyi Kar oktatói/kutatói korfája 

 

Bizakodásra ad ugyan okot, hogy a Miskolci Egyetemen minősített oktató/kutatók száma a 2009-es 

adatokhoz képest emelkedett (a legalább PhD, vagy annál magasabb fokozattal rendelkezők 

aránya: 56,9% 2009-ben, 62,9% 2014-ben). A tudományos utánpótlás szempontjából „kínálati” 

oldalnak a doktorjelöltek és fokozatot szerzett fiatal kutatók felelnek meg. Míg 2009-ben 35 fő 

szerzett PhD fokozatott, addig 2013-ban 56 fő. A kiugró érték ismét részben köszönhető a fentebb 

említett tehetséggondozó konstrukciónak, azonban 2014-ben már csak 23 fő szerzett PhD 

fokozatot nappali tagozaton, ami erőteljes visszaesés. A 14. táblázatban az Egyetemen működő 

doktori iskolákban szervezett képzésben résztvevő doktoranduszok számát, a fokozatot szerzettek 

létszámát, valamint ennek arányát mutatjuk be. 
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14. táblázat. A szervezett doktori képzésben részt vevők száma és fokozatot szerzők száma és aránya 

 Szervezett képzésben résztvevők 
(nappali+levelező) 

Fokozatot szerzettek 
(nappali+levelező) 

Fokozatot szerzettek aránya 

Doktori Iskola 

neve 
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Mikoviny Sámuel 
Földtudományi 
Doktori Iskola 

43 35 32 25 23 4 4 1 8 6 9,30 11,42 3,12 32,00 26,08 

Kerpely Antal 
Anyagtudományok 
és technológiák 
Doktori Iskola 

25 27 33 35 35 7 6 3 6 2 28,00 22,22 9,09 17,14 5,71 

Sályi István 
Gépészeti 
tudományok 
Doktori Iskola 

17 16 24 24 24 2 1 2 11 6 11,76 6,25 8,33 45,83 25,00 

Hatvany József 
Informatikai 

tudományok 
Doktori Iskola 

18 14 11 11 11 2 4 2 4 5 11,11 28,57 18,18 36,36 45,45 

Vállalkozáselmélet- 
és gyakorlat 
Doktori Iskola 

38 50 44 30 26 6 10 2 6 4 15,78 20,00 4,54 20,00 15,38 

Deák Ferenc Állam- 

és jogtudományi 
Doktori Iskola 

33 27 32 38 33 10 7 13 11 1 30,30 25,92 40,62 28,94 3,03 

Irodalomtudományi 
Doktori Iskola 

18 14 14 12 12 2 2 4 3 2 11,11 14,28 28,57 25,00 16,66 
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Tovább sújtja a helyzetet, hogy a felsőoktatás állami finanszírozásának évek óta tartó csökkenése 

nem teszi lehetővé ezen fokozatot szerzett és tehetséges fiatalok megtartását. Szintén itt 

szükséges megemlíteni, hogy a 7 doktori iskola törzstagjainak korfája is torz, a törzstagok 

gyakorlatilag 50 év felettiek és sok kolléga közelít a nyugdíjazáshoz az elkövetkező néhány évben, 

több törzstag pedig professor emeritus. Ezzel párhuzamosan az MTA doktori fokozattal rendelkezők 

száma az alkalmazásban állók között 24 fő. Az utánpótlás és fiatalítás a doktori iskolák esetében 

kiemelten fontos feladat, hiszen csak ily módon biztosítható a doktori képzés fenntarthatósága a 

Miskolci Egyetemen. 

Az országos demográfiai állapot és az egyetemek között fokozódó verseny a Miskolci Egyetemen is 

negatívan érezteti hatását. Míg 2009-ben a Miskolci Egyetemre jelentkezők száma 8024 fő, addig 

2014-ben már csak 4917 fő. Az első helyen jelentkezők aránya nem csökkent ilyen mértékben, de 

2014-ben már csak 2795 fő választotta a Miskolci Egyetem valamelyik képzését első helyen. A 

csökkenő jelentkezői létszám magával hozta a felvételi pontszámok folyamatos csökkenését, amely 

kutatói utánpótlásra nézve negatív hatású. A különböző képzésekre felvett hallgatók száma a 

felsőoktatásban az elmúlt években bekövetkezett változások hatására csökkent, egyes képzéseken 

nem, vagy csak korlátozottan elérhető államilag támogatott képzés. 

 

 

34. ábra. Jelentkezési trendek a Miskolci Egyetemen 2009-2014 

 

Amennyiben Karonként vizsgáljuk a jelentkezési adatokat látható, hogy a kisebb hallgatói 

létszámcsökkenést a műszaki Karok szenvedték el. A legnagyobb csökkenés a 

Bölcsészettudományi, valamint az Állam és Jogtudományi Kar esetében történt az alap és osztatlan 

képzésre történt jelentkezések esetében. 
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35. ábra. Jelentkezők és felvettek száma a Műszaki Anyagtudományi Karon 

 

 

36. ábra. Jelentkezők és felvettek száma a Műszaki Földtudományi Karon 

 

 

37. ábra. Jelentkezők és felvettek száma a Gépészmérnöki és Informatikai Karon 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jelentkezési adatok a Műszaki Anyagtudományi Karon 

Összes jelentkező Első helyen jelentkezett Összes felvett 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jelentkezési adatok a Műszaki Földtudományi Karon 

Összes jelentkező Első helyen jelentkezett Összes felvett 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jelentkezési adatok a Gépészmérnöki és Informatikai 

Karon 

Összes jelentkező Első helyen jelentkezett Összes felvett 



47 
 

 

38. ábra. Jelentkezők és felvettek száma az Állam- és Jogtudományi Karon 

 

 

39. ábra. Jelentkezők és felvettek száma a Gazdaságtudományi Karon 

 

 

40. ábra. Jelentkezők és felvettek száma a Bölcsészettudományi Karon 
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41. ábra. Jelentkezők és felvettek száma az Egészségügyi Karon 

 

Az ország egyik legkisebb GDP-jével rendelkező régiójában az államilag finanszírozott képzési 

helyek számának csökkenése automatikusan a hallgatói létszám csökkenését, áthúzódó hatásként 

az oktatói/kutatói utánpótlás elapadását jelenti. 

A tehetséggondozás és a tudományos utánpótlás nevelés egyik kiemelkedő fóruma a Tudományos 

Diákköri tevékenységek. Habár oktatóink elhívatottak, és hallgatóink is motiválhatóak, a 

felsőoktatást érintő jelentős alulfinanszírozás erre a tevékenységre is negatívan hat ki. A 

tudományos, labor intenzív területeken a laboreszközök üzemeltetésének finanszírozhatóságának, 

laboratóriumi anyagoknak a beszerzése sok esetben anyagi nehézségekbe ütközik, amely a 

dolgozat színvonalára hat negatívan. 

Fent vázolt problémákat három pillér mentén kívánja kezelni a projekt. A három pillér közül az első 

elem a középiskolás korosztály megszólítása egyrészt a tudományt és a kutatói létet népszerűsítő 

tevékenységgel, a tudományos élet perspektíváinak bemutatásával. Ezen pillér keretein belül 

igyekszünk már a pályaválasztás előtt kiválasztani azokat a tehetséges diákokat, akik motiváltak a 

kutatói életpálya iránt és speciális programokkal támogatnánk az egyetemi hallgatóvá válásukat a 

Miskolci Egyetem valamely képzésén. A második pillért az aktív BSc és MSc hallgatók körében a 

TDK tevékenység erősítésével, részben ennek financiális lehetőségeinek erősítésével, másrészt a 

tudományos tevékenysége elősegítő képzésekkel és mentor programokkal. A harmadik pillér a 

doktori képzés színvonalának és minőségének emelése humánerőforrás fejlesztés és infrastruktúra 

fejlesztés valamint speciális mentorprogramok és képzések segítségével. A három pillér egymásra 

épülésével a jelenleg negatív trendek várhatóan megfordíthatóak lesznek. 

1.2.3. Szakmapolitikai, jogi háttér 

Az Intézmény működését alapvetően, lévén állami fenntartású egyetem, jogi státuszát tekintve 

központi költségvetési szerv, a rá vonatkozó törvények, jogszabályok , rendeletek, valamint az 

ezekből következően megalkotott egyetemi szabályzatok határozzák meg.  

Elsődlegesen a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényt szükséges 

áttekinteni, hiszen a projekt célkitűzései, megvalósítani tervezett tevékenységei és az elérendő 

célok tekintetében is az egyetemre kötelezettségeket és jogokat határoz meg. 
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A jelen projekthez kapcsolódóan a törvényből érdemes kiemelni a tehetséggondozás, doktorandusz 

képzésre vonatkozó fejezeteket. A törvény XIV. Fejezete (A TEHETSÉGGONDOZÁSRA, A 

DOKTORI KÉPZÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK) 31. bekezdése részletesen 

meghatározza a doktori képzés és fokozatszerzés szabályait. 32. bekezdés a Tehetséggondozás, 

tudományos diákkörök, szakkollégiumok meghatározza az intézmény feladatait a 

tehetséggondozás terén. „54. §. A felsőoktatási intézmény feladata a tantervi követelményeket 

meghaladó teljesítmény nyújtására képes, kiemelkedő képességű és hozzáállású, valamint 

a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók felkutatása, felismerése, és 

szakmai, tudományos, művészeti és sport tevékenységének elősegítése.”1 

A projekt elnyerése esetén a törvény által delegált feladatok ellátását magasabb színvonalon 

lehetne megvalósítani a projekt révén bevont források segítségével. 

A Kormány 1413/2013. (VII. 4.) Korm. határozata a Kormány középtávú tudomány-, technológia- 

és innováció-politikai stratégiájáról szóló 1023/2007. (IV. 5.) Korm. határozat visszavonásra került, 

majd a Kormány 1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozatával a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és 

Innovációs Stratégia (2013–2020) elfogadásra került - Befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-

fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020). 

Az oktatáspolitika (a stratégia 2020-as időtávja következtében elsősorban a felsőoktatás-politika) 

eredményessége és az oktatás színvonala: értelemszerűen a kutatás-fejlesztési munka végzésére 

alkalmas szakemberek kibocsátása, illetve a matematikai és a természettudományos oktatás, 

valamint a digitális írástudás fejlődése alapvetően kihat a KFI-stratégia sikerére. A nemzeti 

innovációs rendszer alapját a tudásbázisok képezik (az egyetemi-akadémiai, a versenyszféra, a 

non-profit és a közösségi szektorok tudásbázisai egyaránt). A tudáshasznosító szereplők 

versenyképességi szempontból pedig erősen függnek nemcsak a tudásbázisok mennyiségi és 

minőségi kínálatától, hanem a közvetítőrendszer hatékonyságától is. A tudásbázisok és a 

tudástermelés gyengeségei: a gazdaság magasabb hozzáadott értékű és tudásigényes folyamatai 

csak lassan bontakoznak ki akkor, ha a kutatói utánpótlás akadozik, ha a tudományos technológiai 

oktatás nehézségekkel küzd, vagy ha hiányoznak a nemzetközileg is versenyképes 

kutatóközpontok. A tudástermelés elidegenedhet a társadalomtól, ha nem képes annak igényeire 

reflektálni.2 

Az Európai Unió szakpolitikai normáit, jogi iránymutatásait szintén a tartalmat befolyásoló tényezők 

között említhetjük. Első sorban említjük a Bizottság „Az ismeretek átültetése a gyakorlatba: széles 

körű innovációs stratégia az Európai Unió számára” megnevezésű Közleményét. Ide tartozik a 

Tanács 1968. október 15-i 1612/68/EGK rendelete a munkavállalók Közösségen belüli szabad 

mozgásáról, a Tanács 1994. június 22-i 94/33/EK irányelve a fiatal személyek munkahelyi 

védelméről. Kötelezettséget állapít meg terhünkre a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a 

férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel 

lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 

2002/73/EK irányelv is. A jogi szükséglet keretében említhető végezetül a Tanács a foglalkoztatási 

és munkahelyi egyenlő bánásmód általános kereteinek a létrehozásáról szóló 2000/78/EK számú 

irányelve. A CSG (Közösségi Stratégiai Iránymutatások) 1.2.-es iránymutatása „a növekedést 

szolgáló tudás és innováció fejlesztéséről” szerint a tudás és az innováció áll a Közösség 

növekedést serkentő és munkahelyteremtő törekvéseinek fókuszában. Strukturális eltoldódásra 

van szükség a tudásalapú tevékenységek irányába, valamint biztosítani kell, hogy a vállalatok 

(köztük a KKV-ok) profitálhassanak a K+F terén elért eredményeikből. (Council Decision 

2006/702/EC, pp. 18-23.) 
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Európai Uniós normák 

Bizottsági Közlemény „Az ismeretek átültetése a gyakorlatba: széles körű innovációs stratégia az 

Európai Unió számára” (COM 2006. 502 végleges, 2006.9.13.); 

2007. évi CLXVIII. törvény az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó 

szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről (A szellemi tulajdonra vonatkozó 

97A. cikk);  

A Tanács 2003. november 25-i 2003/109/EK irányelve a harmadik országok huzamos tartózkodási 

engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról; 

Az Európai parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és 

családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról; 

A Tanács 2000. június 29-i 2000/43/EK irányelve a személyek közötti, faji- vagy etnikai 

származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról; 

A Tanács 1968. október 15-i 1612/68/EGK rendelete a munkavállalók Közösségen belüli szabad 

mozgásáról; 

A Tanács 1994. június 22-i 94/33/EK irányelve a fiatal személyek munkahelyi védelméről; 

A Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 

munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén 

történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv; 

A Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális 

biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról; 

A Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 

foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról; 

A Tanács 97/80/EK irányelve a bizonyítási kötelezettségről a nemi hovatartozás alapján történő 

diszkriminációs esetekben; 

A Tanács 2000/78/EK irányelve a foglalkoztatási és munkahelyi egyenlő bánásmód általános 

kereteinek a létrehozásáról. 

 

Országos szintű jogi normák 

 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

 248/2012.(VIII.31.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről 

 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról 

 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

beutazásáról és tartózkodásáról 

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 
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 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

 1993. XCIII. törvény a munkavédelemről 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 423/2012.(XII.29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásairól 

 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 

 1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepcióról 

 1413/2013. (VII. 4.) Korm. határozat a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és 

innováció-politikai stratégiájáról szóló 1023/2007. (IV. 5.) Korm. határozat 

visszavonásáról 

 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó 

szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben 

szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes 

szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

 1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozat a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs 

Stratégia (2013–2020) elfogadásáról 

 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 

 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról 

 2013.évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

 

Regionális szabály 

 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek 

jegyzékéről. 

 

Stratégiák 

 Az Észak-magyarországi régió Innovációs Stratégiája 2007-2013.  

 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településfejlesztési koncepcióban (2014-2030) 

 A Miskolci Egyetem Intézményfejlesztési Terve; 

 A Miskolci Egyetem Informatikai stratégiája. 
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Egyetemi szabályzatok listája (a projekt szempontjából relevanciával bíró): 

1. A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 

2. Érdekképviseleti szervek 

 A Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya 

 A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya 

3. Képzéssel, vállalkozással kapcsolatos szabályzatok 

 A Miskolci Egyetem tudományos diákköreinek szabályzata 

 Pályakövetés rendszerére vonatkozó szabályzat 

 A Miskolci Egyetem diákigazolvánnyal kapcsolatos szabályzata 

 Hallgatói jegyzetellátási szabályzat 

 Oktatás hallgatói véleményezési rendje 

 Honosítási szabályzat 

 Demonstrációs szabályzat 

 Oktatási segédletek kiadásának ügyviteli szabályzata 

 A Miskolci Egyetem számítógépes rendszerének üzemeltetési szabályzata 

 A Miskolci Egyetem intézményi nyelvi vizsga szabályzata 

4. Kutatással, vállalkozással kapcsolatos szabályzatok 

 Tudományos kutatásra és művészeti alkotótevékenységre vonatkozó szabályzat 

 A Miskolci Egyetem szellemitulajdon-kezelési szabályzata 

 Szabályzat a Miskolci Egyetem alaptevékenység körében végzett a szabad kapacitás 

kihasználását célzó tevékenységére 

5. Adminisztrációval kapcsolatos szabályzatok 

 Bizonylati szabályzat 

6. Gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok 

 Számlarend 

 Beruházási, felújítási, karbantartási szabályzata 

 Számviteli Politika 

 Pénzkezelési szabályzat 

 Közbeszerzési szabályzat 

 Vagyonvédelmi szabályzat 

 Szabályzat a Miskolci Egyetem nevének használatáról 

 Belföldi kiküldetési szabályzat 

7. Egyéb szabályzatok 

 Munkavédelmi szabályzat 

 Tűzvédelmi szabályzat 

http://web.uni-miskolc.hu/files/2200/Szamlarend%20443_2014.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/1119/6.4.%20Beruházási,%20felújítási,%20karbantartási%20szabályzata.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/1120/6.5.%20Számviteli%20Politika.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/1509/6.6.%20Pénzkezelési%20szabályzat.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/1125/6.10.%20Közbeszerzési%20szabályzat.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/1130/6.14.%20Vagyonvédelmi%20szabályzat.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/1131/6.15.%20Szabályzat%20a%20Miskolci%20Egyetem%20nevének%20használatáról.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/1133/6.17.%20Belföldi%20kiküldetési%20szabályzat.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/1135/7.2.%20Munkavédelmi%20szabályzat.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/1136/7.3.%20Tűzvédelmi%20szabályzat.pdf
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 A Miskolci Egyetem kiadói tevékenységének szabályzata 

 A Miskolci Egyetem Közleményeinek működési szabályzata és a tudományos művek 

regisztrálásának rendje 

 Hivatalos külföldi utazások és vendégfogadások szabályzata 

 A Miskolci Egyetem központi honlapjának működtetéséről 

 A Miskolci Egyetem informatikai biztonsági szabályzata 

 Környezetvédelmi szabályzat 

 Esélyegyenlőségi Terv 

8. Egyetemi testületek, bizottságok működési rendje 

 A Miskolci Egyetem fogyatékossággal élő hallgatók előnyben részesítésével foglalkozó 

bizottság ügyrendje 

1.2.4. A projekt céljainak kapcsolódása az ÚSZT céljaihoz 

2011 januárjában elfogadásra került az Új Széchenyi Terv, amely deklarálja, hogy az új 

gazdaságpolitikai célkitűzés az egyensúly helyreállítása, a gazdasági növekedés, a nemzeti 

össztermék és a foglalkoztatottság növelése, fenntartható alapokra helyezése. A jövőkép fő célja, 

hogy 2030-ra Magyarország meghaladja az Európai Unió átlagos gazdasági fejlettségét, fogyasztási 

szintjét és életminőségét. 

A magyar gazdaság fejlesztésének sikeressége csak a hosszú távú fejlesztési célok pontos 

meghatározásával lehetséges. 

A hét legfontosabb gazdaságpolitikai mutató: az egyensúly, a növekedés, a foglalkoztatás, az 

államadósság, a GDP/GNI-arány, a beruházási ráta és a versenyképesség javítása terén elérendő 

javuló tendencia több eszközzel érhető el, ezek egyike az elfogadott Új Széchenyi Terv, illetve az 

ehhez kapcsolódó akciótervek. E cél elérésben a felsőoktatási intézmények kiemelkedő szerepet 

töltenek be. 

Az Új Széchenyi Terv a magyar gazdaság adottságainak figyelembe vételével hét kitörési pontot 

azonosított26: 

1. Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 

2. Megújuló Magyarország –Zöld gazdaságfejlesztés 

3. Otthonteremtési program 

4. Vállalkozásfejlesztési Program 

5. Tudomány, innováció, növekedés 

6. Foglalkoztatás Program 

7. Közlekedésfejlesztési Program 

Az Új Széchenyi Terv 5. Tudomány – Innováció kitörési pontjának, valamint a Horizon 2020 uniós 

kutatás-fejlesztési és demonstrációs stratégia, valamint az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel 

összhangban a tudásalapú gazdaság nélkülözhetetlen feltétele a különböző kutatások társadalmi és 

gazdasági beágyazottságának fokozása.  

                                                           
26 Új Széchenyi Terv 

http://web.uni-miskolc.hu/files/1977/Kiadoi%20tevekenyseg%20szabalyzata%20393_2014.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/1138/7.6.%20A%20Miskolci%20Egyetem%20Közleményeinek%20működési%20szabályzata%20és%20a%20tudományos%20művek%20regisztrálásának%20rendje.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/1138/7.6.%20A%20Miskolci%20Egyetem%20Közleményeinek%20működési%20szabályzata%20és%20a%20tudományos%20művek%20regisztrálásának%20rendje.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/1140/7.9.%20Hivatalos%20külföldi%20utazások%20és%20vendégfogadások%20szabályzata.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/1141/7.10.%20A%20Miskolci%20Egyetem%20központi%20honlapjának%20működtetéséről.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/1142/7.11.%20A%20Miskolci%20Egyetem%20informatikai%20biztonsági%20szabályzata.pdf
http://web.uni-miskolc.hu/files/1143/7.12.%20Környezetvédelmi%20szabályzat.pdf
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A projekt közvetlenül kapcsolódik az 5. Tudomány, innováció, növekedés ponthoz, amelyben a 

horizontális prioritások között kiemelten szerepel az Emberi Erőforrások Fejlesztése terület, amely 

kimondja: 

 a tudásalapú, innovációra épülő gazdaságfejlesztés alapja a friss és alkotóképes tudás 

állandó gyarapítása; 

 az ipar és a K+F+I szektor kellő számban jusson jól képzett fiatal szakemberekhez. 

Tehetséghidakat kell létrehozni a tehetséggondozás azon ágai között, amelyek jelenleg egymástól 

jobbára elszakítottan léteznek. 

Oktatási paradigmaváltás szükséges a kiemelten preferált felsőoktatásban: a műszaki, 

természettudományi szakok doktori képzését az orvosképzéshez hasonlóan klinikai rendszerben 

kell megvalósítani (például szakmába illő prototípusok tervezése, fejlesztése, legyártása, 

minősítése), melyek a kis- és középvállalatok innovációs igényeivel összhangban vannak.27 

A projektben résztvevő doktori iskolák által művelt tudományágak kapcsolódnak az Új Széchényi 

Tervben meghatározott K+F+I prioritások húzóágazataihoz, amelyek kiemelten fontosak a 

gazdaság egésze szempontjából, így: 

 A mobilitás, járműipar, és a logisztika; 

 Az egészségipar; 

 Az informatika és a számítástechnika, melyek fejlesztésével az egész gazdaság 

teljesítőképessége növelhető; 

 Az új energetikai és környezetvédelmi fejlesztések, melyekkel a gazdaság, illetve a 

társadalom működésének biztonságát lehet elérni. 

Az Egyetem Karainak oktatási és kutatási tevékenysége a fent idézett húzó ágazatok 

mindegyikéhez kapcsolódik. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Programon (TÁMOP) belül az oktatási rendszer társadalmi es 

gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának erősítése, az oktatás 

eredményességének, piaci orientációjának es hatékonyságának növelése, valamint a hozzáférés 

javítása a cél. 

A jelen projekt közvetlen és közvetett módon kapcsolódik a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program (TÁMOP) 2011-2013-as akcióterve alábbi prioritásaihoz: 

1. prioritás: A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerő-piacra való belépés segítése és 

ösztönzése 

2. prioritás Az alkalmazkodóképesség javítása 

3. prioritás: Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 

4. prioritás: A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése, a tudásalapú gazdaság kiépítése 

érdekében 

Jelen projekt közvetlenül a 4-es prioritáshoz kapcsolódik, Az OP negyedik prioritási tengelye, a 

felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében − a 

felsőoktatás minőségének javítása az egész életen át tartó tanulással összhangban − a 

felsőoktatás K+F+I+O kapacitásainak bővítése a vállalkozásokkal való szerves együttműködés 

kiépítésének szolgálatában. A konstrukció alapvető célja olyan komplex feltételek megteremtése a 

felsőoktatási intézményekben, amelyek lehetőséget biztosítanak – kutatási tevékenységek végzése 

                                                           
27 Új Széchenyi Terv 
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terén – a kutatói tevékenységbe aktívan bevonódni kívánók számára mind az egyéni, mind a 

közösségi fejlődésre. 

Ennek része az intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetése, fejlesztése. A 

konstrukció keretében intézmények tehetséggondozó műhelyeinek összehangolt fejlesztése valósul 

meg: 

 a tehetségek egyéni fejlődési lehetőséget kapnak és 

 az oktatásban kialakulnak azok a folyamatok, amelyek a tehetségeket a kutatói pálya felé 

terelik. 

Fentiekkel összhangban a konstrukció célja a hallgatók ösztönzése arra, hogy mielőbb 

bekapcsolódjanak a felsőoktatási kutatásokba, eredményeiket bemutassák, csatlakozzanak 

szakkollégiumokhoz és egyéb kutatási műhelyekhez és a legkiválóbbak jelentkezzenek a doktori 

képzésre. 

A konstrukció horizontális célkitűzése, hogy a felsőoktatási intézmények a hazai tudományos élet 

központjaiként intenzív tudás- és kultúraközvetítő szerepet vállaljanak. Mindezek hozzájárulnak 

közvetett módon az 1., 2., 3. prioritásban megfogalmazott célok eléréséhez is. 

1.2.5. A projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához 

A Miskolci Egyetem által tervezett projekt illeszkedik mind az Európai Unió, mind Magyarország és 

az Észak-magyarországi régió releváns szakpolitikai iránymutatásaihoz, Miskolc város fejlesztési 

stratégiájához. 

A projekt szorosan kapcsolódik a Horizon2020 uniós kutatásfejlesztési és demonstrációs 

stratégia, valamint az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel összhangban – 

megfogalmazza, hogy a tudásalapú gazdaság nélkülözhetetlen feltétele a különböző kutatások 

társadalmi és gazdasági beágyazottságának fokozása, illetve a nemzetközi együttműködési keretek 

kialakítása. 

 

42. ábra. A Miskolci Egyetem kari tevékenységének illeszkedése az EU 2020 stratégiához   
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A Miskolci Egyetem egyes karainak tevékenysége hozzájárul az EU 2020 stratégia három 

pillérének, illetve hét kiemelt intézkedésének megvalósulásához, az Új Széchenyi Terv sikeréhez. 

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia 

A Közösség gazdasági szerepének és a tagországok jólétének megőrzése és növelése érdekében az 

Unió a 2014-től 2020-ig tartó tervezési időszakban kiemelten kezeli a kutatás-fejlesztést és 

innovációt, valamint az ebből származó eredmények társadalmi-gazdasági hasznosításának 

ösztönzését. Ezért a hét év legfontosabb céljai között szerepel, hogy i) Európa világszínvonalú 

tudományos szereplő legyen; ii) megszűnjenek az innováció akadályai; és iii) megerősödjön az 

állami és magánszektor együttműködése. A nemzeti intelligens szakosodási stratégia az egész 

ország számára jelöli ki azon irányokat, amelyek mentén 2020-ig a kutatás-fejlesztést és 

innovációt várhatóan a leginkább fenntartható módon, a legnagyobb társadalmi nyereséggel és a 

legjobb anyagi hasznosulás ígéretével lehet támogatni. A stratégia felsőoktatást érintő 

helyzetelemzése feltárta, hogy vállalati- felsőoktatási kutatási együttműködés legalacsonyabb 

mértékben a társadalom és bölcsésztudományok területén valósul meg. A projekt megvalósítása 

során elsősorban a doktori és BSc, MSc hallgatókat érintő programokban olyan gyakorlati és 

vállalati szakemberek kerülnek bevonásra, akik segítségével a vállalati szféra és a 

társadalomtudományok területén önálló kutatást végző hallgatók közötti gátak lebonthatóak, 

oldhatóak. 

A stratégiaalkotó a hazai oktatás és kutatói háttér esetében az alábbi gyengeségeket jelölte meg: 

 A természettudományos és műszaki pályák népszerűsége folyamatosan csökken, ezért az 

igényekhez képest alacsony számú műszaki és természettudományi végzettségű 

szakember van, hiányzik a kutatói utánpótlás. 

 Nemzetközi összehasonlításban igen alacsony kutatói bérezés. 

 Az oktatási-képzési struktúra nehezen igazodik az új fejlesztési elképzelésekhez. A 

humánerőforrás minőségi fejlesztésre szorul, illetve a gazdasági szereplők igényeivel 

összhangba kell hozni. 

 A finanszírozás vonatkozásában megfogalmazott gyengeség: 

 Nem megfelelő és hullámzó a kutatás finanszírozása, a K+F intézményi finanszírozás 

alacsony szintű, illetve kevésbé teljesítményhez kötött. 

Kifejezetten veszélyként fogalmazza meg, hogy 

 A kutatói utánpótlás (számosságában és felkészültségében) nem lesz elégséges a 

nemzetközileg versenyképes szint megtartásához, az innovatív, a rendszerszerű 

gondolkodásmódot és kutatási szemléletet nem sajátítják el az országos 

tudásközpontokban (egyetemvárosok). 

Ezen gyengeségek csökkentésében és a veszélyek elhárításában a projekt tevékenységén keresztül 

tevékenyen részt vesz. A stratégia megfogalmazott hat szektorális és két horizontáis prioritást, 

amely minden megyére, így B-A-Z Megyére is kiemelten értelmezhető. Ezek közül a Miskolci 

Egyetem számára kapcsolódó prioritások: 

 Egészséges Társadalom és Jólét 

 Fejlett járműipar és gépipari technológiák 

 Tiszta és megújuló energiák 

 Intelligens technológiák 

 IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások 
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 Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet28 

Az intelligens szakosodásban kijelölt kutatási prioritások csak nemzeti szinten értelmezhetőek, 

azonban a folyamat során mindvégig kiemelt jelentőséggel bírt annak igazolása, hogy a nemzeti 

kutatási prioritásokat a megyei specializációs irányok kellően megalapozzák. A megyei 

specializációk felmérésének célja tehát elsődlegesen az volt, hogy a helyi szereplők bevonásával. 

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája  

A stratégia elkészítése összhangban van az Európai Bizottság azon célkitűzésével, hogy a kutatási 

és innovációs stratégiák regionális szinten készüljenek el annak érdekében, hogy az EU Strukturális 

Alapok felhasználása hatékonyabbá váljon. Az intelligens specializáció keretében azonosítani kell 

minden régió egyedi jellemzőit, meg kell határozni azokat a tudásspecializációkat, amelyek 

leginkább illenek az innovációs potenciálhoz, és rá kell tudni mutatni a régió versenyelőnyeire, és 

fel kell tudni sorakoztatni a regionális szereplőket valamint erőforrásokat egy, a kiválóságra épülő 

jövőkép mögé. 

A stratégiaalkotó a régió kitörési pontjaként két alapvető területet definiált. Az egyik a feltörekvő 

iparágak és kulcs technológiák. Ide sorolhatjuk a tudás és high-tech alapú iparágakat és 

technológiákat, jelen esetben technológiai szinten az anyagtudomány és nanotechnológia, a szén 

alapú feldolgozásra épülő tisztaszén technológia, az információ technológia és info-kommunikáció. 

Iparági szinten a mechatronikai ipar, és bár önállóan nem jelenik meg a megyei stratégiákban, de 

mindenképpen ide tartozik az űripar. További kitörési pontot jelenthetnek a régió hagyományos 

iparágaiból azok, amelyek innováció orientáltak. Ilyennek tekinthetjük a gép- és járműipart, a 

vegyi- és műanyagipart, a megújuló és nem megújuló energiaforrásokra alapozott energiaipart, a 

környezetipart, az élelmiszeripart és biomassza termékpályákat magába foglaló területeket. 

A regionális stratégia által azonosított gyengeségek és veszélyek igen nagyszámúak, amelyek közül 

kiemeljük azokat, amelyeknek csökkentésében, megszüntetésében jelen projekt a humánerőforrás 

fejlesztésen és a kutatás minőségének emelésén, valamint hosszútávon intezifikálásán keresztül 

jelentős szerepet vállal: 

 K+F területen tevékenykedő szakemberek aránya alacsony (2011-ben az országos 4,8 %-a 

KSH 2011).  

 A műszaki és természettudományok terén az egyetemeknek kevés a kapcsolat az ipari 

szférával.  

 Régió humán erőforrás potenciálja csökken  

Megfogalmazza továbbá, hogy kutatás-fejlesztési és innovációs szempontból előnyben kell 

részesíteni 

 a világ globális kihívásainak megfelelő, jövő centrikus fejlesztéseket,  

 a kutatási és fejlesztési központok, pólusok kialakítását29 

célul kitűző fejlesztéseket. 

Magyarország esetében a 35 országgal aláírt kormányközi tudományos és technológiai (TéT) 

együttműködési megállapodás a legjelentősebb nemzetközi tudományos és technológiai hálózati 

együttműködést hivatott biztosítani. A nemzetközi TéT együttműködés a magyar alkalmazott 

tudomány eredményeinek világpiaci hasznosulását szolgálja a nemzetközi KFI együttműködés 

eszközrendszerével. A megállapodások a magyar tudomány és technológia fejlődését, a magyar 

tudományos élet nemzetközi pozícióinak erősítését, valamint a nemzetközi kutatási kiválósági 

                                                           
28 Nemzeti intelligens szakosodási stratégia 
29 Az Észak-magyarországi régi intelligens innovációs szakosodási stratégiája 
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központokba/programokba való magyar beintegrálódást szolgálják. Emellett támogatják a fiatal 

kutatók nemzetközi kapcsolatrendszerbe történő bevonását, a magyar gazdaság innovatív ágazatai 

versenyképességének növekedését, és a KFI tartalmú nemzetközi nagy projektekben történő 

magyar részvételi lehetőségek feltérképezését és kiaknázását. A kutatói potenciál és utánpótlás 

nevelés elősegítésével a nemzetközi kutatási részvétel növelhető a TéT együttműködési 

keretrendszeren keresztül is. 

Fokozatváltás a felsőoktatásban 

A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai kerültek megfogalmazásra a 

felsőoktatásra vonatkozó stratégiában. Ezen dokumentum kiemeli, hogy 2030-ra olyan 

felsőoktatási rendszert kell létrehozni, ahol a rendelkezésre álló állami forrásokat a nemzetközi 

versenyben is bizonyítottan erős területekre lehet koncentrálni, vagyis a gazdaságpolitikában 

bevált ágazati szemléletű megközelítést a felsőoktatásba is át kell vezetni. A minőségi oktatás 

egyik kulcsa a differenciálás, amelyet azonban a képzési területeken kívül a felsőoktatási 

intézmények profilja és a hallgatók képessége terén is egyaránt érvényesíteni kell. A jövőben 

minden egyetemnek és főiskolának a saját, jól megkülönböztethető, kiemelt képzési területére 

szükséges fókuszálnia, vagyis az intézményeknek határozott képzési profillal kell rendelkezniük, és 

az általuk képviselt területen világszínvonalú képzést kell nyújtaniuk. 

A differenciálódás megindult a Miskolci Egyetemen, azonban fenti kihívásnak hosszútávon csak a 

folyamatos, magas színvonalú kutatói utánpótlás biztosításával és a vonatkozó régióban tartással 

képzelhető el. Szükség van többek között a doktori képzés kapacitásának növelésére és ezzel 

párhuzamosan a végzési arány emelésére egyaránt. Az oktatás – képzés területén megfogalmazott 

stratégiai célok közül az alábbiakban vállal releváns szerepet a projekt megvalósítása: 

 az intézmények közötti oktatási és kutatási együttműködések kialakítását, közös képzések 

indítását, a meghatározó intézmények mentori szerepének megerősítését, a hallgatók 

gyorsabb fejlődését segítő hálózatok kialakítását. 

 a felsőoktatási hozzáférést növelő megoldások és programok bevezetése illetve folytatása. 

 növelni kell a hallgatókkal szemben támasztott bemeneti és kimeneti minőségi 

követelményeket. 

 a doktori képzés rendszere és az ösztönzés módja átalakításra kerül 

 a felsőoktatás részt vesz a technológia-intenzív vállalatok - elsősorban KKV-k – innovációs 

kompetenciájának felépítésében, összhangban a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia 

által 

 kijelölt specializációkkal és irányokkal 

 a felsőoktatási kutatások nemzetközi beágyazottságának növelése 

 a K+F+I humánerőforrás oldalának hosszú távú biztosítása 

 a felsőoktatás helyi gazdaságfejlesztésben gyakorolt hatásának erősítése 

 a felsőoktatási intézmények aktivitásának növelése a társadalmi kihívások kezelésében és a 

társadalmi innováció terjesztése területén. 

 a tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, szemléletformáló szolgáltatások bővülnek, és 

növekszik a hozzáférés a felsőoktatási tudásbázisokhoz. 

 korszerű információs tartalmak előállítása és a hozzáférés széleskörű biztosítása. 

 a hazai intézmények pozicionálása a nemzetközi versenyben. 
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 Az orvos és egészségtudományi képzés személyi hátterének (szakmai felkészültség, 

életpályamodell) fejlesztése 

 a kutatás eredményességének növelése30 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településfejlesztési koncepció (2014-2030) 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Településfejlesztési koncepcióban (2014-2030) megjelölt célokkal 

is összhangban áll a jelen pályázati projekt célrendszere. „Versenyképes gazdaság Miskolc 

gazdaságának versenyképesebbé tétele három részcél elérésével valósítható meg:  

 Tudásgazdaság megteremtése, illetve megerősítése. 

 Miskolc gazdaságában a jövőben kiemelt szerepet kell kapnia a magas hozzáadott 

értékű, innovatív technológiájú új, gazdasághoz (például: plazmatechnológiai, 

nanotechnológiai, termokémiai, mechatronikai, élettartam növelő technológiák, 

környezetbiztonságos alapanyagok, megújuló energiaforrások előállítása, stb.) 

tartozó vállalkozásoknak, a Miskolci Egyetem K+F+I bázisára épülő spin-off 

társaságoknak, a technológiai inkubációnak” Ezen céloknak a jelen tervezett projekt 

teljes mértékben megfelel31. 

A Miskolci Egyetem Intézményfejlesztési Terve 

A Miskolci Egyetem Intézményfejlesztési Terve, amely a 2012. június 28-ai Egyetemi Szenátus 

ülésen, a 242/2012. sz. határozat alapján került elfogadásra, kijelölte az intézmény fő fejlesztési 

irányait 2013-2016-között. A Miskolci Egyetem jövőképe az alábbiak szerint került 

megfogalmazásra: 

„A Miskolci Egyetem az Észak-magyarországi régió társadalmi-gazdasági fejlődését meghatározó, 

egyes tudományterületeken országosan unikális képzéseket folytató tudásközpont, amely 

kiemelten műszaki, informatikai, azon túl társadalom-, bölcsész- és egészségtudományi területekre 

koncentrált képzési és kutatási tevékenységével az üzleti és az állami szektor kiemelt partnere az 

innovációs és a munkaerő-piaci igények kielégítésében. A Miskolci Egyetem 2020-ban 

Magyarország hét legkeresettebb felsőoktatási intézményeinek egyike, nemzetközi szinten ismert 

és elismert, kutatóegyetemi cím birtokosa32.” 

A tudományos kutatás, a kutatás-fejlesztés és az innováció területén az alábbi főbb stratégiai 

irányokat követjük: 

 A Miskolci Egyetem rövid távú célja, hogy a hazai kiválósági támogatási rendszerben 

kutatóegyetemi minősítést szerezzen. Az intézmény egyes karai szintén törekszenek arra, 

hogy Kutató Kar minősítést kapjanak.  

 A Miskolci Egyetem – kutatóegyetemi céljaival összhangban – minden egyetemi karon, és 

az intézmény egészében is növelni kívánja a kutatás-fejlesztési tevékenység 

intenzitását, súlyát.  

 A Miskolci Egyetem a stratégiai időtáv végére is meg kívánja őrizni a tudományos kutatási 

aktivitásának alapkutatási fókuszát, ugyanakkor a műszaki és a természettudományi 

területeken határozott elmozdulást szeretne elérni a már most is jelentős piaci kutatás-

fejlesztés hangsúlyának növelésében, és e két kutatási szintkiegyensúlyozása terén.  

 A Miskolci Egyetem az európai és a hazai stratégiai célokkal összhangban fókuszálni kívánja 

K+F aktivitását, és kritikus tömeg elérésére elsősorban azokon a területeken törekszik, 

                                                           
30 Fokozatváltás a felsőoktatásban 
31 Miskolc Megyei Jogú város Településfejlesztési Koncepció (2014-2030.) 
32 A Miskolci Egyetem Intézményfejlesztési Terve (2013-2016.) 
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amelyeken az elmúlt időszakban is jelentős eredményekre építhetett, és amelyek jelentős 

bevételi potenciállal rendelkeznek. Az Egyetem számára érték és prioritás azon területek 

tudományos kapacitásainak fejlesztése is, amelyek a közösségi forrásokból nehezen 

finanszírozhatóak. 

 Az Egyetem kutatási fókusztémáival kapcsolatban nemzetközi szintű partnerkapcsolatok 

kialakítására törekszik. Az Egyetem többi tudományterületre kiterjedő aktivitása 

minimálisan országos igények és szükségletek kielégítésére hivatott a stratégiai időtáv 

végére. 

 A doktori képzés az Egyetem tudományos kutatási, kutatás-fejlesztési tevékenységének 

egyik alappillére. Ezen felül az oktatói-kutató állomány utánpótlásának legfőbb bázisa. 

Ezért kiemelten kezeljük doktori képzésünk és az ehhez kapcsolódó kutatásai 

tevékenységünk fejlesztését. A doktori képzés a nemzetközi felsőoktatási aktivitás kiemelt 

színtere, ezért a magyar doktoranduszok nemzetközi mobilitási lehetőségeinek bővítése, 

valamint a külföldi hallgatók vonzása is kiemelt célunk. A doktori képzés fejlesztéséhez 

hozzá tartozik a doktori képzés népszerűsítése is. Kiemelt feladatunk a tehetséges 

hallgatók motiválttá tétele a tudományos életpályára. Ezen túlmenően a Miskolci Egyetem 

törekszik új doktori iskola létrehozására. 

 A környezetre gyakorolt hatás, mint az Egyetem harmadik általános missziója, a 

célhierarchia csúcsára került. E mögött azon megfontolás áll, hogy egy Egyetem az 

alaptevékenységét, főként a képzést és a kutatás-fejlesztést, környezete jobbítása 

érdekében végzi, és ez által pozitív hatást kíván és tud gyakorolni szűkebb és tágabb 

környezetére. 

A projekt a tervezett tevékenységei szorosan illeszkednek. a fent felsorolt, Európai Uniós, 

országos, régiós, városi és egyetemi stratégiákhoz, tervezési dokumentumokhoz. 
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2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

2.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA 

A fejlesztés általános célja 

A Miskolci Egyetem, mint az Észak-magyarországi Régió kiemelkedő felsőoktatási intézménye 

elkötelezett a tehetséges fiatalok felkutatása, felkarolása és gondozása, és ezeken keresztül 

a tudományos utánpótlás nevelés iránt, olyan komplex feltételeket teremtve, amelyek 

lehetőséget biztosítanak – kutatási tevékenységek végzése terén – a kutatói tevékenységbe 

aktívan bevonódni kívánók számára mind az egyéni, mind a közösségi fejlődésre. 

Az Egyetem pályázatának célja a hosszútávon fenntartható kutatói utánpótlás nevelési 

mechanizmusok fejlesztése és kialakítása kiemelkedő képességű diákok és hallgatók bevezetésével 

a tudományos kutatói tevékenységbe, támogatásuk biztosításával, amelynek segítségével a 

tehetségek egyéni fejlődési lehetőséget kapnak, és - az oktatásban kialakulnak azok a folyamatok, 

amelyek a tehetségeket a kutatói pálya felé terelik. Fenti általános célokat a Miskolci Egyetem 

(1) a tudomány és kultúra közvetítő szerepének erősítésével, a felsőoktatásba készülő 

generáció és szüleik megszólításával, számukra ismeretterjesztő és szemléletformáló programok 

szervezésével, a tudományos élet, mint sikeres élet felé nyitottabb gondolkodásmód kialakításával;  

(2) a tehetséges egyetemi hallgatók TDK tevékenységének fejlesztésével, a tudományos 

feladatok végzésére való felkészítésével és az eredményeik megfelelő fórumokon történő 

bemutatási lehetőségének erősítésével;  

(3) a doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztésével, a kiváló oktató-kutatók 

és ipari szakemberek doktori képzésbe való bevonásával, a nemzetközisítési gyakorlat 

honosításával, valamint a doktoranduszok által végzett kutatási munkák eredménységének 

növelésével, annak feltételrendszerének erősítésével kívánja elérni. 

 

A projekt konkrét céljai 

A tudományos képzés fenntartható támogatása a Miskolci Egyetemen, amely 3 jól elhatárolható, 

azonban szükségszerűen egybefonódó szinten szükséges, hogy megvalósuljon. Ennek érdekében 

az alábbi operatív célok fogalmazhatók meg: 

A. Szemléletformálás a fiatalabb (középiskolás) generáció körében, kutatói életpálya 

iránti motivációjuk növelése. 

B. A tehetséges egyetemi hallgatók önálló kutatási törekvéseinek támogatása. 

C. A doktorképzésben részt vevő hallgatók kutatásaihoz olyan feltételrendszer 

kialakítása, amely nagymértékben növeli a kitűzött céljaik elérését és tudományos 

sikerességüket. 

Cél (A): Szemléletformálás a fiatalabb (középiskolás) generáció körében, kutatói 

életpálya iránti motivációjuk növelése 

Indoklás: A megvalósítási tanulmány 1.2.2. fejezetében bemutatott problémák alapján 

megfogalmazható a K+F intenzív felsőoktatási intézmények az a törekvési igénye– így a Miskolci 

Egyetemnek is – l, miszerint a kutatói utánpótlás fejlesztését időben egyértelműen ki kell 

terjeszteni a felsőoktatási intézmény oktatási portfóliójának megkezdése elé. A tehetséges 

középiskolás diákok saját régiós intézménybe vonzása, a felsőoktatási intézmények közötti jelentős 

versenyben, amely részben a demográfiai viszonyok, részben egyes pályák kevésbé népszerű volta 

miatt rendszerszinten kialakultak, valójában minden intézménynek létfeltétele. A kutatói életpálya, 
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a kutató, mint ember és a kutatói lét olyan, a fiatal generáció számára olyan ismeretlen, idegen 

területek, amelyek a média és a közösségi hálózatokból érkező impulzusokban, információ 

halmazokban jelentősen alulreprezentáltak. Annak érdekében, hogy ez az alulreprezentáltság 

ellensúlyozásra kerüljön, célzott kommunikációs eszközökkel és szemléletformáló – élmény  

szintű – tevékenységgel kell e célcsoportot megszólítani. A célzott kommunikáció azonban kiváló 

eszköz a legtehetségesebbek kiszűrésére és egy – egy kutatási terület felé orientálására is. 

Cél (B): A tehetséges egyetemi hallgatók önálló kutatási törekvéseinek támogatása 

Indoklás: Az arra motivált fiatal generáció a felsőoktatási intézményekben, az elméleti oktatás és 

a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati feladatok során találkozik olyan kutatási feladatokkal, amelyek 

folyamatosan újabb kihívások elé állítják, érdeklődését egy –egy téma iránt jelentősen megemelik, 

sok esetben saját kutatási ötletekkel gazdagodnak. Ez egy motiváló környezet az önálló kutatási 

törekvések megvalósításának akkor, ha ez nem merül közönybe az intézmény részéről, illetve 

biztosítani lehet a kutatáshoz szükséges humán erőforrás és infrastruktúra támogatást. Ezek az 

első önálló hallgatói törekvések rendkívül fontosak, hiszen a siker önbizalommal jár, az eredmény 

további motivációt jelent arra, hogy a tehetséges hallgató PhD képzésben folytassa tanulmányait 

és végül tudományosan minősített kutatóként képzelje el életét, vagy az innováció útjára lépve 

sikeres start-up, spin–off cég létrehozásával valósítsa meg kutatói elképzeléseit, kiteljesítve 

szakmai kvalitásait. Amennyiben ebben a kritikus szakaszban a megfelelő támogatást kapja, 

nagyobb valószínűséggel marad kutatói pályán. Erkölcsi megbecsülés mellett anyagi 

megbecsüléssel párosítva kialakulhat a fiatalban a kutatói egzisztencia valós lehetőségének képe. 

Cél (C): A doktorképzésben résztvevő hallgatók kutatásaihoz olyan feltételrendszer 

kialakítása, amely nagymértékben növeli a kitűzött céljaik elérését és tudományos 

sikerességüket 

Indoklás: A doktori képzésben résztvevő doktoranduszok, amellett, hogy bírnak önálló kutatási 

kompetenciával, eredményességük továbbra is erősen köthető az alkotás helyszínét jelentő 

intézmény humánerőforrásaitól, infrastrukturális helyzetétől, a minőségi publikáció így a 

láthatóság, különösen a nemzetközi láthatóság lehetőségétől. Megteremtve ezen inspiráló és 

kutatás támogató környezetett a doktorképzésben résztvevő hallgatók egy része jó eséllyel töltheti 

be az adott intézmény fenntartható kutatói utánpótlásának szerepét. Amennyiben az akadémiai 

pályát megcélzó hallgatók jövedelmét a doktorandusz képzés lejártával, doktorjelöltként 

predoktori, illetve a fokozat megszerzése után posztdoktori támogatással is ki lehet egészíteni, az 

egyrészt növeli tudományos sikerességüket, másrészt eredményeik anyagi elismerése révén 

fokozza elkötelezettségüket. Ezáltal közvetve tovább erősítik a befogadó intézmény kompetenciáit 

és elismertségét is, amely az intézmény és kutató szimbiotikusan közös célja. 
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43. ábra. A tervezett projekt céljainak bemutatása 



64 
 

2.2. A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK 

HATÁSTERÜLETE 

A projekt alapvető tevékenysége a megfogalmazott céljaival összefüggésben: a kutatói életpálya 

megismertetése és elfogadtatása, társadalmi disszemináció, a kutatói utánpótlás nevelés és 

tehetséggondozás számos szinten, valamint a minőségi kutatás feltételrendszerének 

megteremtése. Ennek megfelelően a projekt érintettjeinek köre számos csoportra bontható 

aszerint, hogy a fejlesztés milyen módon és milyen mértékben befolyásolja helyzetüket. 

Az erős disszeminációs tevékenység hidat képez az egyetem, valamint a lakosság és 

közvélemény különböző szereplői között. A kutatásban egyébként is aktívan részt vevők a projekt 

megvalósításába bevonva, közvetetten ugyan, de szintén haszonélvezői a fejlesztés 

eredményeinek. Az egyetem és más oktatási és ipari szereplők közötti kereszt-

együttműködések alapozhatják meg a kutatás színvonalának erősítését a társintézmények 

szerepkörének definiálásával. A kapcsolatok fejlesztése a projekten belül azt jelenti, hogy a tudás 

és tapasztalatátadásba bevont kiváló oktatók/kutatók, valamint ipari és gyakorlati szakemberek 

mentorállási lehetőségeik és képességeik révén kapcsolódnak a projekt során érintettek körébe.  

A következőkben röviden bemutatjuk a projekt tervezett közvetlen és közvetett célcsoportjait, 

valamint az érintettek körét. 

Közvetlen célcsoportok 

A projekt közvetlen célcsoportjába tartoznak azok a személyek és szervezetek, amelyek a projekt 

megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen használói, tehát azok, akik a létrejött 

terméket vagy szolgáltatást közvetlenül használják. 

A projektben tervezett fejlesztés által leginkább közvetlen módon érintett csoport a Miskolci 

Egyetem BSc, MSc és PhD hallgatói és témavezetőik, akik közvetlenül haszonélvezői a 

fejlesztés által létrejövő kompetenciáknak, humánerőforrás és infrastruktúra fejlesztésnek, 

élvezhetik a javuló munkakörülményeket és fejleszthetik személyes képességeiket a projekt 

keretében megvalósuló kutatást támogató tevékenységek, adatbázisok és kutatási kompetenciákat 

fejlesztő tréningek és mentor programokon keresztül. Ugyanígy közvetlenül érintettek a 

középiskolai diákok, kifejezetten az intézmény által oktatott tudományterület irányába 

fogékony tehetséges diákok. A projekt erős motivációs, szemléletformáló és tehetséget, 

tudományos beállottságot szűrő és értékelő tevékenysége, valamint mentor programjain keresztül 

miden diák megtalálja azon értékrendeket, kompetenciákat, amely mentén életét meghatározó 

élményeket, tudást és tapasztalatot szerezhet. Fontos célcsoport a pre-, és posztdoktori 

támogatásban részesülők csoportja, amely célcsoport a legközelebb áll az önálló kutatóvá 

váláshoz, így a belé fektetett erőforrások visszahatása is a legkorábban várható időben. 

Együttműködő Kutatói Intézmények hálózatba vonása is szükséges a projekt sikeres 

megvalósításához, mivel a kimagasló kutatói teljesítmény megkívánja, hogy a megszokottól eltérő 

impulzusokat is kapjon, valamint a hálózatba tömörül intézmények közös kompetenciái és 

infrastrukturális háttere további távlatokat nyithat a kutató előtt. Ugyanakkor a kutatói 

Intézmények is részesülnek a vendég kutató sikereiben és elismertségében. 

Közvetett célcsoportok 

A projekt közvetett célcsoportja azon személyek és szervezetek köre, amelyek nem a projekt 

eredményeinek közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt 

eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják. 

A projekt közvetett célcsoportjába tartoznak azok az intézményi szereplők, amelyek jogi 

személyiségként hosszútávon haszonélvezői a fejlesztés eredményeinek a közvetlen célcsoporton 
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keresztül, Ilyenek a Karok, Kiválósági Központok és Doktori iskolák. A kiemelt kutatói 

teljesítmény intézményesen emeli a Miskolci Egyetem kutatási kiválóságát, a kutatás 

fenntarthatóságát és nemzetközi láthatóságát, így a projektben részt nem vevő 

oktatók/kutatók és egyéb fizikai, adminisztratív alkalmazottak is közvetetten érintettek. 

Érintettek 

A projektben érintettek körébe azok a személyek és szervezetek tartoznak, amelyek a projekt 

eredményeit nem használják, azonban a projekt kidolgozásában, tervezésében és működtetésében 

(az eredmények fenntartásában) kulcsfontosságú szerepet játszanak. 

Ilyen szereplők a projektbe bevont adminisztratív és kutatási asszisztenciát megvalósítók, 

továbbá a mentor programokban képzést bonyolítók. Ugyanígy fontos érintettség áll fenn a 

vendégelőadók, gyakorlati és ipari szakemberek esetén. Érintetek a célcsoportba vont diákok 

szülei, tágabban Miskolc, B-A-Z Megye és az Észak-magyarországi régió lakossága. Az érintettek 

körébe tartoznak az egyetemi polgárok, akik közvetett módon érintettek lesznek a fejlesztés 

lebonyolítása kapcsán. A közvetlen és közvetett célcsoportok ismertetését a 15. táblázatban 

foglaltuk össze. 

15. táblázat. A projekt célcsoportjainak bemutatása 

Megnevezés Nagyság 
Hatásterül

et 

Főbb társadalmi, gazdasági 

jellemzők / megjegyzések 

Közvetlen célcsoport 

Középiskolai diákok néhány 

ezer 

regionális A régióban tanuló középiskolai diákok 

BSc és MSc hallgatók néhány 

ezer 

helyi Az ME BSc. és MSc. képzésében 

résztvevő hallgatók 

PhD hallgatók néhány 

száz 

helyi Az ME doktori iskolának képzésében 

résztvevő hallgatók 

PhD és TDK témavezetők néhány 

száz 

helyi BSc., MSc. és PhD. kutatásokat irányító 

elismert oktatók/kutatók 

Pre- és Posztdoktorok néhány tíz helyi A doktori képzésüket befejezett, de még 

fokozattal nem rendelkező, illetve 

doktori fokozattal rendelkező fiatal 

kutatók 

Együttműködő kutatási 

Intézmények 

néhány országos A kutatási együttműködésekbe bevont 

kutatási intézmények 

Közvetett célcsoport 

ME Karok 8 helyi Az ME karai 

ME Kiválósági Központok 5 helyi Az ME Kiválósági Központjai 

Doktori Iskolák 7 helyi Az ME Doktori Iskolái 

ME dolgozók és oktatók, 

akik a projektben 

közvetlenül nem 

érintettek 

néhány 

száz 

helyi ME dolgozók és oktatók, akik a 

projektben közvetlenül nem érintettek 

Érintettek 

Vendégelőadók néhány nemzetközi Kiemelkedő kutatási eredményekkel 

vagy magas szintű gyakorlati 

tapasztalatokkal rendelkező hazai vagy 

külföldi szakemberek 

adminisztratív és kutatási 

asszisztencia 

néhány tíz helyi Nem felsőfokú végzettségű 

alkalmazottak 

Mentor programokban 

képzést bonyolítók 

néhány helyi Nem felsőfokú végzettségű 

alkalmazottak 

középiskolai diákok szülei néhány 

ezer 

regionális középiskolai diákok szülei 

Miskolc lakossága 200 000 fő helyi A város, mint társadalmi és gazdasági 
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Megnevezés Nagyság 
Hatásterül

et 

Főbb társadalmi, gazdasági 

jellemzők / megjegyzések 

egység vizsgálandó. 

B-A-Z lakossága 685 000 fő megyei A megye, mint társadalmi és gazdasági 

egység vizsgálandó. 

ÉM régió lakossága 1,2 M fő regionális A Régió, mint társadalmi és gazdasági 

egység vizsgálandó. 

 

2.3. AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 

A projekt stratégiai és konkrét operatív céljait a meglévő és a korábbi években sikeresen 

kialakított, folyamatosan fejődő tehetséggondozási és motiváló struktúrák segítségével az alábbi 3 

szinten képzeljük megvalósítani: 

I. A BEMELEGÍTŐ – program (1) elsősorban a tehetséges, a kutatói életpálya után érdeklődő, a 

felsőoktatás előtt álló középiskolai diákokat megcélozva, pályaválasztásuk segítése,  

II. A START – program (2) a tehetséges és egyénileg is motivált egyetemi hallgatók kutatási 

készségeinek fejlesztése és sikeres önálló kutatási munka támogatása, 

III. A BEFUTÓ – program (3) a doktori képzésben részt vevő hallgatók eredményességének 

elősegítése, a doktori képzés minőségének és színvonalának emelése. 

 

A szakmai tevékenység rövid bemutatása 

A BEMELEGÍTŐ – program a tudomány, a tudományos életpálya népszerűsítésével a tudományos 

élet iránti motiváció erősítésével elsősorban a tehetséges, a kutatói életpálya után érdeklődő, a 

felsőoktatás előtt álló középiskolai diákokat célozza. A projekt (A) operatív céljának elérést 

biztosító eszköz. A programban konkrétan elvégzett tevékenységek 

1.1. Beiskolázási portál fejlesztése és üzemeltetése 

A beiskolázást támogató információs portál, amely egyaránt szól az intézmény képzéseit 

megcélzó diákoknak valamint szüleiknek is, hallgatók által kerül fejlesztésre és tartalommal 

való feltöltésre. A „hallgatói tartalomfeltöltés” hallgatók által történő megvalósítása segíti a 

generációk közötti kommunikációs „szakadékok” csökkentését, amely a próbaüzem után 

várhatóan tartósan hallgatói kezelésben megvalósuló beiskolázási felület maradna. 

1.2. Virtuális 0. Évfolyam, online tehetséggondozó és tájékoztató felület továbbfejlesztése 

A Virtuális 0 évfolyam keretében a felvételire való felkészüléshez kívánunk segítséget 

nyújtani azzal, hogy a Karok által meghirdetett egyetemi előkészítő kurzusokhoz kiegészítő 

elektronikus tanulás-támogatási felületet biztosítunk. Ezzel nemcsak azok számára 

növelhető a felkészülés hatékonysága, akik az eddigi hagyományos, tantermi képzésekben 

egyébként is részt vesznek, de olyanok számára is elérhetővé válnak ezek a korszerű 

tanulási lehetőségek, akik hátrányos helyzetben vannak, és különböző okokból nem tudnak 

részt venni jelenléti formában szervezett felkészítő képzésben. 

1.3. Kutatói életpálya és szakmanépszerűsítő roadshow szervezése a régió nagyobb városainak 

és településeinek középiskoláiba 

A Miskolci Egyetem képzéseit és a tudományos életpályát az ME által oktatott és kutatott 

területeken hivatott bemutatni, nemcsak Miskolc és vonzáskörzete, de a régió nagyobb 

városaiban is, mint Gyöngyös és Nyíregyháza. A roadshow az un. házhoz megy az Egyetem 
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koncepciónak megfelelően közvetlenül éri el a középiskolai diákokat, a rendezvény nem 

csupán orientációs, hanem tájékozódó, a tehetséges diákokat szűrő funkciót is betölt. 

1.4. Kapcsolódás a Kutatók Éjszakája programokhoz a tudomány népszerűsítése céljából 

A Kutatók éjszakája programsorozat keretében olyan tudományt népszerűsítő 

rendezvényeket /programokat szervezünk, amelyeken a tudományt magát, a kutatót, mint 

embert, a kutatói életpályát is bemutatják, népszerűsítik. A rendezvény lehetőséget ad 

hallgatói csoportoknak saját tudományos eredményeiket, kutatásukat a közönségnek 

bemutatni, miközben személyes élményeiket is átadják a rendezvényre látogató 

középiskolásoknak és szüleiknek. A rendezvény keretében a Campuson kívül, Miskolci 

helyszínt is tervezünk. 

1.5. Kapcsolódás a Miskolci Egyetem nyílt napi programjaihoz orientációs programokkal 

A Nyílt nap rendezvény keretében elsősorban kari szervezésű, az adott szakterületet 

jellemző képzési és kifutási, kutatói életpálya modelleket mutatunk be. Az intézménybe 

látogató diákok az 1.3. Roadshow tevékenység kapcsán közvetlenül és megszólításra 

kerülnek. A rendezvény ekkor is lehetőséget ad hallgatói csoportoknak saját tudományos 

eredményeiket, kutatásukat a középiskolásoknak bemutatni, miközben személyes 

élményeiket is átadják a rendezvényre látogató közönségnek. 

1.6. Integrált kommunikációs tevékenység 

A projekt céljaival és az abban megvalósuló tevékenységekhez kapcsolódó kommunikációs 

tevékenység és a kötelező disszeminációs elemek megvalósítása. 

A BEMELEGÍTŐ – program keretében a következő a Pályázati útmutatóban előírt tevékenységek 

valósulnak meg: 

Társadalmi hasznosítás, disszemináció – a felsőoktatási intézmények harmadik 

missziójával összhangban 

a) A felsőoktatási szektorban jelen lévő új tudományos eredmények népszerűsítése, 

kapcsolódó ismeretterjesztő programok lebonyolítása 

b) Az intézmény kutatási profiljához kapcsolódó kutatás-intenzív tudományos szakok 

vonzerejének növelése érdekében a potenciális célcsoportot elérő népszerűsítő 

kommunikációs tevékenységek, rendezvények 

c) A kutatói életforma népszerűsítése és a kutatói pálya adta lehetőségek bemutatása a 

pályaválasztók és a hallgatók körében 

d) A felsőoktatásban folyó kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit, társadalmi gazdasági 

hasznát bemutató kommunikációs tevékenységek lefolytatása 

e) A tudomány és a társadalom párbeszédét, a kutatók társadalmi szerepvállalását előmozdító 

rendezvények szervezése (kutatási terület, eredmények, tevékenységek megismertetése, 

népszerűsítése a társadalomban) 

f) Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő kiállítások, bemutatók, események 

szervezése, különösen a középiskolai tanulók körében. 

Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó 

kezdeményezések támogatása, illetve a tudományos munkára ösztönző eszközök 

fejlesztése 

e) nemzetközi tudományos versenyeken való részvétel népszerűsítése és elősegítése 
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A START – program (2) fő célja a tehetséges és egyénileg is motivált hallgatók kutatási 

készségeinek fejlesztésével és sikeres önálló kutatási munkájának támogatásával intézményi K+F 

és TDK tevékenységbe kapcsolásával növelni e hallgatók elhivatottságát az intézményen folyó 

doktori képzésekbe való bekapcsolódásra. A program során lehetőség nyílik a kutatási 

feltételrendszer megteremtésére, kutatás módszertani fejlesztésre valamint a diák és 

témavezetőjének motivációjára is a feltételrendszer megteremtésével, valamint a 

nemzetközisítésben rejlő potenciálok kihasználásával. A projekt (B) operatív céljának elérést 

biztosító eszköz. A programban konkrétan elvégzendő tevékenységek: 

2.1. Mentor Program 

A hallgatóknak szóló mentor program több elemet valósít meg. Ezek közül kiemelten 

hallgatói bevonással zajlanak azok a mentor programok, ahol OTDK díjazott hallgatók 

mentorállnak fiatalabb, egyéni kutatói tevékenységbe még be nem kapcsolódott, de arra 

motivált hallgatókat kerekasztal beszélgetések, előadások keretében. Ehhez kapcsolódnak 

hasonló kerekasztal beszélgetések az un. „Hogyan Tovább?” alprogramban, amelyeket 

azonban már a doktori képzésben résztvevő hallgatók szerveznek és tartanak, Ők 

bekapcsolódnak a témavezetői gyakorlatba. Szintén fontos megemlíteni azt, hogy a 

tevékenység keretében szervezünk modern irodalomkutatási gyakorlatról és a hallgatók 

önálló pályázati lehetőségeiről tájékoztató előadásokat, azért, hogy az arra érdemes 

hallgatók a jó pályázási gyakorlat elsajátításával sikeresen pályázhassanak olyan 

forrásokra, amelyekkel saját kutatásukat finanszírozhatják, esetleg külföldi időszakos 

kutatási ösztöndíjat nyernek el. A témavezetők segítségével a TDK konferenciára való 

felkészülés szintén e tevékenység keretében valósul meg. 

2.2. TDK motivációs stratégia 

A tevékenység keretében nagyszámú hallgató bevonásával felmérést végzünk a hallgatók 

körében az önálló TDK tevékenység keretében végzett kutatási motiváltságukról annak 

érdekében, hogy motiválásuk főbb jellemzőit megismerjük, s így a TDK dolgozatok 

hosszútávon növekvő számának biztosítására alkalmas stratégia készülhessen. 

2.3. TDK konferencia szervezése 

Hallgatók saját kutatásaikat mutatják be nyilvános tudományos rendezvény keretében. A 

díjazottak folytatják a korábbi időszakban elkezdett mentorálási tevékenységüket. 

A START – program keretében a következő a Pályázati útmutatóban előírt tevékenységek 

valósulnak meg: 

Humánerőforrás fejlesztése 

b) tehetséggondozó programok, tevékenységek megvalósítása (ismeretterjesztő, 

tehetséggondozó, tudományos verseny, extrakurrikuláris, felkészítő tevékenységek 

ellátásának támogatása) a programokban részvevő hallgatóknak, doktoranduszoknak, 

doktorjelölteknek oktatók-kutatók által 

c) teljesítmény alapú ösztönző rendszer fejlesztése és bevezetése 

Képzési és kutatási programok bővítése 

a) A szakmai fejlődést elősegítő képzési programok fejlesztése. Ezek lehetnek például: 

 hallgatói jogviszonyban, illetve doktorjelölti státuszban lévők kutatásfejlesztési 

tevékenységek támogatása 
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Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó 

kezdeményezések támogatása, illetve a tudományos munkára ösztönző eszközök 

fejlesztése 

c) A tudományos diákköri munkát, és annak megújítását szolgáló programok tartalmi 

megújítása és kibővítése (például TDK), szervezői team-munka fejlesztése, támogatók 

bevonása, kapcsolódó hálózatfejlesztés, a kiemelkedő tudományos eredmények 

bemutatása például tudományos diákköri konferenciákon) 

A BEFUTÓ – program (3) a doktori képzésben részt vevő hallgatók eredményességének 

elősegítése, a doktori képzés minőségének és színvonalának emelése. A projekt (C) operatív 

céljának elérést biztosító eszköz. A programban konkrétan elvégzendő tevékenységek 

3.1. Pre-, és Posztdoktori programok 

A doktorandusz képzés végén a képzést és a képzéssel járó ösztöndíjat elhagyva olyan 

predoktori támogatás nyújtása, amely a tehetséges, sikeres kutató számára a további 

kutatás lehetőségét teremti meg, anyagi támogatás, asszisztencia, laboratóriumi anyagok 

biztosításával, adatbázisokhoz és szoftverekhez, szakirodalomhoz való hozzáféréssel, 

konferenciára utazásának támogatásával annak érdekében, hogy a végzett doktorandusz 

mielőbb elérje a doktorjelölt szintet. A doktori fokozatott szerzett kutatók intézményen 

belül tartására posztdoktori támogatást valósítunk meg hasonló tartalmi elemekkel. 

3.2. Doktoranduszi K+F tevékenység támogatása 

A doktorandusz képzés során a tehetséges, sikeres doktorandusz tovább kutatási 

lehetőségét teremti meg, támogatás, asszisztencia, laboratóriumi anyagok, adatbázisokhoz 

és szoftverekhez, szakirodalomhoz való hozzáféréssel, konferenciára utazásának 

támogatásával annak érdekében, hogy kutatásának eredményessége és színvonala 

emelkedjen. Az ily módon a fejlesztésbe bekapcsolt doktorandusz részt vesz továbbá a 

START – program 2.1. Mentor programjaiban. 

3.3. Tudnak Valamit! program 

A TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0008 konstrukcióban elindított előadás sorozat lehetőséget 

teremt kiváló oktató kutató, illetve vállalati, gyakorlati szakemberek meghívására 

nagyformátumú előadások tartására, ahol a célközönség elsősorban ezen pályázat 

közvetlen célcsoportjai. 

3.4. Hálózatosodás más intézményekkel 

A doktori iskolák koordinálásával olyan intézmények közötti kutatási együttműködések 

kezdeményezése és elindítása, ahol a partner intézmény bekapcsolódik jelen projekt által 

nyújtott szolgáltatásokba, programokba, valamint a projekt célcsoportja részt vesz a 

partner intézmény hasonló programjaiban 

A BEFUTÓ – program keretében a következő a Pályázati útmutatóban előírt tevékenységek 

valósulnak meg: 

A doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése érdekében 

a) a doktori képzés színvonalának emelése a kiváló oktató-kutatók, illetve vállalati és 

gyakorlati szakemberek bevonásával a képzési és témavezetői rendszerbe; 

b) doktoranduszok által végzett K+F projektek eredményessége érdekében kutatási 

asszisztencia, kutatási szolgáltatások, tartalombeszerzés, kutatási segédeszköz és 

fogyóeszköz biztosítása 
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Humánerőforrás fejlesztése 

a) felsőoktatási kutatási programokban való hallgatói, oktatói, kutatói részvétel elősegítése 

pre-, és posztdoktori támogatás biztosításával (kutatás - fejlesztési eredmény elérésére 

irányuló kutatási tevékenység támogatása) 

b) tehetséggondozó programok, tevékenységek megvalósítása (ismeretterjesztő, 

tehetséggondozó, tudományos verseny, extrakurrikuláris, felkészítő tevékenységek 

ellátásának támogatása) a programokban részvevő hallgatóknak, doktoranduszoknak, 

doktorjelölteknek oktatók-kutatók által 

Képzési és kutatási programok bővítése 

a) A szakmai fejlődést elősegítő képzési programok fejlesztése. Ezek lehetnek például: 

 vendégelőadók meghívása (szemináriumok, előadások keretében) 

 hallgatói jogviszonyban, illetve doktorjelölti státuszban lévők kutatásfejlesztési 

tevékenységek támogatása 

b) Intézmények közötti együttműködések bővítése: képzési, és/vagy hallgatói kutatási 

hálózatok kiépítése. 

Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó 

kezdeményezések támogatása, illetve a tudományos munkára ösztönző eszközök 

fejlesztése 

c) A tudományos diákköri munkát, és annak megújítását szolgáló programok tartalmi 

megújítása és kibővítése (például TDK), szervezői team-munka fejlesztése, támogatók 

bevonása, kapcsolódó hálózatfejlesztés, a kiemelkedő tudományos eredmények 

bemutatása például tudományos diákköri konferenciákon) 

Kapcsolódó támogató folyamatok: 

a) A hallgatók és oktatók eredményes szereplésének elősegítése a hazai és nemzetközi 

konferenciákon, szakmai versenyeken 

b) Tudományos és kutatási eredmények közlése rangos hazai és külföldi publikációkban, 

publikálási költségek biztosítása. 

 

2.4. INDIKÁTOROK 

16. táblázat. A projekt indikátorainak bemutatása 

Kapcsolódó 

cél 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 

Kiin-

dulási 

érték 

Cél-

érték 

Céldá- 

tum 

Az adatforrás 

megnevezése 

Hatásindikátorok 

A 

A Miskolci Egyetem 

online láthatóságának 

javulása 

% 100 110 
2020. 

11.30. 

online log 

tevékenység 

Eredmény indikátorok 

B 

Stratégia a hallgatói 

motivációról 
intenzívebb TDK 
tevékenységre 

ösztönzés céljából 

db 0 1 
2015. 
11.30. 

Az egyetemi TDT 
által elfogadott 

stratégia 
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Kapcsolódó 

cél 

Indikátor 

megnevezése 

Mérték-

egység 

Kiin-

dulási 

érték 

Cél-

érték 

Céldá- 

tum 

Az adatforrás 

megnevezése 

A 
Beiskolázási portál 

készül 
db 0 1 

2015. 

11.30. 

Online 
megtekinthető, 
működő portál 

A 

A virtuális 0. évfolyam 

elektronikus felületén 

előkészítő kurzusokat 

lehetővé tevő felület 

létrehozása 

db 0 1 
2015. 

11.30. 

Online 

megtekinthető, 

működő portál 

A, B, C 

Társadalmi 

disszeminációval, 

kutatói pálya 

népszerűsítésével és a 

középiskolás diákok 

megszólításával 

foglalkozó 

rendezvények száma 

db 0 16 
2015. 

11.30. 

Kommunikációs 

tevékenység, 

fotók és jelenléti 

ívek 

Kimenet indikátorok 

B, C 
Hallgatói kutatási 

témák száma 
db 0 330 

2015. 

11.30. 

Témavezetői 

igazolás 

A, B, C 

A konstrukció 
megvalósításába 
bevont hallgatók 

száma 

fő 0 4100 
2015. 

11.30. 

Számfejtés, 

jelenléti ív, 

kutatócsoport 

vezetőjének, 

témavezetőnek a 

nyilatkozata 

B, C 

Kutatói utánpótlás 

nevelésbe bevont 

oktatók/kutatók száma 

fő 0 150 
2015. 

11.30. 

Bérszámfejtés, 

szakmai vezető 

és programvezető 

a nyilatkozata 

C 

Predoktori és 

Posztdoktori kutatási 

témák száma 

db 0 13 
2015. 

11.30. 

Témavezetői vagy 

kutatócsoport 

vezetőjének 

igazolása 

B, C 

Intézményi 

együttműködések 

száma kutatási 

mentorállási és a 

doktori képzéshez 

kapcsolódóan 

db 0 7 
2015. 

11.30. 

együttműködési 

megállapodások 

száma 
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3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE 

3.1. A TERVEZETT FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne 

Tekintettel a projekt célkitűzéseire és tevékenységeire, a projekt megvalósulási helyszíne tágabb 

értelemben az Észak-magyarországi régió, valamint Miskolc Megyei jogú város. 

A projekt útmutató szerint: Az 5. Társadalmi hasznosítás, disszemináció pontban felsorolt legalább 

két tevékenység megvalósítása kötelező a TIOP 1.3.3./08/1 és TIOP-1.3.3./08/2 „Agóra Pólus 

Pólus- illetve társpólus városok innovatív kulturális infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása” című 

pályázatok keretében megvalósult infrastrukturális fejlesztések révén létrejött, az érintett 

felsőoktatási intézmény szempontjából releváns pólus városokban lévő Agóra Pólus helyszíneken. 

Ezt a helyszínt rajtunk kívül álló okok miatt nem tudjuk igénybe venni, amely alátámasztására 

mellékeljük Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterének PK1-200080-2/2015. számú a 

nyilatkozatát (1. számú melléklet). 

Tekintettel arra, hogy jelen projekt keretében nincs lehetőség az Agóra infrastruktúrával való 

együttműködésre, így a projekt megvalósulásának szűkebben értelmezhető helyszíne a Miskolci 

Egyetem campusa, amelynek címe 3515 Miskolc-Egyetemváros, a releváns helyrajzi számok pedig 

40592/11. A campus képét a 44. ábra, megközelíthetőségét pedig a 45. ábra mutatja. 

Természetesen a projekt megvalósítása során mindéképpen törekszünk arra, hogy a 

megvalósításba elsősorban Miskolc városában lévő helyszíneket is bevonjunk (ilyen lehetséges 

helyszínek: Miskolc, Pannon-tenger Múzeum, Herman Ottó Múzeum, Országos Műszaki Múzeum 

Kohászati Múzeuma, stb.), hiszen ezen helyszínek a társadalmi disszeminációt erősítik a házhoz 

megy az egyetem szemléletében. További elképzelés a BEMELEGÍTŐ – program keretében 

tervezett roadshow, ahol a régió több nagyvárosába látogatunk el, így a megvalósítás kiterjed az 

egész Észak-magyarországi régióra. 

 

 

44. ábra. A Miskolci Egyetem campusa  

http://www.iranymagyarorszag.hu/orszagos_muszaki_muzeum_kohaszati_muzeuma/I130661/
http://www.iranymagyarorszag.hu/orszagos_muszaki_muzeum_kohaszati_muzeuma/I130661/
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45. ábra. A Miskolci Egyetem campusának megközelíthetőség, közlekedés 

 

A Campuson a tervezett tevékenységekhez a megfelelő infrastruktúra biztosított. 

A kutatási tevékenységek végzéséhez az eszközök rendelkezésre állnak, különös tekintettel a TIOP 

1.3.1./07 és TIOP 1.3.1./10 projektek révén történt fejlesztések eredményeként. Az előadó termek 

egyéb nagyobb létszámú rendezvények esetében kellő szervezéssel a biztosíthatóak. 

A helyszín tömegközlekedéssel is könnyen elérhető. Az Egyetem épületeinek majd mindegyike 

akadálymentesített, a tömegközlekedési megállókból és a parkolókból is az épületek megközelítése 

akadálymentesített, épületen belül szintén magas fokú akadálymentesítéssel rendelkezünk. 

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok 

meghatározása 

A tervezett tevékenységek között nincsenek olyanok, amelyek engedélykötelesek lennének. 

Az előkészítés során a projekt céljaival összhangban meghatározásra kerültek a fejlesztési irányok, 

az Egyetem és a Karok, valamint az Egyetemen működő Doktori Iskolák vezetőivel.  

A pályázat előkészítése és megvalósítása szempontjából kiemelt fontossággal bír az érintettek 

megnyerése. Kezdettől be kell vonni őket a projektbe, ennek megfelelően már az előkészítés során 

világossá tettük számukra a célokat. A megvalósítás során is figyelemmel kell lenni erre és 

folyamatosan kommunikálni szükséges a fejlesztés célját, gyakorlati hasznát. Ennek a feladatnak a 

megoldása alapos szakmai munkát és jól tervezett és szervezett kommunikációs tevékenységet 

igényel. Megoldására a projekt vezetői és résztvevői csak akkor képesek, ha belső 

együttműködésük, kommunikációjuk megfelelő hátteret nyújt ehhez.  

Kiválasztásra került a projektmenedzsment (részletesebben lásd a 4.2. pontban), amelynek tagjai 

már az előkészítés szakaszában részt vettek minden egyeztetésen a majdani megvalósítókkal, 

illetve a projekt megírását is Ők végezték.  
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Úgy gondoljuk, hogy pályázatot összeállító team – a megvalósítókkal történő konzultációk során – 

az Intézmény stratégiai céljainak elérését érdemben elősegítő pályázatot készített. 

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése 

a., Társadalmi és gazdasági hatások 

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések hatásait a 17. táblázatban, majd a táblázathoz 

igazodóan, kifejtve mutatjuk be. 

17. táblázat. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések hatásai. 

Hatásviselő 

rendszer 

Közvetlen 
hatás 

erőssége 
(-3  –  +3) 

A 
hatásmechanizmus 

leírása 

Közvetett 
hatás 

erőssége 
(-3  –  +3) 

A 
hatásmechanizmus 

leírása 

Társadalmi – gazdasági rendszerek 

1. Kutatás-fejlesztés +3 Új kutatási 
eredmények jönnek 
létre 

+3 Javul a gazdaság 
teljesítőképessége 
és 
versenyképessége 

2. Foglalkoztatás, 
munkaerőpiac 

+3 Elhelyezkedési 
esélyek növekedése 
Kvalifikált munkaerő-
kínálat növekedése 

+3 Munkaerő-
versenyképesség 
javulása 

3. 
Munkakörülmények 

+3 A kutatói munka és 
életpálya vonzereje 
nő 

+3 Kutatási oktatási 
színvonal javulása 

4. Esélyegyenlőség +3 Hátrányos helyzetű 
tehetséges fiatalok 

bevonása 

+3 Hátrányos helyzetű, 
tehetséges fiatalok 

bekapcsolása a 
munkaerőpiacba 

5. Területi 
kiegyenlítődés 

+3 A korszerűtlen 
iparszerkezetű régió 

felzárkóztatása 
korszerű iparágak 
meghonosításával 

+3 Csökken a régióból 
gazdasági okok 

miatt elvándorlók 
száma 
Emelkedik a jólét 

6. Nyilvánosság, 
igazságosság, 

erkölcs 

+3 Projekt modulok, 
média és 

rendezvények 

+3 Nyilvánosság, 
tájékoztatás 

7. Közszféra 
pénzügyi és 
szervezeti keretei 

+3 Szinergia korábbi, és 
jelenleg folyó 
projektjeinkkel 

A közszféra és a 
gazdasági szereplők 
együttműködése 

+3 Fenntarthatóság 
fokozódása 

Összesen: 24  24  

Környezeti rendszerek 

1. Levegőtisztaság +1 Nem történik 

légszennyezés 

+2 K+F+I 

tevékenységnek 

köszönhető 
környezetterhelés-
csökkenés 

2. Talajminőség és 

talajerőforrás 

+1 Nem történik 

talajterhelés 

+2 K+F+I 

tevékenységnek 
köszönhető 
környezetterhelés-
csökkenés 

3. Területhasználat +2 A projekt +2 Szinergiahatás 
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Hatásviselő 

rendszer 

Közvetlen 
hatás 

erőssége 

(-3  –  +3) 

A 

hatásmechanizmus 
leírása 

Közvetett 
hatás 

erőssége 

(-3  –  +3) 

A 

hatásmechanizmus 
leírása 

építkezéssel nem jár 
Intézményi 
infrastruktúra 

hatékonyabb 
kihasználása 

4. 
Hulladéktermelés, 
hulladékhasznosítás 

+3 Online és 
elektronikus 
szolgáltatások 

kiépítése 

+3 Online 
szolgáltatások 
hatására a 

papíralapú 
tevékenységek 
arányának 
csökkenése 

5. Környezeti 
kockázatok 
megjelenése 

+3 Kedvezőtlen 
iparszerkezet 
átstrukturálása 

+3 Élhetőbb környezet  

Összesen: 13  15  

 

1. Kutatás-fejlesztés 

A projekt eredményeképpen erősödik Egyetemünkön az innovációs és kutatás-fejlesztési 

tevékenység. A tudományos életpálya vonzerejének, elismertségének fokozása, a 

tehetséggondozási tevékenység színvonalának emelése, a tudományos utánpótlás nevelés 

dinamizálása jelentős hatást gyakorol a K+F+I tevékenységre. A megszervezendő tudományos 

rendezvények ösztönzik új kutatási eredmények megszületését, az intenzív és tudatosan szervezett 

kommunikáció pedig elősegíti az eredmények érintettekhez való eljutását. Az eredmények 

becsatornázását az oktatásba szintén fontos feladatnak tekintjük, így a (létrejövő) tudás 

disszeminációja teljes lehet.  

Projektünk kutatás-fejlesztésre gyakorolt közvetlen hatását erősnek értékeljük.  

A kutatás-fejlesztés közvetett hatása a régió versenyképességének fokozódása. Erre a tényezőre 

komoly hatást gyakorolhat a Miskolci Egyetem tehetséggondozási és tudományos utánpótlás-

nevelési tevékenysége, amelynek minőségét javítja majd a tervezett projekt megvalósulása. 

2. Foglalkoztatás, munkaerőpiac 

A projekt közvetlen hatást gyakorol a régió foglalkoztatási helyzetére, azzal, hogy megszólítja a 

Régió fiataljait, megismerteti Velük a tudományos életpályát, lehetőséget teremt számukra 

tehetségük kibontakoztatására, ezáltal is ösztönzi középiskolásokat az Egyetem választására, a 

hallgatókat a Miskolci Egyetemen, továbbá a Régióban való maradásra, ezzel magasan kvalifikált 

szakemberek áramlanak a munkaerőpiacra. 

A munkaerő versenyképességét alapvetően a munkatermelékenység, valamint a fajlagos 

munkaerőköltségek határozzák meg. Az egy foglalkoztatottra jutó GDP annál nagyobb, minél 

jelentősebb a nagy hozzáadott értéket termelő ágazatok, illetve a magasan képzett munkaerő 

aránya. A tervezett projekt tehát úgy járulhat hozzá legközvetlenebb módon régiónk 

versenyképességének fokozásához, hogy a szükséges, nagy hozzáadott értéket előállítani képes 

magasan kvalifikált munkaerőt képző intézményt fejleszti.  

3. Munkakörülmények 

A projekt kedvező hatást gyakorol a munkakörülményekre, az informatikai fejlesztéseken 

keresztül. Ez a kutató tevékenységben közvetlen, az oktató tevékenységben pedig közvetett 

hatásként értelmezhető.  



76 
 

Ugyancsak közvetlen hatásaként növekedhet a kutatói munka és életpálya vonzereje a társadalmi 

megítélés javulásának és a hatékonyabb tudáshasznosulás által eredményezett 

jövedelemnövekedésnek, valamint a projekt nyilvánosságának köszönhetően. 

4. Esélyegyenlőség 

Nemi, vallási, faji megkülönböztetés eddig sem fordult elő Intézményünkben, az épületek teljes 

körű akadálymentesítésére már a korábbiakban sor került. Az esélyegyenlőség tárgyi feltételei így 

adottak Egyetemünkön.  

Projektünk közvetett hatást is gyakorol az esélyegyenlőség kiteljesedésén keresztül. A hátrányos 

helyzetű társadalmi rétegek aránya az Észak-magyarországi régióban meghaladja az országos 

átlagot, így a pozitív példák bemutatása, a tudás iránti igény megteremtése, valamint a rosszabb 

körülmények között élő, jó képességű hallgatók bíztatása révén ezen rétegek nagyobb arányban 

vonhatók be az oktatásba. Ennek köszönhetően reményeink szerint középtávon munka-erőpiaci 

értékük emelkedhet.  

5. Területi kiegyenlítődés 

A projektnek köszönhetően a Miskolci Egyetemen végbemenő fejlesztések nagyban hozzájárulnak 

majd Miskolc város, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, valamint az Észak-magyarországi régió 

versenyképességének fokozásához is. A XXI. század tudásalapú társadalmában egy térség 

gazdasági sikere, felzárkózása nem képzelhető el másképp, csak az oktatás, a tudomány, a 

kutatás-fejlesztés és az innováció előtérbe helyezésével (ezt a megközelítést alkalmazza az Európai 

Unió 2000-ben elfogadott Lisszaboni Stratégiája is). Így a siker záloga a régió vezető felsőoktatási 

intézményének, Egyetemünknek a megfelelő, cél-orientált fejlesztése. 

A projekttől közvetlen hatásként a korszerűtlen iparszerkezetű Észak-magyarországi régió 

felzárkóztatását a versenyképes, a mai, a régió iparszerkezetének megfelelő képzettséggel 

rendelkező munkaerő biztosításától várjuk, a különböző fejlesztéspolitikai dokumentumokban 

rögzített elveknek megfelelően. 

Közvetett hatásként, a gazdaság fejlődésének eredményeképpen emelkedik a jólét és csökken a 

régióból gazdasági okok miatt elvándorlók száma. A képzett fiatalok helyben találhatnak 

színvonalas munkalehetőséget. 

6. Nyilvánosság 

A projekt nyilvánosságát a Miskolci Egyetem képes garantálni. A céljaink nyilvánosak, az elért 

eredményekhez különböző tájékoztatási csatornákon keresztül a társadalom széles rétegei 

juthatnak hozzá. A projektjavaslat több oldalról is biztosítja a nyilvánosság minél teljesebb 

megvalósítását.  

Egyrészt számos projektelemben foglalkozunk a tudománynépszerűsítés kérdésével, aminek egyik 

tevékenysége kutatási eredményeink és képzési formáink társadalmi megismertetése és 

elfogadtatása, azaz a nyilvánosság tájékoztatása, részben rendezvények, részben pedig a média 

segítségével.  

Kötelező projektelem a tájékoztatás, mivel a projekt létrejöttét, eredményeit valamint 

finanszírozásának módját meg kell ismertetnünk mind az egyetem dolgozóival és a város 

lakosságával, mind a szélesebb közvéleménnyel.  

7. Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei 

A pályázat támaszkodik a Miskolci Egyetem korábbi, és jelenleg folyó projektjeire, ezeket 

integrálva hatékonyan használja a közpénzeket, amihez a szervezeti keretek intézményileg 
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biztosítottak. A projekt modellként szolgálhat a közszféra és a gazdasági szereplők lehetséges 

együttműködéseinek bemutatására. 

 

b., Környezeti hatások 

1. Levegőtisztaság 

A pályázat levegőt szennyező tevékenységgel nem jár, így nem gyakorol negatív hatást a levegő 

tisztaságára. A tevékenységek közvetett hatást gyakorolnak a levegőtisztaságra. A kutatás-

fejlesztési tevékenység és az innováció eredményeként létrejövő megoldások révén tisztább 

termelés valósulhat meg. A projekt ezen területek szakemberképzéséhez, a kutatási eredmények 

disszeminációjához járul hozzá, így áttételesen hosszú távon kedvező hatást gyakorol a 

környezetre. 

2. Talajminőség és talajerőforrás 

A projekt építkezéssel nem jár, így a talajminőségre és a talajerőforrásra nem gyakorol 

kedvezőtlen hatást.  

3. Területhasználat 

A projekt építkezéssel nem jár, így területhasználat szempontjából nem gyakorol negatív hatást a 

környezetre. Ugyanakkor az intézményi infrastruktúra hatékonyabb kihasználása, az egyes 

tevékenységekben megvalósuló szinergia kiteljesítése révén összességében pozitív hatást 

tulajdoníthatunk a projektnek. 

4. Hulladéktermelés, hulladékhasznosítás 

A tevékenységek egyike sem jár hulladéktermeléssel, így a projekt során nem terheljük a 

környezetet. A papírmentes ügyintézésre való törekvésnek köszönhetően a papírfelhasználás és az 

ebből adódó hulladékmennyiség csökken, a környezetterhelést mérsékelni tudjuk. 

5. Környezeti kockázatok megjelenése 

Egyik általunk tervezett tevékenység sem hordoz környezeti kockázatokat. Éppen ellenkezőleg, a 

tudásintenzív tevékenységek ösztönzése, amelyet a projekt reményeink szerint elősegít. A kutatási 

eredmények társadalmi megismertetése hozzájárulhat a gazdasági szereplők és a lakosság 

tudatosabb magatartásához a környezet terhelése terén.  

A környezeti kockázatok csökkentésével, a környezeti kérdések megvilágításával a projektjavaslat 

közvetetten egy élhetőbb környezet kialakításához járul hozzá. 

3.1.4. Pénzügyi terv 

Az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás szempontjából a projekt közcélú, 

jövedelmet nem termelő projekt. A pályázati kiírásban meghatározott fejlesztési célok elérése 

érdekében a Miskolci Egyetem, mint pályázó költségvetési intézmény támogatási igényét a 

pályázati útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységek, valamint az EK Szerződés 87. 

cikk (1) bekezdésének figyelembe vételével határoztuk meg. A támogatási igényt a részletes 

költségvetési terv, illetve annak szöveges indoklása mutatja be a pályázati anyagban megszabott 

korlátok figyelembevételével.  

A vizsgálat időhorizontja: A pénzügyi tervezés során vizsgálat időtartama 68 hónap, mely a 

projekt megvalósítására tervezett 8 hónapos időszakra és az azt követő, kötelezően előírt 60 
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hónapos fenntartási időintervallumra bontható. A projekt az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával az Európai Unió támogatásával valósul meg. 

A pályázat kiírása támogatási előleg igénylésére lehetőséget biztosít, ezért a projekt megvalósítása 

során előleg igénybevételét tervezzük 2015. május hónapban, a Pályázati Útmutató D 7, illetve 

F4.7.1 pontját figyelembe véve. A tervezett előleg összege: 39 950 000,- Ft.  

A projekt finanszírozásának hátterét az Európai Szociális Alapon keresztül az Európai Unió 

biztosítja, a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával, 100 %-os mértékben, így önerőt csak a 

fenntartási időszakban kell biztosítani.  

A támogatás fogadására 6 alkalommal tervezzük kifizetési kérelem beadását. A támogatási előleg 

visszafizetését a 4. kifizetési kérelem benyújtásával tervezzük megkezdeni és a projekt záró 

elszámolásakor fejezzük be.  

A projektgazda Miskolci Egyetem költségvetési szerv. A projekt az EU Szerződés 107. cikk 

szerint állami támogatás szempontjából állami támogatás hatálya alá nem tartozó közcélú, 

jövedelmet nem termelő projekt, illetve tevékenység. A projekt majdani működtetője és 

fenntartója a projektgazda Miskolci Egyetem, azon belül a megvalósításban résztvevő szervezetei. 

Az amortizáció kezelésének módja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz) 

szerint történik.  

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási szabályai a Miskolci 

Egyetemen 

Terv szerinti értékcsökkenés: 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni. Az 

értékcsökkenésre az Áhsz 17.§ (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel a Szt. 52. § (1), (2) és 

(5)–(7) bekezdéseit kell alkalmazni: 

 az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható 

maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét (beszerzési, illetve előállítási) azokra az 

évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják 

(az értékcsökkenés elszámolása); 

 az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) –

maradványérték megállapítása esetén a maradványértékkel csökkentett bekerülési 

értékhez (bruttó értékhez) – vagy a nettó értékhez (a terv szerint elszámolt 

értékcsökkenéssel csökkentett bruttó értékhez) viszonyított arányát, vagy a bekerülési 

értéknek a teljesítménnyel arányos összegét, illetve az értékcsökkenés évenkénti abszolút 

összegét az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai 

elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott tevékenységre jellemző körülmények 

figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést 

követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Az 

üzembehelyezés időpontja az eszköz szokásos rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő 

időpontja. Az üzembehelyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell. 

A maradványértéket kell megállapítani minden 2014. január 1-je után állományba vett: 

 ingatlannál (értékhatártól függetlenül), 

 25 millió Ft bekerülési érték feletti gépeknél. 

A Miskolci Egyetem 2014. január 1-je után állományba fent ingatlanainak és a 25 millió Ft 

bekerülési érték feletti gépek 10 %-os maradvány érték került meghatározásra a Számviteli 
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Politika 7. §(10) bekezdésében. Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen 

használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, 

amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. 

A kisértékű immateriális javak bekerülési értékét a beszerzést, a kisértékű tárgyi eszközök 

bekerülési értékét az üzembe helyezést, használatba vételt követően, legkésőbb a negyedévi 

záráskor kell terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolni. 

Az immateriális javak szervek esetében a következők a terv szerinti értékcsökkenési kulcsok: 

 az immateriális javak esetén a terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsa; 

 vagyoni értékű jogoknál 16% vagy a tervezett használati idő alapján megállapított lineáris 

kulcs; 

 szellemi termékeknél 33%. 

Tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenését a következők szerint kell elszámolni: 

 A 2014. január 1.-je előtt állományba vett tárgyi eszközök esetén az Áhsz.56.§ (2) 

bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a korábban megállapított értékcsökkenési 

leírási kulcsát. 

 A 2014. január 1.-je után állományba vett tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú 

mellékletében meghatározottak szerint kell elszámolni. Az ingatlanokhoz kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenésének leírási kulcsa azonos annak az 

ingatlannak a leírási kulcsával, amelyhez az adott vagyoni értékű jog kapcsolódik. 

Az ÁFA elszámolásához az intézmény az adóköteles, az adómentes és az adókörön kívüli 

bevételeket külön számlán mutatja ki. A főkönyvi számlákon elszámolt bevétel a vevő részére 

felszámított, a számlában külön tételként kimutatott, az intézmény által fizetendő ÁFA összegét 

nem tartalmazhatja, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített 

tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja számlákon kerül nyilvántartásra. Az arányosításba 

bevont, előzetesen felszámított adó összegének megosztására használatos bevételi arány (levonási 

hányad) meghatározása: Adólevonásra jogosító termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás adó 

nélkül számított összes ellenértéke: 

 

LH= 

Adólevonásra jogosító termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás 

adó nélkül számított összes ellenértéke 

Adólevonásra jogosító termékértékesítés és szolgáltatásnyújtó adó 

nélkül számított ellenértéke + az adólevonásra nem jogosító 

termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített ellenértéke 

A levonási hányad számításánál figyelembe vesszük a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás 

végzéséhez közvetlenül és közvetetten kapcsolódó költségvetési és egyéb támogatás összegét. A 

projekt szempontjából az Intézménynek nincs általános forgalmi adó levonási jogosultsága, ezért a 

támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt bruttó összege. 

A projekt megvalósulása folyamán inflációs hatásokkal nem számolunk, költséget ilyen 

vonatkozásban nem számolunk el. 

A tevékenységek részletes pénzügyi tervét a 18. táblázat tartalmazza. Ebben megadtuk a kifizetés 

igényléseket és a tevékenységenként felmerülő költségeket havi bontásban. 



80 
 

18. táblázat. A projekt pénzügyi terve 
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A bevételek és kiadások folyamata biztosítja a projekt likviditását (számszerűsítve a projekt Cash Flow alakulását a 19. táblázat tartalmazza). 

19. táblázat. Cash Flow alakulását bemutató táblázat 
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A projekt sajátosságaiból adódóan tervszerű végrehajtása során sem pozitív sem negatív 

üzleti eredmény nem keletkezhet, megállapítható tehát, hogy a profit elérése a projekt 

értelmében értelmezhetetlen. Jelen projektben a pénzügyi teljesítmény-mutatókat nem kell 

számolni, mert a projekt bevételt és profitot nem termelő program, így a nettó jelenérték (FNPV) 

és a pénzügyi megtérülési ráta (FRR) mutatók számíthatók ugyan, de értelmezhető közgazdasági 

tartalmában releváns a projekttel összefüggő eredményt nem adnak.  

A Cash-Flow számításainkból látható, hogy az adott projekt fenntartható, nem jelentkeznek 

likviditási problémák. 

A projekt pénzügyi és szakmai ütemezése egyenletes, kivéve a záró időszakot, amikor likviditási 

problémák merülhetnek fel, amelynek korrekciójához a Miskolci Egyetem nyújt előleget, a 

folyamatos likviditáshoz szükséges pénzösszegeket átmenetileg rendelkezésre bocsátja a projekt 

likviditásának helyreállásáig. A bevételek időbeni ütemezésénél figyelembe vettük, hogy a likviditás 

biztosításához havonta kerüljenek beadásra kifizetési kérelmek. Benyújtásukat minden hónap 

elején tervezzük, az előző hónapban ténylegesen felmerült és kifizetett költségek 

figyelembevételével. A projekt likviditásának fenntartásához szükséges, hogy a benyújtott fizetési 

igények még az adott hónapban elfogadásra és kifizetésre kerüljenek a Miskolci Egyetem részére, 

amennyiben hosszabb időszak szükséges a likviditási problémákat okozhat a Miskolci Egyetemen. 

Mindezek alapján a projekt kiadásait elkülönített témaszámon szereplő összegek révén, illetve 

annak időbeni elosztását illetően kezelhetőnek, illetve kézben tarthatónak tekintjük.  

A projekt pénzügyi szempontból fenntartható, a működés nem 

veszélyeztetetett. 

3.1.5. Kockázatelemzés 

a., Pénzügyi kockázatok elemzése 

A projektvégrehajtás pénzügyi erőforrásai a 100 %-os mértékű támogatás és tekintettel a 

39 950 000,- Ft előleg és az időközi támogatás lehívhatóságának lehetőségére a projekt időtartama 

alatt fenntartható a likviditás. 

A projekt pénzügyi és szakmai ütemezése egyenletes, kivéve a záró időszakot, amikor kisebb 

likviditási problémák merülhetnek fel, de e hatások elsimítására a költségeket a Miskolci Egyetem 

megelőlegezi, a projekt likviditásának helyreállásáig, a kifizetési kérelmek elfogadott összegének 

folyósításáig. 

Az esetleges ÁFA, illetve árfolyam változás a projekt pénzügyi megvalósítását a változás irányától 

és nagyságrendjétől függően befolyásolja. Tekintettel arra, hogy a felmerülő költségek túlnyomó 

többségében nemzeti valutában jelentkeznek az árfolyamkockázat minimális. Az ÁFA, a bérek és 

egyéb juttatások után fizetendő járulék mértékének növekedése nem várható, így annak hatásával 

nem számolunk. 
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b., Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

20. táblázat. Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok 

Kockázati tényező 

A 

kockázat 

erőssége 

(0- +3) 

A kockázati mechanizmus 

leírása 

A kockázatkezelés 

módja 

Jogi szempontok 

Jogszabályok/szab

ályzatok változása 
1 

Jogszabályi változások 
bekövetkezése 

Egyeztetések a kiíró 

szervvel, jogi tanácsadás 
igénybevétele 

Megállapodások 

szerződések 

aláírásának 

csúszása 

0 
Határidőcsúszások mind a kiíró 

részéről, mind az egyetem 
részéről 

Ütemterv módosítása a 

leghatékonyabb 
projektmegvalósítás 

érdekében 

A keletkező 

rendszerek szerzői 

jogvédelmi 

kérdései nem 

rendezettek. 

1 
Nincs rendezve a szerzői jogok 

helyzete 

A megkötendő 

szerződésekben rendezzük 

a szerzői jogok kérdését 

Jogi illetve 

adatvédelmi 

problémákba 

ütközünk. 

2 
Nincs aktualizált adatvédelmi 

szabályozás az Egyetemen. 

A megkötendő 
szerződésekben rendezzük 
a szerzői jogok kérdését 

Intézményi szempontok 

Új szereplők 

belépése a 

folyamatba 

0 

Új szereplők belépése a 

folyamatba a kutatási feladatok 
során. Együttműködési készség 

hiánya 

A munkahelyi vezető 
körültekintő 

konfliktuskezelése 

Humán erőforrások 0 
Nem megfelelő HR 
rendelkezésre állás 

Tudatos 
projektmenedzsment 

Intézményi 

szervezeti 

struktúra 

átalakulása 

1 
A projekt működése nem 

illeszthető a meglévő szervezeti 
struktúrába 

Meglévő infrastruktúra 
hatékony felhasználása 

Nincs megfelelő 

támogatás 

felsővezetői 

szintről. 

2 

A projekt nehézkesen halad, 

lassú a döntéshozatal, a 
projekt termékeinek 

jóváhagyása 

Intézményi felsővezetők 

elkötelezettségének 
megnyerése a fejlesztések 

iránt 

Vonatkozó 

intézményi 

stratégiák 

változása. 

0 

Finanszírozási döntések 
következtében nem kap 
megfelelő erőforrást a 

fejlesztések fenntartása 

Igazolni kell, hogy a 
fenntarthatóságot elősegíti 

a fejlesztés 

Hallgatói 

passzivitás 
2 

A hallgatók motivációjának 
elégtelensége 

Megfelelő motivációs 
csatornákon a motiváció 
emelése, disszemináció 

Társadalmi szempontok 

Társadalmi 

peremfeltételek 

változása 

1 

Előre nem látható társadalmi-

gazdasági események, 

tendenciák 

Rugalmas projektvezetés 

A fejlesztés 

eredményeinek 

negatív fogadtatása 

0 

A társadalmi szereplők, 

elsősorban a célcsoportok 

negatívan ítélik meg a 

fejlesztés eredményeit 

Tájékoztatás, 

disszemináció, az 

eredmények 

hasznosságának 

bemutatása 

Hallgatói 

elvándorlás 
2 

A hallgatók és potenciális 

hallgatók elhagyják a régiót 

A fejlesztések 

eredményeként a maradás 

perspektivikusságának 

bemutatása 
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Kockázati tényező 

A 

kockázat 

erőssége 

(0- +3) 

A kockázati mechanizmus 

leírása 

A kockázatkezelés 

módja 

Szakmai szempontok 

Stratégiai 

preferenciák 

változása 

0 A fejlesztést érintő szakmai 

hangsúlyok eltolódása 

A stratégia 

felülvizsgálatának eszköze 

Rendelkezésre álló 

erőforrások 

változása 

1 A szakmai erőforrások mértéke 

nem megfelelő 

Rendszeres 

minőségbiztosítása 

felülvizsgálat 

Nem megfelelő a 

projektmenedzsme

nt munkájának 

hatékonysága. 

0 

Nem megfelelően működő 

menedzsment szervezet. 
Belső monitoring 

A megvalósítók 

kevésbé 

azonosulnak a 

fejlesztés céljaival 

1 
A szakmai megvalósítók egyes 

elemeket értelmetlennek 

tartanak 

Kommunikáció, a 

konfliktusok feloldása 

A megvalósítók 

közötti koordináció 

elégtelen 

2 

A megvalósítás során 

duplikációk, hiányok 

keletkeznek 

Rendszeres koordinációs 

mechanizmusok 

kialakítása 

Eredeti projekt-

koncepció 

változása 

1 
A projekt nem az eredeti 

koncepció szerint valósul meg 

Szakmai menedzsment 

munkája 

Az elért és 

dokumentált 

eredmények nem 

felelnek meg a 

fejlesztés 

elvárásainak 

0 
Eltérések a stratégiák 

megítélésében 

Projektmenedzsment és az 

TP munkája 

Elvárt eredmények 

elmaradása 
0 

A vállalt indikátorok nem 

teljesülnek 

Az indikátorok 

teljesülésének rendszeres 

felülvizsgálata 

A projekt 

eredményeinek 

fogadtatása nem 

megfelelő 

1 
Vezetői ellenállás a projekt 

eredményeivel szemben közöny 

A közvetett és közvetlen 

célcsoportok folyamatos 

tájékoztatása: vezetői 

tájékoztatás és széleskörű 

nyilvánosság biztosítása 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontok 

A tervezett 

költségek 

emelkedése, 

infláció, szállítói 

áremelés 

1 

A projekttervezés során 

alkalmazott költségek a 8 

hónap alatt emelkedhetnek 

Képzett tartalék 

felhasználása és egyéb 

forrás bevonása a plusz 

költségek fedezetére 

Kifizetések 

csúszása a kiíró 

részéről 

0 
Kifizetések csúszása a kiíró 

részéről 

Tartalékképzés, 

előfinanszírozás 

A kifizetések és 

elszámolás 

csúszása a 

kedvezményezett 

részéről 

0 
Kifizetések csúszása a 

kedvezményezett részéről 

Aktív 

projektmenedzsment, 

Cash-flow folyamatos 

nyomon követése 

A támogatási 

döntés elhúzódása 
3 

Kedvezményezett későn jut 

forráshoz, likviditási problémák 

Felsővezetői döntés egyéb 

források bevonásáról 

Az abszorpciós képesség alacsony voltából adódó kockázatok 

párhuzamosan futó 

projektek 
menedzselési 

kockázatai 

1 
azonos célcsoportok 

megszólítása 

A fejlesztések megfelelő 

lehatárolása 
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3.1.6. Fenntartás 

A Miskolci Egyetem a pályázat megvalósítása során elért eredményeinek fenntartásában a 

megvalósításhoz hasonlóan 3 pillér mentén gondolkodik. Az első pillér a BEMELEGÍTŐ – program 

keretében megszülető eredmények. Ezek közül mindenképpen kiemelendő eredmények a 0. 

évfolyamnak szóló portál fejlesztése, amely alapvető célja a felvételi évei előtt lévő, érdeklődő 

és tehetséges diákok megszólítása tehetség gondozása. A portált mindenképpen szeretnénk 

fenntartani a fenntartási időszakban és a működtetéséből származó tapasztalatok segítségével, a 

folyamatosan változó szakmai követelmények és a demográfiai, gazdasági és jogalkotási 

keretrendszer változásainak megfelelően időről időre, tovább fejleszteni.  

Hasonló céllal alakítjuk ki a Beiskolázási (Gateway) Portált, amely a jelenleg működő 

tájékoztató jellegű aloldal helyett egy élő, interaktív fóruma a beiskolázás előtt álló potenciális 

hallgatók előtt. Mivel ezen portál fejlesztése jelen pályázat megvalósítása során kezdődik, így a 

fenntartási időszakban szerzett tapasztalatok segítségével ezen portál továbbfejlesztésére is 

keressük a lehetőséget, hogy a leendő hallgatók részére minél szélesebb körű támogatást 

nyújthassunk. Ezen két portál működtetésének köszönhetően látjuk arra a garanciát, hogy a 

vállalt hatásindikátor teljesíthető (az on-line láthatósága a Miskolci Egyetemnek a fenntartás 

végéig 10% nő a kiindulási értékhez képest). 

A középiskolai diákok aktív, házhoz megy az Egyetem szemléletben megvalósított roadshow-ink 

olyan eszközök, amelyek későbbi megvalósítása, intenzifikálása és fenntartása kívánatos cél, de 

megvalósításukra nem látunk garanciát. Az egyéb rendezvények, mint a kutatók éjszakája 

programsorozat és a nyílt naphoz kapcsolódó tudomány népszerűsítő programok, 

amelyekbe hallgatók és PhD hallgatók is bekapcsolódnak továbbra is fenntartható, hiszen ezen 

elemek megvalósíthatósága elsősorban nem forrásfüggő. 

A második pillér a START - program keretében elért eredmények. A TDK konferenciákon való 

részvétel növelése és a TDK és OTK konferenciákon való helyezéssel járó szereplés mindenképpen 

olyan cél, amely teljesülése érdekében a Miskolci Egyetemen mindent el kell követni. Ezt persze az 

előre nem ismert externáliák gátolhatják, de a törekvést, mint tevékenységet fent kívánjuk tartani. 

Ezt célozza az a stratégia, amely hallgatói felmérésen alapul és megfogalmazza a hallgatók 

önálló kutatási tevékenységbe történi mielőbbi és minél nagyobb számú becsatlakozását 

elérni kívánó cselekvési programot. 

A harmadik pillér a BEFUTÓ – program keretében elért eredményeket foglalja össze, amelyek a 

doktori képzés színvonalának és minőségének emelését célozták. Amennyiben a tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a PhD hallgatók által megvalósuló mentor programok hasznosak, ezeket tovább 

kívánjuk erősíteni. Szintén fontos kiemelni, hogy a program során végrehajtott infrastruktúra 

fejlesztés is olyan eredmény, ami hosszútávon fenntartható, de legalább is a projekt igen rövid 

megvalósítási időszakán túlnyúló fejlesztések. Kiemelkedő hatású lehet azonban a fejlesztés 

eredményeképpen kötött, a doktori iskolák és más kutatás intenzív intézmények közötti, a 

doktori képzés színvonalát célzó, a doktorképzésbe külső, más látásmóddal rendelkező vagy 

gyakorlat orientál szakemberek bekapcsolását lehetővé tevő együttműködési 

megállapodások. A megkötött együttműködések számát a projekt fenntartási időszakának végéig 

fenntartjuk, kedvező externális és internális környezetben akár bővítjük is. Megvizsgáljuk, hogy a 

korábban elindított és várhatóan ezen pályázat kertében sikeresen kiterjesztett Tudnak Valamit! 

sorozat folytatása milyen feltételek mellett valósítható meg. 

A projekt eredmények egyes elemei forrást igényelnek a fenntartásra. Erre hosszútávon a 

fejlesztés hatására is folyamatosan növekvő kompetencia alapján elért Vállalati K+F és pályázati 

forrásokból tervezzük. A Pályázati források között új elemként jelent meg a H2020 források, 

amelyek egyrészt K+F jellegű tevékenységet (research and innovation action) és disszeminációs 



86 
 

tevékenységet (coordination and support action), valamint annak fejlesztését is lehetővé teszik. A 

fenntarthatóságot arra alapozzuk, hogy az 1.2.2. fejezetben bemutatott 13. táblázat alapján a K+F 

forrásból a bevételek összege 2009–2013. évek közötti időszakban összességében nőtt, 

köszönhetően elsősorban a pályázati forrásoknak. 

Az Intézmény vezetése kötelezettséget vállal, arra vonatkozóan, hogy a projekttel kapcsolatos 

minden dokumentumot megőriz és elkülönítetten tart nyilván legalább 2020. december 31-ig. A 

megvalósítás és a fenntartás szervezetét a későbbiekben részletesen bemutatjuk a 4.2 fejezetben. 

 

3.2. RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV 

3.2.1. Az előkészítésének és megvalósításának részletes feladatai és ütemezése 

A terezett projekt előkészítési szakaszát 2015 februárjában hajtottuk végre. Az előkészítési 

szakaszban a tervezett 3 tervezett pillér megvalósításáért felelős szervezeti egység/szervezet 

képviselőivel folytattunk egyeztetést. A kiválasztott jelöltek alapján kompetencia szűrést végeztünk 

és kijelöltük az egyes programok munkáját koordináló szakembereket. Ezen szakemberek 

bevonásával került sor a program tervezési fázisának folytatására.  

Az egyeztetések első alkalmával a megvalósítókkal közösen megtörtént a Miskolci Egyetem 

helyzetértékelése, azonosításra kerültek azok a gyengeségek, amelyek alapvetően kihatnak a 

Miskolci Egyetem kutatói utánpótlására. A Tudományos Diákköri Tanács, a Doktori Iskolák, a Karok 

beiskolázási bizottságai valamint az Egyetem vezetése együttesen határozta meg azokat a célokat 

és a szükséges lépéseket, amelyek a pályázat végleges formájába belekerülte. 

Az egyes szakterületekért felelős szervezetek felmérték a lehetséges partner intézményi 

kapcsolatok kialakítására és a bennük rejlő szakmai lehetőségeket, kiemelve azokat, amelyek 

mindkét közreműködő partner intézmény számára előnyt hozhatnak. 

Az összegyűjtött adatok, értékelések alapján a Megvalósíthatósági tanulmány elkészült (2015. 

február 25.) amely a projekt megvalósíthatóságát és a projektgazda számára a remélt pozitív 

hatásokat vetítette elő. 

A pályázat megvalósítása során tervezett tevékenységeket a 21. táblázatban foglaltuk össze. A 

tervezett tevékenységek részletes ismertetését az alábbiakban fogalmaztuk meg. 
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21. táblázat. A pályázat megvalósítása során tervezett tevékenységek 

  kód Tevékenység megnevezése 
2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

P
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s
 

0.1 
Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés, illetve egyéb 
szükséges háttértanulmányok elkészítése           

 

0.2 
Intézményi együttműködések körében végzett 
szükségletfelmérések, helyzetfeltárások           

 

0.3 Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 
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1.0 BEMELEGÍTŐ - program 
          

 

1.1 Beiskolázási (Gateway portál) fejlesztése 
          

 

1.1.1. Rendszerterv kialakítása - Műhelyvita 
          

 

1.1.2. IT fejlesztés és arculat kialakítása 
          

 

1.1.3. 
Tartalom-szolgáltatók információs hálózatba szervezése, források 
gyűjtése           

 

1.1.4. Tesztüzem, tartalmi feltöltés 
          

 

1.1.5. 
Folyamatos tartalom-bővítés, működtetési tapasztalatok, 
viszajelzés gyűjtése           

 

1.1.6. Értékelés, fenntarthatósági folyamatok - Műhelyvita 
          

 

1.2. Virtuális 0. Évfolyam portál továbbfejlesztése 
          

 

1.2.1.  elektronikus tanulás-támogatási felületet - fejlesztése 
          

 

1.2.2. Kísérleti tartalom feltöltés 
          

 

1.2.3.  Tartalmi szinergiák és a disszemináció erősítése 
          

 

1.3. Kutatói életpálya és szakmanépszerűsítő roadshow 
          

 

1.4. Kapcsolódás Kutatók Éjszakája programokhoz 
          

 

1.4.1. Programok előkészítése hallgatók, doktoranduszok által 
          

 

1.4.2. Programok bemutatása hallgatók, doktoranduszok által 
          

 

1.5. Kapcsolódás a Miskolci Egyetem nyílt napi programjaihoz 
          

 

1.5.1. Programok előkészítése hallgatók, doktoranduszok által 
          

 

1.5.2. Programok bemutatása hallgatók, doktoranduszok által 
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  kód Tevékenység megnevezése 
2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1.6. Integrált kommunikációs tevékenység 
  

Kommunikációs Terv alapján  

2.0. START - program 
          

 

2.1. Mentor program 
          

 

2.1.1. OTDK díjazott előadások motivációs céllal - élmény a tudás 
          

 

2.1.2. TDK-ra felkészítő kommunikációs kurzus 
          

 

2.1.3. 
Oktatás sorozat a hallgatók részére elérhető irodalomkutatási 
módszertan és pályázati lehetőségekről           

 

2.1.4. 
Hogyan Tovább? PhD hallgatók kerekasztal beszélgetések BSc és 
MSc hallgatókkal           

 

2.2. TDK motivációs stratégia készítése 
          

 

2.2.1. Kérdőív kidolgozás 
          

 

2.2.2. Kérdőívezés hallgatók körében 
          

 

2.2.3. Kérdőívek kiértékelése, stratégiaalkotás 
          

 

2.3. TDK konferencia szervezése 
          

 

2.3.1. Egyéni hallgatói kutatási tevékenység 
          

 

2.3.2. TDK konferencia   
          

 

3.0. BEFUTÓ - program 
          

 

3.1. Pre és Posztdoktori programok 
          

 

3.2. Doktoranduszi K+F tevékenység támogatása 
          

 

3.3. Tudnak Valamit! program 
          

 

3.4. Hálózatosodás kutatás intenzív intézményekkel 
          

 

e
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M.1. Menedzsment 
          

 

M.2. Kötelező nyilvánosság biztosítása 
          

 

M.3. Pénzügyi Audit 
          

 

M.4. Projektzárás 
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A tervezett fejlesztést 2015 áprilisában tervezzük indítani. Az áprilisi hónapban feláll a 

Menedzsment és a szakmai menedzsment team-ek, akik a programokat megvalósító érintett 

szervezetekkel és bizottságokkal koordinációs értekezetett tartanak. A koordinációs értekezlet célja 

a részletes ütemtervek kidolgozása, a megvalósítás kulcs elemein és szereplőin túli elemek és 

szereplők azonosítása, a pályázat megvalósításába történő bevonása. Ezzel egy időben 

megindul a Kommunikációs tervben meghatározott kommunikációs és kötelező disszeminációs 

tevékenység. 

A koordinációs értekezlettel az egyes programok (BEMELEGÍTŐ, START és BEFUTÓ – 

programok) megvalósítása megkezdődik. A programok az alábbi módon épülnek fel. 

A BEMELEGÍTŐ – program a tudomány, a tudományos életpálya népszerűsítésével a tudományos 

élet iránti motiváció erősítésével elsősorban a tehetséges, a kutatói életpálya után érdeklődő, a 

felsőoktatás előtt álló középiskolai diákokat célozza. A projekt (A) operatív céljának elérést 

biztosító eszköz. A programban konkrétan elvégzett tevékenységek 

1.1. Beiskolázási portál fejlesztése és üzemeltetése 

A Miskolci Egyetem beiskolázási/tehetséggondozási tevékenységében fontos szerepet 

játszanak a korszerű infokommunikációs módszerek, az on-line elérhetőségű tájokoztatás 

és a hálózati funkciókra épülő közösség-építés. Ennek hatékonyságát kívánjuk fokozni egy 

olyan „gateway portál” fejlesztésével, amely „egyablakos” információs pontként 

funkcionálva, vonzó megjelenéssel, könnyen elérhetővé teszi azokat a rendkívül 

szerteágazó tartalmakat, amelyek a jelenlegi egyetemi portálról közvetlenül nem érhetők 

el, mert kari/intézeti honlapokon, projektek portáljain, közösségi illetve videó-megosztó 

portálokon nyertek elhelyezést. 

A projekt-elemben fejlesztendő portál áttekinthető struktúrában, a különböző célcsoportok számára 

célirányosan válogatva és rendezve biztosítaná az elérhetőséget egyrészt az aktuális 

információkhoz (pl. tudomány-népszerűsítő ismeretterjesztő programok, Nyílt napok, Kutatók 

éjszakája, Lányok Napja, felvételi felkészítő kurzusok stb.), másrészt az eseményeket követően 

elérhetővé tenné azokat a multimédia elemeket, amelyek bemutatják a rendezvény néhány 

érdekesebb tartalmi elemét, így multiplikálva azok hatását. Jó példa erre egy évekkel ezelőtt egy 

Kutatók éjszakáján megrendezett, sikeres program, a „Boszorkányper” szakmai magyarázatokkal 

kiegészített videójának folyamatos, on-line elérhetősége, vagy a középiskolákkal közösen 

szervezett fizika témakörű bemutatók videó-felvételeinek elérhetősége. A tervezett „gateway 

portál” fontos eleme lenne, hogy a hálózati, közösségi funkciók lehetőségeire épülő on-line 

felületeket is elérhetővé tegye az érdeklődők széles köre számára. 

A jelen pályázat egyik projekt-elemének keretében a fentiekben vázolt funkcionalitású „gateway 

portál” fejlesztését tervezünk az alábbi lépésekben: 

 A „Gateway portál” rendszertervének kialakítása érdekében a célcsoportok igényeinek 

áttekintésére, az erőforrások, forrásanyagok számbavételére egy, a projekt indításakor 

szervezendő Műhelyvita keretében kerülne sor, az érintettek széles körének (pl. 

Beiskolázási Bizottság kari képviselői, PR csoport, egyetemi újság szerkesztősége, 

közösségi portálok és a Virtuális 0 évfolyam működtetői, stb.) bevonásával.  

 A következő lépésben a ME arculati kézikönyvében foglaltak figyelembe vételével 

megtörténne az arculat-tervezés és a „gateway portál” informatikai fejlesztése. Ezzel 

párhuzamosan folytatódna a tartalom-szolgáltatók információs hálózatba szervezése.  

 Egy rövid teszt-üzemmódot követően megkezdődne a portál elemeinek tartalmi feltöltése 

és a folyamatos információ-szolgáltatás logisztikájának megtervezése, kereteinek 

kialakítása. Kiemelt figyelmet kívánunk ezen belül fordítani arra, hogy a „BEMELEGÍTŐ” 
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projekt-pillér további munkacsoportjaival együttműködve feltárjuk és hasznosítsuk a 

releváns tevékenységek közötti szinergiákat, ennek révén minél több érdeklődőhöz 

eljuttathassuk az információkat és tartalmakat, így pl. a „Kutatók éjszakája” és más 

szakmai rendezvények élményeit, karrier-történeteket, a gazdaság szakember-igényeivel 

kapcsolatos és egyéb, a középiskolások pályaválasztását segítő, a mester- és PhD képzés 

és a felnőttképzés kínálatát bemutató információkat. 

 A projekt-elem a tapasztalatok értékelését és a fenntarthatóság érdekében szükséges 

tevékenységek (látogatottsági statisztikák rendszeres értékelése, információs hálózat 

folyamatos karbantartása, folyamat-irányítása, stb. áttekintését célzó workshop 

szervezésével zárul. 

1.2. Virtuális 0. Évfolyam, online tehetséggondozó és tájékoztató felület továbbfejlesztése 

A Miskolci Egyetem beiskolázási/tehetséggondozási tevékenységét az intézmény keretei 

között működő Távoktatási Központ/e-Learning Centrum 2007 óta támogatja a „Virtuális 0” 

évfolyam virtuális felületének kialakításával. Ez az on-line rendszer lényegében egy 

korlátlan elérhetőséget biztosító „virtuális Nyílt Nap” funkcióját teljesíti, vendég-ként, vagy 

ingyenes regisztrációval, az érdeklődők érdemi információkat kapnak a Karok képzési 

kínálatáról, az Egyetem által művelt tudományos szakterületekről és karrier-lehetőségekről. 

Rövid, látványos „kóstoló”-tananyagokon keresztül (pl. gyakorlatokról készült videóval, 

videó-előadásokkal) mutatja be a karok képzési kínálatát a mai fiatalok számára vonzó 

formában.  Elképzelésünknek kezdettől fogva fontos eleme, hogy ez egy virtuális közösségi 

tér is legyen, az e-learning rendszer alkalmas az interaktivitásra, közösségi funkciókra, s 

mivel minden eseményt és eredményt naplóz, így a „hallgatói” aktivitást mérni lehet, és a 

legaktívabbak jutalmazhatók. A projekt keretében tartalmi és módszertani fejlesztéseket 

valósítanánk meg, a „Virtuális 0” évfolyam kínálatának és funkcióinak bővítésével, a 

felvételire való felkészülést támogató, speciális tananyag-elemekkel is fokozva a tanulás 

hatékonyságát és segítve a hátrányos helyzetű fiatalokat, megelőzve ezzel, hogy egyetemi 

tanulmányaik során előismereteik hiányosságai miatt lemorzsolódjanak. 

A jelen pályázat egyik projekt-elemének keretében a Virtuális 0 évfolyam tartalmi és módszertani 

továbbfejlesztését tervezünk az alábbiak vonatkozásában: 

 A Virtuális 0 évfolyam keretében a felvételire való a felkészüléshez kívánunk segítséget 

nyújtani azzal, hogy a Karok által meghirdetett egyetemi előkészítő kurzusokhoz kiegészítő 

elektronikus tanulás-támogatási felületet biztosítunk. Ezzel nemcsak azok számára 

növelhető a felkészülés hatékonysága, akik az eddigi hagyományos, tantermi képzésekben 

egyébként is részt vesznek, de olyanok számára is elérhetővé válnak ezek a korszerű 

tanulási lehetőségek, akik hátrányos helyzetben vannak, és különböző okokból nem tudnak 

részt venni jelenléti formában szervezett felkészítő képzésben.  Módszertani fejlesztésként 

5 témakörben tervezünk kidolgozni olyan tananyag-elemeket, amelyek önálló tanulásra is 

alkalmasak, a hallgatói teljesítménytől függően eltérő tanulási útvonalakat kínálnak a 

felvételire készülőknek, segítve hiányosságaik pótlását. Kiemelt hangsúlyt kívánunk 

helyezni e rövid tananyag-elemek fejlesztése során a multimédiás szemléltetésre és az 

interaktivitásra.  

 Kísérleti jelleggel be kívánjuk vezetni a hallgatói mentorok funkcióját, akik az önállóan 

tanuló virtuális hallgatók tanulás-támogatása mellett a Virtuális 0 évfolyam közösségi 

portálként való működését is segítenék.  

 A módszertani fejlesztések lehetséges témaköreinek áttekintésére a projekt indításakor 

Műhelyvitát szervezünk, ennek keretében nemcsak a fejlesztendő témakörök kiválasztása, 

de a módszertani lehetőségek bemutatása is fontos feladat lesz. A projekt folyamán a 
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tartalom-fejlesztés és a hallgatói mentorálás funkcióira felkészítő programokat és 

anyagokat készítünk. 

 A Virtuális 0 évfolyam e-learning környezetét is korszerűsíteni kívánjuk: a korábbi 

rendszerünk moodle 1.9 verziójáról áttérünk a 2.6. verzióra és az új e-learning 

környezetnek az új egyetemi arculattal összhangban lévő arculatát is kialakítjuk.  

 A „BEMELEGÍTŐ” projekt-pillér további munkacsoportjaival együttműködve igyekszünk a 

tevékenységek közötti szinergiák feltárásával minél több érdeklődőhöz eljuttatni a releváns 

tartalmakat, így pl. a „Kutatók éjszakája” és más szakmai rendezvények élményeit, karrier-

történeteket, a gazdaság szakember-igényeivel kapcsolatos és egyéb, pályaválasztásukat 

segítő információkat, emellett egy virtuális közösséghez való tartozás lehetőségét is 

kínálva. 

1.3. Kutatói életpálya és szakmanépszerűsítő roadshow a régió nagyobb városainak és 

településeinek középiskoláiba 

A Miskolci Egyetem képzéseit és a tudományos életpályát az ME által oktatott és kutatott 

területeken hivatott bemutatni, nemcsak Miskolc és vonzáskörzete, de a régió nagyobb 

városaiban is, mint Gyöngyös és Nyíregyháza. A roadshow-k un. házhoz megy az 

Egyetem koncepciónak megfelelően közvetlenül éri el a középiskolai diákokat, a 

rendezvény nem csupán orientációs, hanem tájékozódó, a tehetséges diákokat szűrő 

funkciót is betölt. A tervezett tevékenység keretén belül fiatalos, a Miskolci Egyetem 

hallgatóit bevonó csapatok látogatnak el Miskolc és a régió nagyvárosaiban potenciálisa az 

egyetem felvételi vonzáskörzetébe lévő iskolákba. a programba bekerült Nyíregyháza is, 

mert ez a város hagyományosan szülőotthona a Miskolci Egyetemet választó hallgatóknak, 

ami által a régió határon átnyúlva az Észak-alföldi régiót is becsatoljuk a programba. A 

roadshow-k helyszínein színes programokkal, kerekasztal beszélgetésekkel, hallgatói 

előadásokkal keltjük fel a középiskolás diákok érdeklődését. A személyes kontaktus 

lehetőséget teremt az egys diákok érdeklődési körének feltérképezésére és a később is 

használható kapcsolati információk szerzésére, amelyek segítségével a diákok az őket 

legjobban érdeklő szakterületekre irányíthatóak. 

1.4. Kapcsolódás Kutatók Éjszakája programokhoz a tudomány népszerűsítése céljából 

A Kutatók éjszakája programsorozat keretében olyan tudomány népszerűsítő 

rendezvényeket/programokat szervezünk, amelyeken a tudományt magát, a kutatót, mint 

embert, a kutatói életpályát is bemutatjuk, népszerűsítjük. A rendezvény lehetőséget ad 

hallgatói csoportoknak saját tudományos eredményeiket, kutatásukat a közönségnek 

bemutatni, amelyre megfelelő felkészülési időt, és a kutatás lefolytatásához szükséges 

laboratóriumi és kutatási asszisztencia hátteret kapnak. A rendezvényen bemutatják 

eredményeiket/találmányaikat, miközben személyes élményeiket is átadják a rendezvényre 

látogató középiskolások és szüleik körében is. A rendezvény keretében a Campuson kívül, 

Miskolci helyszínt is tervezünk. 

1.5. Kapcsolódás a Miskolci Egyetem nyílt napi programjaihoz orientációs programokkal 

A Nyílt nap rendezvény keretében elsősorban kari szervezésű, az adott szakterület képzési 

és kifutási, kutatói életpálya modelleket mutatunk be. Az intézménybe látogató diákok az 

1.3. Roadshow tevékenység kapcsán közvetlenül és megszólításra kerülnek.. A rendezvény 

lehetőséget ad hallgatói csoportoknak saját tudományos eredményeiket, kutatásukat a 

közönségnek bemutatni, amelyre megfelelő felkészülési időt, és a kutatás lefolytatásához 

szükséges laboratóriumi és kutatási asszisztencia hátteret kapnak. A rendezvényen 
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bemutatják eredményeiket/találmányaikat, miközben személyes élményeiket is átadják a 

rendezvényre látogató középiskolások és szüleik körében is. 

1.6. Integrált kommunikációs tevékenység 

A projekt céljaival és az abban megvalósuló tevékenységekhez kapcsolódó kommunikációs 

tevékenység a kommunikációs terv alapján megvalósítva. 

A START – program (2) a tehetséges és egyénileg is motivált hallgatók kutatási készségeinek 

fejlesztésével és sikeres önálló kutatási munkájának támogatásával intézményi K+F és TDK 

tevékenységbe kapcsolásával növeljék e hallgatók elhivatottságát az intézményen folyó doktori 

képzésekbe való bekapcsolódásra. A program során lehetőség nyílik a kutatási feltételrendszer 

megteremtésére, kutatás módszertani fejlesztésre valamint a diák és témavezetőjének 

motivációjára is a feltételrendszer megteremtésével valamint a nemzetközisítésben rejlő 

potenciálok kihasználásával. A projekt (B) operatív céljának elérést biztosító eszköz. A programban 

konkrétan elvégzett tevékenységek: 

2.1. Mentor Program 

A hallgatóknak szóló mentor program több elemet valósít meg. Ezek közül kiemelten 

hallgatói bevonással zajlanak azok a mentor programok, ahol OTDK díjazott hallgatók 

mentorállnak fiatalabb, egyéni kutatói tevékenységbe még be nem kapcsolódott, de arra 

motivált hallgatókat kerekasztal beszélgetések, előadások keretében. Ehhez kapcsolódnak 

hasonló kerekasztal beszélgetések az un. „Hogyan Tovább?” alprogramban, amelyeket 

azonban már a doktori képzésben résztvevő hallgatók szerveznek és tartanak, Ők 

bekapcsolódnak a témavezetői gyakorlatba. Szintén fontos megemlíteni azt, hogy a 

tevékenység keretében szervezünk modern irodalmazási gyakorlatról és a hallgatók 

önálló pályázati lehetőségeiről előadásokat, a jó pályázási gyakorlat elsajátítása 

érdekében olyan forrásokra, amelyekkel saját kutatásukat, esetleg külföldi időszakos 

kutatási ösztöndíjra pályázhatnak. A témavezetők segítségével felkészülés a TDK 

konferenciára szintén ezen tevékenység keretében valósul meg. Ennek támogatására 

kommunikációs kurzus megtartását tervezzük. 

2.2. TDK motivációs stratégia 

A tevékenység keretében nagyszámú hallgató bevonásával felmérést végzünk a hallgatók 

körében az önálló TDK tevékenység keretében végzett kutatási motiváltságukról annak 

érdekében, hogy motiválásuk főbb jellemzői, így a TDK dolgozatok hosszútávon növekvő 

számának biztosítására alkalmas stratégia készüljön. A megvalósítás első szakaszában a 

TDT tagjaival együttműködve megtörténik a módszertani megalapozás és a kérdőívek 

tervezése. A nyári időszak alkalmas ennek megvalósítására, mivel a hallgatók ebben az 

időszakban csak csekély létszámban vannak jelen a campuson. Az őszi szemeszter 

kezdetével az elkészült kérdőívek kitöltésre kerülnek, amely alapján az összesítés, 

értékelés és a motivációt növelő stratégiai elképzelés megvalósul. 

2.3. TDK konferencia szervezése 

Hallgatók saját kutatásaikat mutatják be nyilvános tudományos rendezvény keretében. A 

díjazottak folytatják a korábbi időszakban elkezdett mentorálási tevékenységet. 

 

A BEFUTÓ – program (3) a doktori képzésben részt vevő hallgatók eredményességének 

elősegítése, a doktori képzés minőségének és színvonalának emelése. A projekt (C) operatív 

céljának elérést biztosító eszköz. A programban konkrétan elvégzett tevékenységek 
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3.1. Pre-, és Posztdoktori programok 

A doktorandusz képzés végén a képzést és a képzéssel járó ösztöndíjat elhagyva olyan 

perdoktori támogatás nyújtása, amely a tehetséges, sikeres kutató tovább kutatási 

lehetőségét teremti meg, támogatás, asszisztencia, laboratóriumi anyagok, adatbázisokhoz 

és szoftverekhez, szakirodalomhoz való hozzáféréssel, konferenciára utazásának 

támogatásával, kutatási asszisztencia biztosításával annak érdekében, hogy a végzett 

doktorandusz mielőbb elérje a doktorjelölt szintet. A doktori fokozatott szerzett kutatók 

intézményen belül tartására posztdoktori támogatást valósítunk meg hasonló tartalmi 

elemekkel. A témavezető mentorálasával ezen kutatók olyan K+F eredményeket érnek 

el, amelyek hosszú távon alapozzák meg kutatói karrierjüket, határozzák meg kutatási 

irányvonalaikat. 

3.2. Doktoranduszi K+F tevékenység támogatása 

A doktorandusz képzés során a tehetséges, sikeres doktorandusz tovább kutatási 

lehetőségét teremti meg, támogatás, asszisztencia, laboratóriumi anyagok, adatbázisokhoz 

és szoftverekhez, szakirodalomhoz való hozzáféréssel, konferenciára utazásának 

támogatásával annak érdekében, hogy kutatásának eredményessége és színvonala 

emelkedjen. Az ily módon a fejlesztésbe bekapcsolt doktorandusz részt vesz a START – 

program 2.1. Mentor programjaiba, valamint a BEMELEGÍTŐ program egyes elemeiben is. 

A doktoranduszok munkáját tapasztalt témavezetők irányítják, amely garanciát jelent a 

sikeres munkavégzéshez és a kutatói előrehaladáshoz. 

3.3. Tudnak Valamit! program 

A TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0008 konstrukcióban elindított előadás sorozat lehetőséget 

teremt kiváló oktató kutató, illetve vállalati, gyakorlati szakemberek meghívására 

nagyformátumú előadások tartására, ahol a célközönség elsősorban ezen pályázat 

közvetlen célcsoportjai. Az egyetem tudományos és ismeretterjesztő tevékenysége az 

egyetem polgárok és a tágabb közvélemény számára is fontos ismeretszerzési csatorna 

lehet. A „Tudnak valamit!” előadás sorozat keretében tapasztalt kutatók és sikeres 

szakemberek kellő tudományos igényességgel, de közérthető módon számolnak be szakmai 

munkásságukról, sikereikről és eredményeikről. A sikertörténetekről szóló beszámolók a 

hallgatók számára motiválóak, az egyetem szellemi életét megpezsdítő események 

lesznek. Az előadók között egyetemünk egykori hallgatói, sikeres magyar származású 

kutatók és akár más nemzetek élvonalbeli oktatóit/kutatóit tervezzük meghívni. Az 

események a tehetséggondozás minden szintjére jelentős hatással lesznek, 

beiskolázástól a minőségi témavezetésig. 

3.4. Hálózatosodás más intézményekkel 

A doktori iskolák koordinálásával olyan intézmények közötti kutatási együttműködések 

kezdeményezése és elindítása, ahol a partner intézmény bekapcsolódik jelen projekt által 

nyújtott szolgáltatásokba, programokba, valamint a projekt célcsoportja részt vesz a 

partner intézmény hasonló programjaiban. 

A projekt megvalósítása során a beszerzéseket hatályos közbeszerzési törvény, valamint a Miskolci 

Egyetem Közbeszerzési Szabályzata alapján végezzük. Tekintettel arra, hogy a projektben a 

tervezett beszerzések összege nem haladja meg a közbeszerzési értékhatárt, ezért minden 

beszerzést három vagy több ajánlat bekérésével, illetve a központosított közbeszerzés keretében, a 

verseny újraindításával kívánjuk megvalósítani. 

Az egyes tevékenységekhez rendelt, elszámolni kívánt költségeket a 22. táblázatban foglaltuk 

össze.  
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22. táblázat. A projekt tevékenységei és költségei 

Tevékenységek Összesen 

Összes költség 159 800 000 

Szakmai megvalósítással összefüggő tevékenységek összesen: 145 626 960 

Szakmai vezető  2 540 000 

Általános feladatok 3 098 800 

BEMELEGÍTŐ- program 32 575 160 

BEMELEGÍTŐ - program irányítása, koordinálása, utazási költség 2 233 180 

Beiskolázási (Gateway portál) fejlesztése 3 390 130 

Virtuális 0. Évfolyam portál továbbfejlesztése 3 898 900 

Kutatói életpálya és szakmanépszerűsítő roadshow 1 689 100 

Kapcsolódás Kutatók Éjszakája programokhoz 6 100 650 

Kapcsolódás aMiskolci Egyetem nyílt napi programjaihoz 6 934 200 

Integrált kommunikációs tevékenység 609 600 

BEMELEGÍTŐ-program anyagköltségei, irodaszer, tárgyi eszköz 
beszerzése,  2 768 900 

BEMELEGÍTŐ-program  szolgáltatások(pl. hirdetés, reklám, 
propaganda, rendezvényszervezés, nyomdai ) költségei 4 950 500 

START - program 35 014 900 

START - program irányítása, koordinálása, utazási költség 2 884 700 

Mentor program 13 327 300 

TDK motivációs stratégia készítése 2 621 900 

TDK konferencia szervezése 13 081 000 

START-program anyagköltségei, irodaszer beszerzése,  2 500 000 

START-program  szolgáltatások(pl. rendezvényszervezés, nyomdai ) 
költségei 600 000 

BEFUTÓ - program 72 398 100 

BEFUTÓ - program irányítása, koordinálása, utazási költség 7 518 700 

Pre és Posztdoktori programok 18 805 400 

Doktoranduszi K+F tevékenység támogatása 18 923 000 

Tudnak Valamit! program 254 000 

Hálozatosodás kutatásintenzív intézményekkel - 

BEFUTÓ-program adatbázis, szoftver,irodaszer, kisértékű tárgyi- 

eszköz, anyagbeszerzés 22 847 000 

BEFUTÓ-program  szolgáltatások(hirdetés, reklám, propaganda,  
rendezvényszervezés) költségei 4 050 000 

Egyéb tevékenységek összesen 14 173 040 

Menedzsment 6 848 800 

Kötelező nyilvánosság biztosítása 1 591 840 

Ki nem emelt egyéb tevékenységek (pénzügyi, könyvelési, humán,  

fenntarthatósági feladatok) 5 232 400 

Pénzügyi Audit 500 000 
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23. táblázat. Az útmutatóban előírt tevékenységek kapcsolata a projektben vállalt tevékenységekkel 

Útmutató szerinti tevékenységek Tervezett szakmai programok, tevékenységek 

C1. Támogatható tevékenységek köre BEMELEGÍTŐ – program  START – program BEFUTÓ – program 

I. Projekt előkészítés       

• Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés, illetve egyéb 
szükséges háttértanulmányok elkészítése 

√ 
(a projektben költséget 

nem számolunk el) 

√ 
(a projektben költséget 

nem számolunk el) 

√ 
(a projektben költséget nem 

számolunk el) 

• Intézményi együttműködések körében végzett 
szükségletfelmérések, helyzetfeltárások 

√ 
(a projektben költséget 

nem számolunk el) 

√ 
(a projektben költséget 

nem számolunk el) 

√ 
(a projektben költséget nem 

számolunk el) 

• Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 

√ 
(a projektben költséget 

nem számolunk el) 

√ 
(a projektben költséget 

nem számolunk el) 

√ 
(a projektben költséget nem 

számolunk el) 

• Közbeszerzési eljárás előkészítése, feltételes közbeszerzési 
eljárás lefolytatása (Ajánlati felhívás, Műszaki specifikáció, 
Szerződés tervezetek elkészítése) 

 –  
√ 

(a projektben költséget 

nem számolunk el) 

√ 
(a projektben költséget nem 

számolunk el) 

II. Szakmai fejlesztő tevékenységek       

1. Humánerőforrás fejlesztése       

a) felsőoktatási kutatási programokban való hallgatói, 
oktatói, kutatói részvétel elősegítése predoktori és 
posztdoktori támogatás biztosításával (kutatásifejlesztési 

elősegítése predoktori és posztdoktori támogatás 
biztosításával (kutatásifejlesztési eredmény elérésére 
irányuló kutatási tevékenység támogatása) 

    3.1. 

b) tehetséggondozó programok, tevékenységek 
megvalósítása (ismeretterjesztő,tehetséggondozó, 
tudományos verseny, extrakurrikuláris, felkészítő 
tevékenységek ellátásának támogatása) a programokban 
részvevő hallgatóknak, doktoranduszoknak, 

doktorjelölteknek oktatók-kutatók által 

1.3; 1.4; 1.5. 2.1. 3.3. 

c) teljesítmény alapú ösztönző rendszer fejlesztése és 
bevezetése 

  2.2.   
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Útmutató szerinti tevékenységek Tervezett szakmai programok, tevékenységek 

2. A doktori képzés színvonalának és minőségének 
fejlesztése érdekében 

      

a) a doktori képzés színvonalának emelése a kiváló oktató-
kutatók, illetve vállalati és gyakorlati szakemberek 
bevonásával a képzési és témavezetői rendszerbe; 

    3.2; 3.4. 

b) doktoranduszok által végzett K+F projektek 
eredményessége érdekében 

    3.2. 

c) kutatási asszisztencia, kutatási szolgáltatások, 
tartalombeszerzés, kutatási segédeszköz és fogyóeszköz 
biztosítás 

1.3; 1.4; 1.5. 2.3. 3.1; 3.2. 

3. Képzési és kutatási programok bővítése       

a) A szakmai fejlődést elősegítő képzési programok 
fejlesztése.  

  2.1. 3.2. 

b) Intézmények közötti együttműködések bővítése: képzési, 
és/vagy hallgatói kutatási hálózatok kiépítés 

    3.3. 

4. Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló 

tudományos tevékenységhez kapcsolódó 
kezdeményezések támogatása, illetve a tudományos 
munkára ösztönző eszközök fejlesztése 

      

a) tehetséggondozó programok megvalósítása a 
szakkollégiumok keretében 

      

b) szakkollégiumi tréningek lebonyolítása       

c) A tudományos diákköri munkát, és annak megújítását 

szolgáló programok tartalmi megújítása és kibővítése (pl. 
TDK), szervezői team-munka fejlesztése,támogatók 
bevonása, kapcsolódó hálózatfejlesztés, a kiemelkedő 

tudományos eredmények bemutatása pl. tudományos 
diákköri konferenciákon) 

  2.1.;2.2; 2.3.   

d) tudományos és K+F, valamint innovációs versenyek 

bővítése, fejlesztése,részvételi körének kiterjesztése, 
lebonyolítása 

      

e) nemzetközi tudományos versenyeken való részvétel 

népszerűsítése és elősegítése 
1.3; 1.4; 1.5.     

f) felsőoktatási tudományos és K+F, valamint innovációs 
díjak bővítése,fejlesztése, részvételi körének kiterjesztése 
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Útmutató szerinti tevékenységek Tervezett szakmai programok, tevékenységek 

5. Társadalmi hasznosítás, disszemináció – a 
felsőoktatási intézmények harmadik missziójával 
összhangban 

      

a) A felsőoktatási szektorban jelen lévő új tudományos 

eredmények népszerűsítése, kapcsolódó ismeretterjesztő 
programok lebonyolítása 

1.1; 1.2;1.3; 1.4; 1.5; 1.6.     

b) Az intézmény kutatási profiljához kapcsolódó kutatás-

intenzív tudományos szakok vonzerejének növelése 
érdekében a potenciális célcsoportot elérő népszerűsítő 

kommunikációs tevékenységek, rendezvények 

1.1; 1.2;1.3; 1.4; 1.5; 1.6.     

c) A kutatói életforma népszerűsítése és a kutatói pálya adta 
lehetőségek bemutatása a pályaválasztók és a hallgatók 
körében 

1.1; 1.2;1.3; 1.4; 1.5; 1.6.     

d) A felsőoktatásban folyó kutatás-fejlesztés és innováció 
eredményeit, társadalmi gazdasági hasznát bemutató 
kommunikációs tevékenységek lefolytatása 

1.3; 1.4; 1.5; 1.6.     

e) A tudomány és a társadalom párbeszédét, a kutatók 

társadalmi szerepvállalását előmozdító rendezvények 

szervezése (kutatási terület, eredmények, 

1.3; 1.4; 1.5; 1.6.     

f) Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő 
kiállítások, bemutatók,események szervezése, különösen a 
középiskolai tanulók körében. 

1.4; 1.5; 1.6     

6. Kapcsolódó támogató folyamatok:       

a) A hallgatók és oktatók eredményes szereplésének 
elősegítése a hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai 

versenyeken 

  2.1 3.1; 3.2. 

b) Tudományos és kutatási eredmények közlése rangos 
hazai és külföldi publikációkban, publikálási költségek 
biztosítása. 

      

c) A kutatási eredmények közvetítése az oktatásba, 
beépítése a tananyagokba. 

      

d) Hazai tanulmányutakon való részvétel.       

e) Információs és szakmai célúegyüttműködések, hálózatok 
kialakítása, 
fejlesztése, majd fenntartása. 

      

 



98 
 

4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 

4.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA 

4.1.1. A projektgazda bemutatása 

Az Észak-magyarországi régió felsőoktatásának fejlődése szorosan összefüggött a térség 

gazdasági-társadalmi fejlődésének folyamatával, ami elsősorban az ipar fejlődéséhez kapcsolódó 

felsőfokú képzés fejlesztését jelentette.  

Az 1949-ben miskolci székhellyel megalapított Nehézipari Műszaki Egyetem a térségben 

gyökértelenül, képzési tevékenységét illetően azonban kiemelkedő tradíciókra építve kezdte meg 

működését. Az új műszaki egyetem bányamérnöki és kohómérnöki kara révén több mint két és fél 

évszázados múltra tekinthet vissza. Az Egyetem alapításával egyidőben új karként jött létre a 

Gépészmérnöki Kar. Selmecbányán 1735-ben a bécsi udvari kamara bányászati-kohászati iskolát 

létesített, amely a világon az első műszaki jellegű főiskola volt. 1950 februárjában kijelölték az 

Egyetem mai helyét, mintegy 85 hektár területen. Az Egyetem 1969-ben a dunaújvárosi Kohó- és 

Fémipari Főiskolai Karral bővült. A hetvenes évek végére azonban erőteljessé vált a humán képzés 

iránti érdeklődés, így 1981-ben megindult a jogász képzés, 1987-től a közgazdászok oktatása, 

bölcsészek pedig 1992-től tanulhatnak az intézményben. A régió meghatározó felsőoktatási 

intézménye – 1990-től Miskolci Egyetem néven – belső önfejlődés eredményeképpen széles 

képzési profilú, universitas jellegű intézménnyé vált.  

A Miskolci Egyetem Tanácsa 1996. év elején hivatalosan is kezdeményezte a régió felsőoktatási 

intézményei felé felsőoktatási szövetség keretében, vagy közvetlenül létrejövő integráció 

megvalósítását. Ekkorra a Miskolci Egyetem képzési profiljának jelentős kiszélesítésével elérte, 

hogy hallgatói létszáma alapján a Magyar Köztársaság harmadik, a vidék egyik legnagyobb 

felsőoktatási intézménye lett.  

A Miskolci Egyetem Tanácsa 19/1997. számú határozatával az intézetet Bartók Béla Zeneművészeti 

Intézet néven, önálló oktatási szervezeti egységként fogadta be. 

A regionális külső integráció részeként a Miskolci Egyetem campusán működött MTA Bányászati 

Kémiai Kutató Laboratórium (BKKL) integrálódott az Egyetem szervezetébe. 1998-tól Alkalmazott 

Kémiai Kutató Intézet néven a Miskolci Egyetem önálló szervezeti egységeként működött tovább. 

Az egészségügyi képzés 1998-ban indult el az intézményben az Egészségtudományi Intézet keretei 

között, amely 2006-ban Egészségügyi Főiskolai Karrá vált. A régió tradicionális önálló felsőoktatási 

intézménye a sárospataki Comenius Tanítóképző is kinyilvánította integrációs szándékát, így 2000-

től az Egyetem főiskolai karaként működött tovább Comenius Főiskolai Kar néven, 2012-ben 

azonban kivált az egyetemtől és az Eszterházy Károly Főiskola Karaként működik tovább. 2000-ben 

a Dunaújvárosi Főiskolai Kar levált az Egyetemről és önálló intézményként működik tovább. 

A belső és külső integráció eredményeként 2000-re létrejött egy többkarú, a tudományok széles 

skáláját művelő szervezetileg is integrálódott intézmény. Az Egyetem universitas jellege 

lehetőséget ad arra, hogy eredményes legyen az új képzési rendszer bevezetése, az Európai 

Felsőoktatási Térségben való működés kritériumainak teljesítése. Napjainkban az Egyetem hat 

egyetemi, két főiskolai karral, egy zeneművészeti és egy kutató intézettel rendelkezik.  

„A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a 

Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” című, TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 

projekt kidolgozása (2011.03.01 – 2013.05.29) nagy lendületet adott az egyetem tudományos 

potenciáljának növelésére. Kiemelt szerep jutott a tehetséggondozásnak, különös tekintettel a 
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doktori képzésben résztvevők támogatására, publikációs aktivitásuk növelésére. A projekt külön 

haszna, hogy hosszú távon megalapozta a Miskolci Egyetemen a K+F tevékenység szervezeti 

kereteit a Kiválósági Központok Szervezeti felépítésének továbbvitelén és fenntartásán keresztül. 

A projekt keretében négy olyan Kiválóság Központ jött létre, amely feltérképezte és kihasználta a 

Karok közötti infrastrukturális és kutatási kapacitásban meglévő szinergia lehetőségeket, valamint 

stratégiai partnerséget épített ki a Régió kulcsszereplőivel; a rendelkezésre álló infrastruktúrára 

alapozva összehangolt fejlesztést hajtott végre feltételeket teremve a régióbeli fiatal kutatók 

helyben tartására magas színvonalú kutatási környezet és tudományos vezetés biztosításával. A 

fejlesztés jelentősen megalapozta a Miskolci Egyetem tudományos teljesítményének növekedését. 

A projekt keretén belül működő kiválósági központok munkája az alábbi területekre terjedt ki és a 

projekt lezárását követően jelenleg is folytatódik: 

1. Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ 

A Kiválósági Központ tudományos műhelyei érdemi kutatómunkát végeztek a vízkészlet-

gazdálkodás, a humán és környezeti kockázatok csökkentése, a geoinformatika, és a természeti 

erőforrások fenntartható használatának témakörében, beleértve a talaj-, termőföldvédelem, a 

hulladékgazdálkodás ész energiagazdálkodás kérdéseit is.  

2. Alkalmazott Anyagtudomány és Nanotechnológia Kiválósági Központ.  

A Központ legfontosabb célja az volt, hogy kapcsolódjon az anyagtudományi, anyaginformatikai, 

nanotechnológiai és nanotoxikológiai kutatásban és fejlesztésében élenjáró nemzetközi trendekhez, 

alkalmazza a legmodernebb tudományos módszereket, eljárásokat és tapasztalatokat. Fontos 

eredményként jelentkezett, hogy a különleges tulajdonságokkal rendelkező anyagokra vonatkozó 

tudás jelentősen bővült, ismeretlapú, igényre szabott és előre jelezhető jellemzőkkel rendelkező 

anyagok kutatása révén.  

3. Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ. 

A logisztika, a mechatronika, az automatizálás szakterületén a berendezések hatékony irányítása, 

vezérlése és ellenőrzése megköveteli az intelligens rendszerek alkalmazását. A komplex 

anyagáramlási-, valamint szerelési folyamatok optimális újraszervezésével, tervezésével, magas 

fokú automatizálásával, valamint az egyes folyamatok rendszerelemeinek intelligens 

kommunikációjával nagymértékben javítható a rendszerek teljesítőképessége. E sarokpontok 

mentén jelentős kutatási eredmények valósultak meg 

4. Innovációs Gépészeti Tervezés és Technológiák Kiválósági Központ.  

A Kiválósági Központban a tervezés témakörében olyan új-generációs végeselemes-modellek és 

eljárások kifejlesztése történt meg, amelyek hatékonyabban és megbízhatóbban modellezik a 

vizsgált szerkezeteket, jelenségeket. A gépészeti technológiák területén a környezetbarát-, szerves 

vegyipari-, valamint folyamatos technológiák vizsgálata, energia-racionalizálása témakörben 

folytak magas szintű kutatások. Innovatív anyagtechnológiák, képlékenyalakító eljárások 

fejlesztése, számítógéppel segített technológiai folyamattervezés és folyamat-modellezés, továbbá 

a befejező precíziós megmunkálások kutatása jelentette a kutatások további fő irányát. 

A projekt sikeres zárását jelzi a 24. táblázatban összefoglalóan bemutatott vállalt és a jelentősen 

túlteljesített legfőbb indikátorok. 
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24. táblázat. TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 számú projekt eredményei 

Mutató 
Kiinduló 

érték 
Vállalt Teljesült 

A konstrukció támogatásával hazai és nemzetközi 
szakfolyóiratokban megjelent cikkek száma, db  

0 1302 1398 

A konstrukció segítségével megjelent hazai és 
nemzetközi monográfiák száma, db  

0 10 34 

A prioritás keretében támogatott projektek 
eredményeként benyújtott (magyarországi vagy 
nemzetközi) szabadalmi kérelmek (szabadalom, 

oltalom) száma, db  

0 6 9 

A konstrukció keretében támogatott K+F projektek 

száma, db  
0 111 125 

A konstrukció segítségével elkészült stratégiai 
dokumentumok száma, db  

0 1 1 

A konstrukció megvalósításába bevont kutatók, 
oktatók száma, fő  

0 468 598 

A konstrukcióban közreműködő, doktori képzésben 
részt vevő hallgatók száma, fő  

0 60 86 

A konstrukció támogatásával hazai és nemzetközi 
szakfolyóiratokban megjelent cikkek száma, db  

0 1302 1398 

A konstrukció segítségével megjelent hazai és 
nemzetközi monográfiák száma, db  

0 10 34 

A prioritás keretében támogatott projektek 
eredményeként benyújtott (magyarországi vagy 
nemzetközi) szabadalmi kérelmek (szabadalom, 
oltalom) száma, db  

0 6 9 

A konstrukció keretében támogatott K+F projektek 
száma, db  

0 111 125 

A konstrukció segítségével elkészült stratégiai 
dokumentumok száma, db  

0 1 1 

A konstrukció megvalósításába bevont kutatók, 
oktatók száma, fő  

0 468 598 

A konstrukcióban közreműködő, doktori képzésben 
résztvevő hallgatók száma, fő  

0 60 86 

 

A sikeres projektzárást követően az Egyetem Szenátusa a Kiválósági Központok további 

fenntartása és egy új Kiválósági központ felállítása mellett döntött. Így jelenleg öt központ köré 

szerveződve folyik a magas szintű K+F+I tevékenység. Az új ötödik központ az alábbi: 

 

5. Regionális gazdasági, társadalmi és egészségügyi felzárkózás Kiválósági Központ  

Az új interdiszciplináris központ megalakulásakor az alábbi témák kidolgozását jelölte meg 

tevékenységének fókuszpontjaiként: Családvédelmi akadémia kialakítása; Krónikus mozgásszervi 

betegségek regionális innovatív diagnosztikai és terápiás centrumának létrehozása; Állatjogi Klinika 

létrehozása; Állatvédelmi oktatás megszervezése; Ügyféli jogok vizsgálata a mindennapokban; 

Vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó jogi környezet szabályozásával kapcsolatos szolgáltatás 

megszervezése; A régióban működő gazdálkodó szervezetek környezettudatos tevékenységének 

elősegítése és a jogi környezet fejlesztése; Jogi tudásbázis növelése; Interkulturális kommunikáció 

és konfliktuskezelés megvalósítása; Konfliktuskezelési kompetenciák fejlesztése a társadalmi 

befogadás elősegítése érdekében; Vidékfejlesztés és természeti-humán erőforrás-gazdálkodás 

közjogi és magánjogi szabályozása. 

A projekt megvalósítását a különböző szervezeti egységekben dolgozó személyek mátrix elv 

alapján végzik, megnevezésükre és tevékenységük részletezésére a 4.2. pont alatt kerül sor. A 
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Miskolci Egyetem a Kancellár alá tartozó szervezeti egység a Pályázati Koordinációs Központ, 

amelynek élén Igazgató áll, aki irányítja, szervezi az intézményi szintű projektek megírását és 

felügyeli azok lebonyolítását. A Projekt vezetője a szakmai és pénzügyi előrehaladásról 

rendszeresen beszámol. A projekt pénzügyi vezetője és adminisztrátora a Pályázati Központnál áll 

alkalmazásban. 

4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása 

A projektben konzorciumi partner nem vesz részt. 

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó 

tapasztalatának bemutatása 

A Miskolci Egyetem jelen projekthez kapcsolódó tapasztalatait a következőkben mutatjuk be. 

Elsőként azokat a projekteket ismertetjük, amelyek közvetlen előzményének tekinthetőek a jelen 

projektnek (az útmutató előírásai szerint ebből hármat kötelező bemutatni), amelyek között több 

száz milliós és néhány millió forintos támogatással bíró is szerepel. Kiemelünk továbbá az elmúlt 

évek fejlesztéseihez hozzájáruló projekteket, amelyek révén az oktatási és kutatási infrastruktúra, 

valamint a humán erőforrás fejlesztés történt. Ezek jellemzően NFT I/ÚMFT/ÚSZT keretében 

történtek több milliárd forint értékben. Harmadikként kitérünk a jelenleg beadott és elbírálás alatti, 

illetve beadni tervezett projektekre. 

A Miskolci Egyetem korábban végrehajtott hasonló és/vagy jelen projekt – tartalmi és/vagy 

szervezési okokból – előzményének tekinthető fejlesztéseit, projektjeit a 25. táblázatban foglaltuk 

össze. Az útmutató előírásai szerint kötelező bemutatni az alábbi három projektet: 

 TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 

 TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0008 

 TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0033 

Ezen projektek tevékenységeit és a projekt megvalósulása során elért eredményeket részletesen a 

27. táblázatban mutatjuk be. 

A Miskolci Egyetem által megvalósított projektek majd mindegyikéhez közvetett vagy közvetlen 

módon kapcsolódik a tervezett projekt.  

A tudományos potenciál erősítéséhez a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 „A 

felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a 

Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” projekt járult hozzá nagy mértékben, 

amelynek eredményeit az előző fejezetben részletesen bemutattunk. 

A projekt célja az volt, hogy hozzájáruljon a Miskolci Egyetem vonzerejének növeléséhez a minőség 

javításán keresztül, ezzel elősegítse a régió gazdasági és társadalmi modernizálását. Ennek 

érdekében a Miskolci Egyetem a hazai gazdaság és társadalom szempontjából kiemelt fontosságú, 

stratégiai kutatási területeken a kiválósági központok fejlesztésén keresztül nemzetközi színvonalú 

K+F+I tevékenység műveléséhez szükséges szellemi kapacitás ("kritikus tömeg") felépítésére 

törekedett. A projekt célja négy stratégiai célkitűzés köré csoportosítható: a szellemi potenciál 

fejlesztése, a kutatási infrastruktúra fejlesztése, a stratégiai kutatási területek minőségi fejlesztése 

és az intézmény kapcsolatrendszerének fejlesztése. A célkitűzéseket négy stratégiai jelentőségű 

Kiválósági Központ munkája által értük el. 

  



102 
 

A kutatási tevékenységek infrastrukturális hátterét az alábbi két kiemelt jelentőségű 

megvalósított projekt több mint 8 milliárd Ft-os építési és eszközberuházása nagymértékben 

javította, a korszerű laboratóriumi műszer/gép valamint az informatikai eszközök beszerzése 

révén. 

TIOP 1.3.1-07/1: A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges 

infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása – A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi 

versenyképességének komplex megújítása, TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0005, 2007-2015, 

6 810 MFt. 

A projekt alapvető hosszú távú célja a Miskolci Egyetem oktatási, kutatási, innovációs, valamint 

külső és belső szolgáltatási (O+K+F+I+Sz) infrastruktúrájának hangsúly változásokat is tartalmazó 

megújítása, illetve bővítése, az Intézmény komplex értelemben vett hazai és nemzetközi 

versenyképességének megújítása. Az oktatás (O) területén közvetlen cél az MTMI infrastruktúra 

megújítása, gyakorlatorientált képzési részek (laboratóriumok) létrehozása, kialakítása és 

fejlesztése; az oktatói-kutatói és a kiszolgáló terek korszerűsítése, felújítása. A fejlesztésekbe 

korszerű oktatás-módszertani elemek (multimédia, e-képzés) integrálódnak. A kutatás-fejlesztés 

(K+F) területen közvetlen cél a kutató egyetemmé válás stratégiájának infrastrukturális 

megalapozása. 

TIOP 1.3.1-10/1: A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges 

infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása – A Miskolci Egyetem kiválósági 

központjainak infrastrukturális és informatikai fejlesztése, TIOP-1.3.1-10/1-2010-0012, 2011-

2013, 1 316 MFt. 

A projekt és a párhuzamos TÁMOP-4.2.1.B-10.2/KONV projekt – összhangban az IFT-ben kijelölt 

irányokkal és területekkel – elválaszthatatlan egységet képzett. A projektben a kutatási 

infrastruktúra fejlesztéseknek volt elsődlegessége, a stratégiai területek (fenntartható természeti 

erőforrás gazdálkodás, energiagazdálkodás, anyagtudomány és nanotechnológia, mechatronika és 

logisztika, innovatív tervezés és technológiák) mentén szervezett kiválósági központokban. A 

tervezett fejlesztések révén multifunkcionális terek (laboratóriumok) jöttek létre, amelyek 

szolgálják és kiszolgálják a K+F+I+SZ+O területek egyre komplexebb igényeit. A fejlesztések 

révén az elérhető legjobb technológiákból létrejött az a kritikus tömeg, amely minőségi 

változásokat generált, valamint megteremtőtnek az inter- és multidiszciplináris kutatások elemi 

lehetőségei. 

A táblázatokban a projekt szempontjából releváns intézményi szintű fejlesztések, valamint 

kari projektek szerepelnek, a további projektekre vonatkozó adatok pedig a Pályázati 

adatlap 4.3.1. pontjában megtalálhatók.  

A Miskolci Egyetem futó és már lezárt ÚSZT/ÚMFT projektjeit a 26. táblázat foglalja össze. A 

táblázatokban megtalálhatóak a projektek legfontosabb adatai. Említésre érdemes, hogy az IFT-

ben megfogalmazott átfogó célokból, a jövőképből és az egyetemi projekt filozófiáiból következően 

majd minden ÚSZT projekt tartalmaz tudományos/K+F+I elemeket. 

A 25. és 26. táblázatok bizonyítják a Miskolci Egyetem (projektgazda) fejlesztési lépéseinek 

koherenciáját, projekthez kapcsolódó tapasztalatait, valamint jelen projektjavaslat realizálására 

való képességét. 
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25. táblázat. Jelen projekt előzményének tekinthető fejlesztések, projektek. 

Intézményi szintű fejlesztések, projektek 

TÁMOP-4.2.3-08/1-

2008-0007 

A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya 

elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival 

összhangban 

TÁMOP-4.2.2.B-10/1-

2010-0008 

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek 

összehangolt minőségi fejlesztése 

TÁMOP-4.2.3-

12/1/KONV-2012-

0033 

Tudomány mindenkinek - a megújuló energiákkal és fenntarthatósággal 

kapcsolatos hazai eredmények disszeminációja 

TÁMOP-4.2.1.B-

10/2/KONV-2010-

0001 

A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére 

alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein 

TIOP-1.3.1-07/1-2F-

2008-0005 

A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex 

megújítása 

TIOP-1.3.1-10/1-

2010-0012 

A Miskolci Egyetem kiválósági központjainak infrastrukturális és 

informatikai fejlesztése 

Nem intézményi szintű fejlesztések, projektek 

EIA/2013/1.1.1. Együtthaladó V. - pályaorientáció fiatal migránsoknak 

KFTI-2545-4/2014. HISZEM- Tehetség: előnyök és hátrányok metszéspontján. A 
tehetségsegítés esélyei Északkelet-Magyarországon. 

NTP-TDK-13-046 Tehetségműhelyek új utakon 

NTP-TDK-13-063 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK műhelyek 

támogatása 

EIA/2012/1.1.3. Együtthaladó IV. - történelem és honismeret migráns gyermekeknek 

EIA/2011/1.1.1. Együtthaladó III. - migráns gyermekek az oktatásban 

NTP-OKA-XXII-065 A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő, 

tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység 
keretében működő kutatóműhelyek támogatása 

EIA/2010/3.1.1.1. Együtthaladó II. - migráns gyermekek az iskolában 

NTP-OKA-I.081 Felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek 
támogatása 

NTP-OKA-VIII-A.-77 A kiemelkedő tehetséget mutató felsőoktatási hallgatók hazai vagy 
nemzetközi versenyeken és hazai, illetve nemzetközi konferenciákon 
való részvételének támogatása 

NTP-OKA-XIII/4 A felsőoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak szóló 
táborok támogatása 

NTP-OKA-VIIIA-011 A kiemelkedő tehetséget mutató felsőoktatási hallgatók hazai vagy 
nemzetközi versenyeken és hazai, illetve nemzetközi konferenciákon 

való részvételének támogatása 

NTP-OKA-XXII-072 Interneten keresztül vezérelhető digitális (virtuális) laboratórium 
fejlesztése 

NTP-OKA-XII-73 Anyagmozgatási és logisztikai tehetségműhely 

EIA/2009/3.1.1.1. Együtthaladó - migráns gyermekek az iskolában 

NTP-OKA-I.-080 Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tudományos Diákköri 
Tanács keretében működő tehetségműhely támogatása 

NTP-OKA-I.-022 A felsőoktatási intézményekben működő tehetséggongozó műhelyek 
támogatására 

NTP-OKA-I-084 Felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek 
támogatása 

NTP-OKA-I-088 A ME MAK tehetséggondozásáért 

NTP-OKA-1.002-1, 
NTP-OKA-1.002-2 

A felsőoktatási intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek 
támogatása 
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Nemzetközi (például az EU keretprogramokbeli) projektek 

287464 Hungarian Night for Researches (Kutatók Éjszakája Magyarországon) 

265759 A Hungarian Nigth for Researchers (Kutatók Éjszakája Magyarországon) 

RFS2-2013-00016 Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures 

ECP-2008-GEO-
318004 

GS-Soil 

 

26. táblázat. A Miskolci Egyetem ÚMFT és ÚSZT projektjei 

A pályázat címe 
Projekt 

kezdete/vége 

Projekt méret 

(MFt) 

Támogatás 

(MFt) 

(ME hányad)* (ME hányad)* 

Bringázz a tudásért, környezetbarát 
közlekedés a Miskolci Egyetemen 

(ÉMOP-5.1.3-11-2011-0006) 

2014.06.01. 
2015.06.30. 

64,69 58,22 

Eredetjelölt környezetbarát építőipari 
anyagok előállítása szilikát tartalmú ipari 

melléktermékekből 
(GOP-1.1.1-11-2012-0379) 

2013.04.01. 

2014.09.30. 

320 

ME: 40 

224 

ME: 40 

Multifunkcionális homlok-rakodógép család 

kifejlesztése 
(GOP-1.1.1.-11-2012-0081) 

2013.05.05. 
2014.11.30. 

ME: 70,40 ME:70,40 

On-line adatszolgáltató, integrált grid alapú 
vízminőség monitoring és szakértői 

rendszer 
(GOP-1.1.1-11-2012-0575) 

2013.07.24. 
2014.06.30. 

ME: 105,37 ME: 105,37 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Képzési 
Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati 

szak- és felnőttképzési együttműködések a 
megye húzó ágazataiban 

(TÁMOP-2.2.7 B-2-13/1-2014-0006) 

2014.10.01 

2015.09.30. 

329,885 

ME: 86,202 

329,885 

ME: 86,202 

Kulturális szakemberek továbbképzése a 
Miskolci Egyetemen 

(TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0005) 

2013.01.01. 
2015.03.31. 

10,50 10,50 

Járműipari Felsőoktatási és Kutatási 
Együttműködés 

(TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0002 

2013.04.15. 

2015.04.14. 

1538,39 

ME: 286,83 

1538,39 

ME: 286,83 

KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási 
intézményeinek együttműködése 

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001) 

2013.04.15. 
2015.07.14. 

900,00 
ME: 347,32 

900,00 
ME: 347,32 

Pedagógusképzés gyakorlatának 
továbbfejlesztése - HHH gyermekek 

tanítása 
(TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0001) 

2014.04.01. 
2015.06.30. 

23,24 23,24 

Együttműködés az észak-magyarországi 
pedagógusképzés minőségi megújításáért  

(TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1/2013-0005) 

2014.01.01. 
2015.06.30. 

685,00 
ME: 80,00 

685,00 
ME: 80,00 

Eltérő utak a sikeres élethez! Miskolci 
Egyetem társadalmi, gazdasági szerepének 

fejlesztése, különös tekintettel a duális 

képzési típusú megoldásokra 
(TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0010) 

2014.02.28. 
2015.09.30. 

463,78 
ME: 282,75 

463,78 
ME: 282,75 

Kompetencia alapú, korszerű, digitális 

komplex tananyagmodulok létrehozása és 
on-line hozzáférésük megvalósítása 

fémtechnológiákhoz kapcsolódó felsőfokú 
műszaki képzési területeken 

(TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0071) 

2012.03.01. 

2014.02.28. 

49,20 

ME: 42,9 

46,80 

ME: 40,2 
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A pályázat címe 
Projekt 

kezdete/vége 

Projekt méret 
(MFt) 

Támogatás 
(MFt) 

(ME hányad)* (ME hányad)* 

A ME-GTK és MÜTF nemzetközi 
gazdálkodás szakának angol és magyar 

nyelvű digitális tananyagfejlesztése  
(TÁMOP-4.1.2.A/1.11/1-2011-0046) 

2012.01.01. 
2013.12.31. 

195,75 
ME: 67,54 

186,96 
ME: 64,17 

Mechatronikai mérnök Msc szak 

tananyagfejlesztése 
(TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042) 

2012.01.01. 
2014.04.30. 

209,14 
ME: 5,99 

198,68  
ME: 5,70 

Magyarország a Kelet-Európai logisztika 
központja - Innovatív logisztikai képzés e-

learning alapú fejlesztése 
(TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0088) 

2012.04.01. 
2014.03.31. 

200,43 
ME: 21,07 

190,41 
ME: 20,01 

Miskolci Egyetem Sportéletének fejlesztése 
(TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0004) 

2013.11.01. 

2015.06.30. 
34,99 34,99 

Regionális felszín alatti vízháztartási 

viszonyok pontosítása komplex 
földtudományi kutatási módszerek 

alkalmazásával. A fenntartható felszín alatti 
vízkészlet-gazdálkodás kritérium 

rendszerének kidolgozása az Észak-

Magyarországon található felszín alatti 
víztestek esetében. 

(TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0049) 

2012.10.01. 
2015.01.31. 

476,90 476,90 

Nemzetközi együttműködésben 
megvalósuló alapkutatás a kritikus 

nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő 
potenciáljának kiaknázására - (CriticEl) 

(TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0005) 

2012.11.01. 
2014.10.31. 

486,00 486,00 

Járműipari anyagfejlesztések: célzott 
alapkutatás az alakíthatóság, hőkezelés és 

hegeszthetőség témaköreiben 
(TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0029) 

2013.01.01. 
2015.03.31. 

473,30 473,30 

Környezetbiztonságos forraszanyagok 
anyagtudományi alapon történő fejlesztése 

primer és másodnyersanyagokból a 

járműipar számára 
(TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019) 

2013.01.01. 
2015.07.30. 

603,98 
ME: 481,50 

603,98 
ME: 481,50 

Alap- és alkalmazott kutatások 
hallássérültek Internetes 

beszédfejlesztésére és az előrehaladás 

objektív mérésére 
(TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0002) 

2013.01.01. 
2015.03.31. 

481,2 
ME: 264,17 

481,2 
ME. 264,17 

Tudomány mindenkinek – a megújuló 
energiákkal és fenntarthatósággal 

kapcsolatos hazai eredmények 
disszeminációja 

(TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0033) 

2013.01.01. 
2014.12.31. 

136,22 
ME: 34,93 

136,22 
ME: 34,93 

A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi 
versenyképességének komplex megújítása 

(TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0005) 

2009.04.01. 

2015.06.30. 
6550,60 6234,70 

A Miskolci Egyetem kiválósági 
központjainak infrastrukturális és 

informatikai fejlesztése 

(TIOP-1.3.1-10/1-2010-0012) 

2011.04.16. 
2013.05.31. 

1316,24 1250,43 
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A pályázat címe 
Projekt 

kezdete/vége 

Projekt méret 
(MFt) 

Támogatás 
(MFt) 

(ME hányad)* (ME hányad)* 

Az Észak-magyarországi Informatikai 
Klaszter menedzsment szervezetének 

kialakítása és fejlesztése 
(ÉMOP-1.2.1-2008-0009) 

2009.07.01. 
2011.06.30. 

42,00 35,00 

Az A/6 épületblokk és a Díszaula 
energetikai korszerűsítése, az élhetőbb 

oktatási környezet megteremtése 
érdekében 

(KEOP-5.3.0/A/09-2010-0298) 

2012.02.15. 
2012.10.15. 

499,60 499,60 

Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák 

fejlesztése 
TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001 

2013.04.17. 
2014.08.31. 

a képzésben 
résztvevők 

finanszírozása 

a képzésben 
résztvevők 

finanszírozása 

Országos és helyi elektronikus könyvtári 

szolgáltatások fejlesztése a Miskolci 
Egyetemen az oktatás - képzés és az 

élethosszig tartó tanulás támogatása 
érdekében 

(TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-0005) 

2009.10.01. 

2011.06.30. 
194,70 194,70 

Miskolci Egyetem könyvtára elektronikus 
könyvtári felületei és képzései a minőségi 

oktatás szolgálatában 
(TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0036) 

2012.11.01. 
2014.04.30. 

49,05 49,05 

A Miskolci Egyetem működési 
folyamatainak megújítása, komplex 

hallgatói és intézményi szolgáltatás-
fejlesztésre alapozva 

(TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0016) 

2009.10.01. 
2011.09.30. 

292,84 263,30 

„KULCS” a Miskolci Egyetem hallgatói és 

intézményi szolgáltatásfejlesztéséhez 
(TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0001) 

2010.06.01. 

2012.05.31. 482,28 458,17 

Korszerű anyag-, nano- és gépészeti 

technológiákhoz kapcsolódó műszaki 
képzési területeken kompetencia alapú, 

komplex digitális tananyag modulok 

létrehozása és on-line hozzáférésük 
megvalósítása 

(TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0001) 

2010.03.01. 

2011.08.31. 

94,14 
ME: 82,19 

75,31 
ME: 63,36 

Virtuális vállalatok, e-kormányzat, 

információs és kommunikációs technológiák 
(TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0049) 

2010.02.01. 

2011.11.30. 99,29 
ME: 86,86 

79,31 
ME: 66,88 

Tananyagfejlesztés és tananyag-
korszerűsítés a Miskolci Egyetem Műszaki 

földtudományi alapszakán 
(TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0033) 

2010.01.01. 
2011.06.30. 103,22 

ME: 53,6 
79,94 

ME: 42,88 

Kelet-Magyarországi Informatika Tananyag 
Tárház 

(TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046) 

2010.01.01. 
2011.12.30. 

95,0 
ME: 20,0 

76,0 
ME: 16,0 

Környezetmérnöki MSc tananyagfejlesztés 
(TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0021) 

2010.03.01. 
2011.08.31. 

96,94 
ME: 3,09 

77,55 
ME: 2,47 

Regionális Pedagógiai Kutató- és 
Szolgáltató Központ kialakítása 
pedagógusképző intézmények 
együttműködésére (RPKSZK) 

(TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002) 

2009.11.01. 
2011.10.31. 

272,1 

ME: 40,21 

217,68 

ME: 32,17 
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A pályázat címe 
Projekt 

kezdete/vége 

Projekt méret 
(MFt) 

Támogatás 
(MFt) 

(ME hányad)* (ME hányad)* 

Tananyagfejlesztés és korszerűsítés a 
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi 
Kar Geotermikus Szakmérnök Szakirányú 

továbbképzési szakán 
(TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0059) 

2012.04.01. 
2014.03.31. 

158,1 

ME: 40,41 

150,2 

ME: 38,39 

A Miskolci Egyetem Technológia- és 
Tudástranszfer Centrumának kialakítása és 

működtetése 
(TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006) 

2009.10.01. 
2011.09.30. 

510,80 434,20 

A felsőoktatás minőségének javítása 
kiválósági központok fejlesztésére alapozva 

a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási 
területein 

(TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001) 

2011.03.01. 

2013.05.31. 
2140,09 2033,09 

A Miskolci Egyetem tudományos képzés 

műhelyeinek támogatása 
(TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008) 

2011.07.01. 
2013.09.30 

499,95 499,95 

A tudományos utánpótlás-nevelés és a 
műszaki, informatikai életpálya 

elismertségének növelése a Miskolci 

Egyetem stratégiai céljaival összhangban 
(TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007) 

2009.10.01. 

2011.12.31. 
176,30 149,90 

A társadalmi kohéziót erősítő 
bűnmegelőzési és reintegrációs programok 

módszertani megalapozása 
(TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001) 

2010.04.16. 
2012.11.30. 

1 988,66 
ME: 171,13 

1 988,66 
ME: 171,13 

Elektronikus szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúra fejlesztése Miskolc és Borsod 

különböző funkciójú könyvtáraiban az 
életen át tartó tanulás minden formájának 

és szintjének támogatására & országos 

cikkarchívum létrehozása 

(TIOP-1.2.3-08/1-2008-0071) 

2009.07.01. 

2010.07.31. 

82,00 

ME: 49,40 

82,00 

ME: 49,40 

* Konzorciumban megvalósuló projektek esetén a Miskolci Egyetemre eső projekt hányad 
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27. táblázat. Közvetlen előzménynek tekinthető projektek tevékenysége és eredményei 

TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 - „A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci 

Egyetem stratégiai céljaival összhangban” c. projekt 

Projekt futamideje: 2009.10.01-2011.12.31. 

A pályázat célja A projekt célja a tudományos utánpótlás-nevelés és az egyénre szabott minőségi képzés biztosítása, az aktív hallgatók 

tehetséggondozása volt. A projekt négy elemből állt. A kerettevékenység a kommunikációs stratégia kialakítását és a 

nyilvánosság biztosítását szolgálta. A népszerűsítés az MTMI ismeretek fokozására és a műszaki pálya népszerűségének 

emelésére irányult. A tehetséggondozás a minőségi képzést támogatta. Az eredmények disszeminációja az eredmények széles 

körben történő megismertetésére irányult 

Tevékenységek 1. A Miskolci Egyetem és a város illetve a régió középiskolái közötti kapcsolat elmélyítése: 

 matematika és fizika előadások tartása a középiskolákban, 

 középiskolai tanárok által tartott előadások az Egyetemen. 

2. Tehetséggondozás a középiskolások számára (az ország számos középiskolájából érkeztek diákok): 

 matematika, fizika és informatika versenyek szervezése, 

 földtudományi vetélkedők és földtudományi diákkonferencia szervezése (több mint 220 középiskolás részvételével), 

 műszaki jellegű vetélkedők szervezése (anyagtudományi vetélkedők, hídépítő játék: több mint 400 középiskolás 

részvételével). 

3. Tehetséggondozás az Egyetem hallgatói számára:  

 TDK munka megújítása: Tudományos Diákköri Versenyek rendszerének kialakítása, TDK periódika elkészítése évente 

(hallgatók publikációs tevékenységének biztosítása), 

 Miskolci Egyetem Természettudományi Szakkollégiumának megalapítása: szakkollégiumi előadások 440 hallgató 

részvételével. 

4. Tehetséggondozás a PhD hallgatók számára: 

 Doktori Iskolák közötti együttműködés fokozása (Kassai Műszaki Egyetem és Miskolci Egyetem), 

 Nyári egyetem szervezése évente egy alkalommal (51 doktorandusz részvételével, ebből 23 külföldi). 

5. MTMI területek iránti társadalmi érdeklődés fokozása: 

 Matematikai játszótér létrehozása, 

 Természettudományi játszóház létrehozása, 

 Földtudományi játszóház létrehozása, 

 Anyagtudományi játszóház létrehozása, 

és ezeknek a megvalósítása az Ásványfesztivál, a Kutatók éjszakája és a Kocsonyafesztivál rendezvényeken 
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(rendezvényenként kb. 3000 látogató részvételével). 

6. Tudományos Portál kialakítása: 

 összefogja a könyvtárban elérhető információforrásokat és közös keresőfelületet biztosít minden egyetemi K+F 

honlaphoz, 

 e-közlemények létrehozása (publikációs lehetőség PhD hallgatók számára). 

7. A projekt keretében alapított díjak: 

 Díj a Miskolci Egyetemen végzett szakemberek foglalkoztatását leginkább támogató cég számára, 

 Esélyért Díj: a TDK tevékenység keretében azon hallgató és témavezetője kapja ezt a díjat, aki az esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos témában készített dolgozatot, vagy a dolgozat készítője az esélyegyenlőségi célcsoport tagja. 

Hagyományápolásért Díj: ezzel ismerik el azt a hallgatót, aki a diákhagyományok élővé tétele, ápolása és átadása területén az 

adott évben kimagasló tevékenységet végzett, és érdemes arra, hogy hallgatótársainak példaképül szolgáljon. 

Eredmények Tudománynépszerűsítő rendezvények száma 

Évközi tehetséggondozó programok: Összesen: 15 db évközi tehetséggondozó rendezvény 

 Fizikai, kémiai és műszaki tanszéki kísérletsorozatok középiskolások részére (5 db)  

 Matematikai Önképző Kör munkájába való bekapcsolódás lehetősége középiskolásoknak 2 év – 2 rendezvénysorozat  

 Nyári alaptárgyi felzárkóztató tábor: 2 db (2010-2011)  

 „Csillagászat és planetológia” órák a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Csillagvizsgálójában (rendezvénysorozat- 2 db)  

 „Csillagda”: csillagászati megfigyelések, bemutatók (2 db) a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Csillagvizsgálójában  

 „Nap-nap” napkutatási rendezvény a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Csillagvizsgálójában (2 db) (P. Hell Miksa SJ. 

Energetikai Bemutatóterem – Jezsuita Gimnázium, Miskolc, folyamatosan látogatható) 

MTMI szakokhoz, kutatáshoz kapcsolódó rendezvények száma 

Középiskolás versenyek: Összesen 9 db középiskolás verseny és rendezvény. 

 A MI FÖLDÜNK interaktív képzési és ismeretterjesztő program  

 2009: Aranyásó: műszaki földtudományi (földtan, geofizika) ismeretterjesztő sorozat  

 2010: Földkörnyész: a földi környezet gazdálkodási technológiáit feltáró sorozat  

 2011: Régiónk: társadalom- és természetföldrajzi ismereteket építő rendezvények  

 Miskolci Matematikai Napok (megyei verseny)  

 Miskolci Fizikai Napok (megyei verseny)  

 Miskolci Informatikai Napok (megyei verseny)  

 Hidroglóbusz vetélkedősorozat  

 Mindennapjaink energiája vetélkedősorozat, évente 1 verseny (összesen 2 verseny)  

Fejlesztett tudománynépszerűsítő médiumok száma 
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MTMI szakok népszerűsítése: 11 hirdetés, 3000 db szórólap, 10 db. poszter. 

Közvetlenül elért célközönség létszáma 

Középiskolás versenyek: Összesen 640 középiskolás vett részt versenyeken 

P. Hell Miksa SJ. Energetikai Bemutatóterem – Jezsuita Gimnázium, Miskolc, folyamatosan látogatható Összesen mintegy 

500 fő 

Évközi tehetséggondozó programok: Összesen: 275 középiskolás vesz részt az évközi tehetséggondozó 

rendezvényeken 

Fizikai, kémiai és műszaki tanszéki kísérletsorozatok középiskolások részére, 100 fő 

Matematikai Önképző Kör munkájába való bekapcsolódás lehetősége középiskolásoknak: 15 fő 

Nyári alaptárgyi felzárkóztató tábor: 40 fő 

„Csillagászat és planetológia” órák a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Csillagvizsgálójában: 40 fő 

„Csillagda”: csillagászati megfigyelések, bemutatók (2 db) a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Csillagvizsgálójában: 40 fő 

„Nap-nap” napkutatási rendezvény a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Csillagvizsgálójában: 40 fő 

Fejlesztett tudománynépszerűsítő médiumok száma 

Tudomány és társadalom párbeszéde:  

 a középiskolásokat a Miskolci Egyetem által indított szakokról tájékoztató szórólap: 25 000 db 

 folyamatos sajtómegjelenés két és fél évre, átlagosan kéthavonta egy, így összesen: 15 db 

 sajtótájékoztató negyedévente, összesen: 10 db 

Tudománynépszerűsítő rendezvények száma 

Tájékoztatás: Összesen: 4 db rendezvény 

 Nyitórendezvény: 1 db  

 Konferencia: 2 db  

 Sajtótájékoztató: 1 db  

Fejlesztett tudománynépszerűsítő médiumok száma 

Tájékoztatás: Összesen: 2000 reklámtárgy és 39 megjelenés 

 Tájékoztatási tábla „C” típus: 1 db  

 Nyomtatott sajtó (cikk, interjú): 10 db  

 Televízió: 2 db  

 Sajtóközlemény: 6 db  

 Reklámtárgy: 2000 db  

 Prezentáció: 20 db  

Tudománynépszerűsítő rendezvények száma 
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Tudományos (K+F) eredmények bemutatása kiállításon, konferencián workshopon: Összesen 4 db rendezvény 

 Kiállítás szervezése kis- és középvállalatok számára: 1 rendezvény  

 Tudományos konferencia szervezése kis- és középvállalatok részére: 1 db rendezvény  

 Állásbörze kísérőrendezvényeként K+F kiállítás: két kiállítás és díjátadás  

Fejlesztett tudománynépszerűsítő médiumok száma 

Az egyetem K+F tevékenységét bemutató kiadvány megjelentetése nyomtatott és elektronikus formában 1000 db 

nyomtatott kiadvány, 1000 db CD, konferencia kiadvány 200 db. 

Közvetlenül elért célközönség létszáma 

Tudományos (K+F) eredmények bemutatása kiállításon, konferencián workshopon: Összesen 18 kiállító, 120 

vállalat és 2000 részt vevő hallgató. 

 Kiállítás szervezése kis- és középvállalatok számára: 15 kiállító  

 Tudományos konferencia szervezése kis- és középvállalatok részére: 60 résztvevő  

Állásbörze kísérőrendezvényeként K+F kiállítás: 3 kiállító, 2000 résztvevő hallgató; 60 résztvevő vállalat  

Az egyetem K+F tevékenységét bemutató kiadvány: 2000 főhöz juttattuk el (1000 nyomtatott kiadvány és 1000 CD). 

Összesen: 2000 fő 

Tudománynépszerűsítő rendezvények száma 

Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő kiállítások, bemutatók, események szervezése: Összesen 6 

db rendezvény 

Kutatók éjszakája: rendezvények száma: 3 db (2009-2010-2011)  

Ásványbörze: rendezvények száma: 3 db (2009-2010-2011)  

Fejlesztett tudománynépszerűsítő médiumok száma 

Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő kiállítások, bemutatók, események szervezése: Kutatók 

éjszakája; Ásványbörze: sajtóhíradások száma: 6 db rendezvény, 60 db sajtómegjelenés 

Közvetlenül elért célközönség létszáma 

Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő kiállítások, bemutatók, események szervezése: Összesen: 

7000 fő 

Kutatók éjszakája: 3000 fő  

Ásványbörze: 4000 fő  

Fejlesztett tudománynépszerűsítő médiumok száma 

Doktori képzésben részt vevő hallgatók közötti hálózatok kialakításához és fejlesztéséhez szükséges informatikai-, 

kommunikációs-, és adatbázis-infrastruktúra megteremtése, szakmai célú együttműködések fejlesztése.  

Indikátorok:  
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Létrehozott adatbázis száma 1 db,  

Adatbázis látogatottsága 1000 fő,  

Regisztrált felhasználók száma 100 fő.  

Közvetlenül elért célközönség létszáma 

Doktori képzésben részt vevő hallgatók közötti hálózatok kialakításához és fejlesztéséhez szükséges informatikai-, 

kommunikációs-, és adatbázis-infrastruktúra megteremtése, szakmai célú együttműködések fejlesztése. Összesen: 

1100 fő. 

Adatbázis látogatottsága 1000 fő,  

Regisztrált felhasználók száma 100 fő. 

Fejlesztett tudománynépszerűsítő médiumok száma 

Angol-magyar nyelvű tudományos webfelület (Miskolci Egyetem K+F tevékenysége) 1 db 

Közvetlenül elért célközönség létszáma 

Angol-magyar nyelvű tudományos webfelület: 1000 látogatás  

MTMI szakokhoz, kutatáshoz kapcsolódó rendezvények száma  

Szakkollégium: Összesen 65 db rendezvény. 

Megrendezett események száma 2009-ben 18, 2010-ben 24, 2011-ben 18,  

valamint tréningek: 2009-ben 1 db, 2010-ben 2, 2011-ben 2.  

Közvetlenül elért célközönség létszáma 

Szakkollégium: 40 szakkollégiumi tag és az előadások iránti további, alkalmi érdeklődők – 200 fő  

Összesen: 240 fő. 

MTMI szakokhoz, kutatáshoz kapcsolódó rendezvények száma  

TDK-TDV tevékenység megújítása: Összesen: 6 rendezvény (2009-2010-2011 kari TDK rendezvények, 2010-2011 

kari TDV rendezvények, 2009. április: XXIX. OTDK – Műszaki Szekció). 

A TDK munka minőségorientált értékelésének fejlesztése: értékelési szabályzat; helyben készült TDK munkák száma (+20%); 

OTDK helyezések száma;  

Multidiszciplinaritás megjelenése a TDK munkákban: közösen konzultált dolgozatok száma  

TDV (Tudományos Diákköri Verseny) rendezvények száma 2 (2010- 2011);  

Fejlesztett tudománynépszerűsítő médiumok száma 

TDK-TDV tevékenység megújítása:  

A TDK munka eredményeinek megőrző és információs hátterének kidolgozása: TDK honlap felület; lekérdező, 1 db honlap  

Kiadványok készítése a legjobb TDK dolgozatokból: XXIX. OTDK Műszaki Szekciójának Tanulmánykötete (400 db);  

TDK honlapon megjelentetett, intézmények számára legyártott periodika (300 db);  
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Közvetlenül elért célközönség létszáma 

TDK-TDV tevékenység megújítása: Összesen: 1276 fő. 

A TDK munka minőségorientált értékelésének fejlesztése: TDK munkát írók száma: bázisérték 376 (2008)  

TDV (Tudományos Diákköri Verseny) rendezvényen résztvevők száma: évente mintegy 100 résztvevő, összesen 200 fő.  

A TDK honlap látogatottsága: 1000 látogatás.  

TDK dolgozatok kiadványa: 400 főhöz juttatjuk el a kiadványt.  

TDK periodika: 300 főhöz juttatjuk el. 

MTMI szakokhoz, kutatáshoz kapcsolódó rendezvények száma  

Innovációs versenyek: Összesen: 3 rendezvény (2010-2011) 

Megrendezett események száma; bevont vállalatok száma; versenyen résztvevők száma; média-megjelenések száma;  

Fejlesztett tudománynépszerűsítő médiumok száma 

Innovációs versenyek: 3 verseny, versenyenként 200 db absztraktkötet, összesen 600 db. 

Közvetlenül elért célközönség létszáma 

Innovációs versenyek: Összesen: 50 fő és 10 vállalat 

bevont vállalatok száma: évente 5, összesen 10 vállalat.  

versenyen résztvevők száma: 50 fő  

Fejlesztett tudománynépszerűsítő médiumok száma 

Elektronikus szakfolyóirat indítása, fejlesztése  

Elektronikus folyóirat száma: 1 db – folyamatos megjelenés  

Megjelenő tanulmányok száma a folyóiratban: 40 db (félévente, 5 félév, 8 állandó rovat)  

folyóirat látogatottsága: 500 fő  

Tudományos portálok, honlapok, és/vagy fejlesztése  

A tudományos portál funkcióinak gyarapodása: 2 plusz funkció  

A tudományos portál látogatottsága: 500 fő  

A MATARKA-ba kerülő közlemények és egyetemi elektronikus folyóiratokból származó cikkek száma: 40 db  

A MIDRA-ba kerülő digitális objektumok (habilitációs tézisek, PHD dolgozatok, cikkek, TDK dolgozatok, stb.) száma: 1000 db  

A MEPA-ba kerülő publikációk száma: 200 db  

Közvetlenül elért célközönség létszáma 

Elektronikus szakfolyóirat indítása, fejlesztése Összesen: 540 fő 

Megjelenő tanulmányok szerzői: 40 fő (félévente, 5 félév, 8 állandó rovat)  

Elektronikus folyóirat látogatottsága: 500 fő  

Tudományos portálok, honlapok, és/vagy fejlesztése Összesen: 1740 fő 
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A tudományos portál látogatottsága: 500 fő  

A MATARKA-ba kerülő közlemények és egyetemi elektronikus folyóiratokból származó cikkek szerzőinek száma: 40 fő  

A MIDRA-ba kerülő digitális objektumok (habilitációs tézisek, PHD dolgozatok, cikkek, TDK dolgozatok stb.) szerzőinek száma: 

1000 fő  

A MEPA-ba kerülő publikációk szerzőinek száma: 200 fő  

TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0008 - A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése 

Projekt futamideje: 2011.07.01-2013.09.30. 

A pályázat célja A Miskolci Egyetem a megvalósított pályázatában létező tehetséggondozási elemek minőségi javítását tűzte ki célul: (1) a hét 

működő Doktori Iskola minőségi fejlesztését es (2) a kilenc karon folyó TDK tevékenység eredményességét kívánjuk 

javítani. A pályázatban nagy hangsúlyt kapott az egyes tehetséggondozási formák összehangolt fejlesztése. A tehetséges 

fiatalok szamara egy jól azonosítható fejlődési pályát kívántunk felvázolni, ami a TDK tevékenységtől a PhD képzésen át 

az egyetemi kutatói státuszig vezet. 

Tevékenységek  Képzési és/vagy kutatási programok lebonyolítása 

 A korszerű információkeresés módszerei - kurzus doktoranduszok számára 

 Doktoranduszok részvétele külföldi kurzusokon, tréningeken 

 Témavezetők részvétele rövid kurzusokon 

 A Miskolci Egyetem könyvtárának kurzusa a szakirodalmi kutatásról 

 Doktori témákhoz kapcsolható kutatási tevékenység finanszírozása 

Társadalmi hasznosítás, disszemináció 

 Minőségi publikálás támogatása 

 Témavezetők részvétele konferenciákon 

 Doktoranduszok részvétele konferenciákon 

 Doktoranduszok részvétele tanulmányutakon 

 "Legsikeresebb témavezető" díj odaítélése 

 Doktori iskolák honlapjának fejlesztése 

 „Tudnak valamit!” Tudományos ismeretterjesztő előadássorozat indítása 

Infrastruktúra fejlesztése 

 Doktorandusz laborok létrehozása 

Humánerőforrás fejlesztése 

 PhD ösztöndíjak létrehozása 

 Predoktori ösztöndíjak létrehozása 

 Tudományos segédszemélyzet alkalmazása 
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 Oktatók, kutatók elismerése, motiválása 

 Adminisztratív és technikai személyzet alkalmazása 

A tudományos diákkörök és a TDK tevékenységek ösztönzését és elismerését célzó tevékenységek 

 Tudományos Diákköri Versenyek (TDV) támogatása 

 Kari TDK tevékenységek támogatása 

 OTDK-ra bejutó hallgatók támogatása 

 Hallgatói konferencia részvételek támogatása 

Humánerőforrás fejlesztése 

 Hallgatók kiegészítő támogatása 

 A programban részt vevő oktatók, kutatók kiegészítő támogatása 

 Résztvevő szakmai és adminisztratív személyzet kiegészítő támogatása 

Projekt menedzsment és tájékoztatás 

Eredmények  A konstrukció támogatásával megjelent publikációk száma: 528 

 A konstrukció támogatásával lefolytatott képzések száma: 38 

 A konstrukció támogatásával megtartott hazai és nemzetközi konferencia előadások: 609 

 Fejlesztett, felújított, beszerzett eszközök száma: 43 

 A konstrukció keretében támogatott K+F projektek száma: 88 

 A konstrukció megvalósításába bevont kutatók, oktatók száma: 169 

 A konstrukció megvalósításába bevont hallgatók száma: 691 

 A konstrukció segítségével alkalmazott tudományos segédszemélyzet száma: 3 

 PhD képzésre jelentkezők száma: 194 

 A konstrukció által támogatott nemzetközi szakfolyóiratba leadott cikkek száma: 66 

 OTDK-ra bejutott dolgozatok száma: 364 

 A projekt támogatásával született témavezető/doktorandusz publikációk száma: 120 

 A projekt támogatásával született tudományos vezető – hallgató (TDK-s) társszerzős publikációk száma: 9 

 A projekt támogatásával szakmai rövid kurzusokon részvett PhD hallgatók száma: 179 

 A projekt támogatásával PhD hallgatók megjelent (leadott) publikációinak száma: 309 

 Megszervezett előadások száma ("TUDNAK VALAMIT"): 11 

 Az előadások látogatottsága: 699 

 Elkészült TDV és TDK dolgozatok száma: 366 

 A konstrukció támogatásával tudományos konferencián (nem OTDK) részt vevő hallgatók száma: 95 
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TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0033 - Tudomány mindenkinek - a megújuló energiákkal és fenntarthatósággal kapcsolatos hazai 

eredmények disszeminációja 

Projekt futamideje: 2013.01.01-2015.02.28. 

A pályázat célja A projekt átfogó célja, hogy a konzorciumi partnerek támogassák a hazai felsőoktatás és a magyar tudomány eredményeinek 

megismertetését, növeljék társadalmi elfogadottságát, valamint a kutatók, oktatók a tudományos iskolák, műhelyek nemzetközi 

elismertségének növelését, a tudományos utánpótlás biztosítás elősegítését az oktatói és a kutatói életforma népszerűsítésével. 

A projekt fontos célja továbbá, hogy a disszeminálásra kerülő témák gyakorlati hasznosulási lehetőségei bemutatásra kerüljenek, 

így az energiahatékonyság gyakorlati megvalósításának, az ezzel kapcsolatos tudás elterjedésének népszerűsítése a hátrányos 

helyzetű kistérségi közösségek körében.  

A programelemek arra szolgálnak, hogy a különféle célcsoportokat megszólítsák, eljuttassák a környezetvédelemmel, 

fenntarthatósággal, energiahatékonysággal kapcsolatos ismereteket, tudatosítsák az egyéni felelősséget, közösségi összefogásra 

és cselekvésre ösztönözzenek.  

Tevékenységek A tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés eredményeinek és tevékenységeinek népszerűsítése, a 

felsőoktatásban és a tudományos kutatásokban lévő trendek és eredmények közvetítése a társadalom, különös 

tekintettel a fiatal korosztályok irányába 

 Tudományos, technológiai és innovációs ismeretterjesztő rendezvényeket, kiállításokat, szervez, e programok 

feltételrendszerét fejleszti. 

 Az felsőoktatásban folyó kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit, társadalmi gazdasági hasznát bemutató 

kiadványok, TV és rádióműsorok készítése és terjesztése, amelyek a társadalom szélesebb rétegeinek, vagy adott 

célcsoportnak szólnak. 

 Olyan tudományos portálokat, honlapokat, internetes alkalmazásokat fejleszt ki, melyek az egyetem leendő hallgatóit és 

jelenlegi hallgatóit szólítják meg, és nemcsak az egyes eredmények népszerűsítését szolgálják, de párbeszédet 

kezdeményeznek és visszacsatolást várnak 

 Nemzetközi konferenciák, fórumok szervezése Magyarországon. 

 A tudományos életben való esélyegyenlőséggel összefüggő (nők a tudományban, tudományetikai kérdések, fiatalok 

ösztönzése) témák bemutatása és meghonosítása a közgondolkodásban (például: kiadványok, konferenciák, kiállítások 

 Egyes tudományterületek közötti disszeminációs tevékenységek, egymás eredményeinek megismertetése a 

tudományterületek együttműködése érdekében (például: közös rendezvények, interdiszciplináris kutatási workshopok). 

 Tudományos szakemberek részére, disszeminációt segítő kompetenciafejlesztő képzés az egyes tudományok 

népszerűsítése érdekében 
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Eredmények Szakmai konzultációk: Az oktatók a szemeszterek során folyamatos konzultációt tartottak a hallgatóknak. A félév végén szakmai 

anyag is létrejött. 

 2012/2013 2. félév 6 oktató, 18 hallgató 

 2013/2014 1. félév 6 oktató, 18 hallgató 

Szakmai előadások: a szakmai anyagokból tartottak előadásokat konzultációban résztvevő a hallgatók és oktatók más érdeklődők 

számára, ezzel is népszerűsítve tématerületet. 

 2013.12.02. 23 fő 

 2013.12.09. 10 fő 

 2013.02.13. 22 fő 

 2013. 11. 7-8. 66 fő 

Tanulmány utak: a 4 szakmai út során a különböző cégek energia- és környezetvédelmi-politikáját mutatták be a látogatóknak. 

 2013. 05. 10. Paksi Atomerőmű 20 fő 

 2013. 05. 22. Kistokaj (PannErgy)-Demjén (Demjéni Gyógy-és Élményfürdő Kft)-Egerszalók (Gyógyforrás Kft)- Bükkszék 

(Bükkszéki Fürdő)- Mátraderecske (Mofetta, Mátraderecskei Gyógygáz Fürdő) 45 fő 

 2013. november 15. +ELECTROLUX Lehel Kft. Jászberény 27 fő 

 2014. április 10. Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Kecskemét 44 fő 

Országos technikai és tudományos diákalkotó kiállítás (OTTDK):a természettudományi és műszaki tematikájú – elsősorban a 

megújuló energiákkal és a fenntarthatósággal kapcsolatos –, tetszőleges tárgyú, jellegű diákalkotások kiállítása. 

 2013. május 11. 60 fő 

 2014. április 26. 60 fő 

Szakmai napok: A szakmai napok célja tudományág népszerűsítése minél több hallgató bevonásával. 

 2013. április 25. 55 fő 

 2013. május 24. 52 fő 

 2014. február 6. 70 fő 

 2014. március 27-28. 70 fő 

Tezaurusz: tudományos tartalmú honlap. 

Szabad egyetem: anyag korábban el lett küldve. 

Képzés: Projektmenedzsment, prezentációkészítés modul. 2014.11.20-21. 13 fő 

Záró konferencia (tervezet): A konferencia célja az energiahatékonyság népszerűsítése a fenntarthatóság, valamint a 

költségcsökkentés szempontjainak figyelembevételével, hazai és nemzetközi nagyvállalatok jó gyakorlatainak bemutatása, mint 

követendő, vagy inspirációt nyújtó jó példa. Továbbá a magyarországi fejlesztések és eredmények hasznosításának 

szemléltetése, valamint a magyar találmányok hangsúlyozása. 2015. február 27. 70 fő. 
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Az Egyetemen jelenleg is több projekt előkészítése zajlik, illetve a közelmúltban beadásra is került. 

A 28.táblázatban összefoglalva adjuk meg ezen projektek listáját és az abban megfogalmazott főbb 

célokat. 
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28. táblázat. A Miskolci Egyetem beadott és tervezett projektjei 

Felhívás/ 
Projekt ID 

Felhívás címe Pályázati célok 
Miskolci Egyetem 

pályázatának 
státusza 

Kapcsolódás 

TÁMOP-
3.1.16-14-
2014-0001  

IT szakemberképzés és 
az informatika, mint 
lehetőség a hátrányos 

helyzetű tanulók 
számára  

A kiemelt projekt hosszú távú célja az Új 
Széchenyi Tervnek a foglalkoztatás 
bővítésére, a foglalkoztathatóság 

növelésére irányuló törekvéseivel 
összhangban a társadalmi integráció 
elősegítése – a munkaerő-piaci 
elvárásokhoz illeszkedően – a tanulók, 
különösen a hátrányos helyzetű tanulók 
digitális kompetenciáinak fejlesztésén 

keresztül és az informatikai, mérnöki 
pályákban rejlő lehetőségekre 
kihasználására való felkészítéssel. A 
bevont köznevelési intézményekben 
tanulók digitális írástudásának növelése 

IKT ismeretanyaguk és kompetenciáik 
fejlesztésével; Pályaorientációs és tanórán 

kívüli tevékenységek révén a tanulók 
megismertetése az informatikával 
összefüggő szakmákkal; az ezek iránti 
érdeklődés felkeltése a tanulókban; A 
tantestületek oktatási hatékonyságának 
növelése módszertani továbbképzéssel és 
általános IKT kompetencia fejlesztéssel. 

(DIGITÁLIS ÚTON-
ÚTFÉLEN) 
Benyújtva, 

támogatásra 
javasolva, 
nevesítés alatt 

Jelen pályázat célrendszere is hasonló, a 
foglalkoztatás növelésére törekvés 
közvetetten jelentkezik a pályázat várt 

eredményeiből adódóan.  
Míg a vizsgált pályázat az informatikai 
készségeket fejleszti, és informatikai 
pályára készít fel, addig jelen pályázat a 
kutatói, tudományos jövőkép kialakításán 
dolgozik. 

A vizsgált pályázat eredményei azonban 
segítik jelen pályázat eredményességét, 
hiszen az informatikailag magasabb 
kompetenciával rendelkező diákok 
könnyebben érik el jelen pályázat által 

kínált szolgáltatásokat. 

TÁMOP 

4.2.1.C-
14/1/Konv-
2015-0012  

„Tudás-Park” A 

növekedési zónák 
tudástranszfer 
tevékenységének 

támogatása a 
felsőoktatási 
intézmények 
bevonásával 

Az innováció területén az állami-

önkormányzati, a felsőoktatási-kutatási 
intézmények és a vállalatok 
együttműködésén alapuló hármas egység 

(triple helix) modell elterjesztése, illetve 
annak kiterjesztése a civil szereplők 
bevonásával a négyes egység (quadruple 
helix) modellre. Az adott térségben jelen 
lévő felsőoktatási és helyi önkormányzati 
kapacitásokra épülő együttműködések, 
non-profit tudás- és technológiatranszfert 

elősegítő szervezetek kialakítása, 

(Miskolc 

Egyetemváros 
2015) Benyújtva 
Miskolc MJV-vel 

konzorciumban 

A vizsgált pályázat eredményei és 

célcsoportja alapvetően eltér jelen pályázat 
célcsoportjától célrendszerükben is jelentős 
eltérés ismerhető fel. 

Jelen pályázat sikere azonban 
nagymértékben hozzájárul vizsgált pályázat 
hosszú távú fenntarthatóságához, hiszen 
aligha képzelhető el a vizsgált pályázatban 
bemutatott szakterületekhez kapcsolódó 
K+F+I tevékenység megfelelő számú és 
minőségi kutatói utánpótlás nélkül. 
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Felhívás/ 
Projekt ID 

Felhívás címe Pályázati célok 

Miskolci Egyetem 

pályázatának 
státusza 

Kapcsolódás 

átalakítása és fejlesztése, amelyek 

multiplikátor hatást gyakorolhatnak a régió 
gazdasági versenyképességének 
erősítésében és K+F+I tevékenységének 
hasznosításában. A pályázat keretében 

megvalósuló fejlesztések összhangban 
állnak a 2014-2020-as programozási 

időszak tervezési alapjait jelentő 
kidolgozás alatt lévő Intelligens 
Szakosodási Stratégiával (S3). A választott 
perspektívikus fejlesztési területek: 
 járműipar és kapcsolódó gépipar 
 informatika, alkalmazásfejlesztés és 

elektronika 

 környezetipar, energetika 

TÁMOP 
4.2.1.D-
15/1/Konv 

A társadalmi innováció, 
valamint a társadalom- 
és gazdaságtudományi 

kutatási hálózatok 
együttműködésének 
erősítése 

A felsőoktatási intézmények képzési és 
kutatási portfóliójának szinergikus, 
tudományterületek közötti 

összekapcsolása, így a felsőoktatási 
intézmények szerepének erősítése a 
kreatív város vagy „smart city” koncepció 
megvalósításában, a kedvezőtlen 
társadalmi-gazdasági változások 
megelőzésében vagy kezelésében, illetve a 
fenntartható vidék megszervezésében: 

 felsőoktatási szolgáltatások 

kiterjesztésére jelenleg 
felsőoktatási telephellyel nem 
rendelkező településekre 

 - a bevont új telephelyeken a helyi 
igényekhez igazodó új típusú 
felsőoktatási szolgáltatások 

(például közösségi főiskola) pilot 
jellegű kipróbálása. 

Előkészítés alatt A vizsgált pályázat a „Smart City” koncepció 
erősítését célozta meg, a koncepció 
megvalósításában, a kedvezőtlen 

társadalmi-gazdasági változások 
megelőzésében vagy kezelésében, illetve a 
fenntartható vidék megszervezésében 
jelölte meg céljait. 
E tekintetben jelen pályázat célrendszere 
kapcsolható a vizsgált pályázat céljaihoz, 
hosszú távon a két pályázat által elért 

eredmények kölcsönösen erősítik egymást a 

szinergiákon keresztül 
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Felhívás/ 
Projekt ID 

Felhívás címe Pályázati célok 

Miskolci Egyetem 

pályázatának 
státusza 

Kapcsolódás 

TÁMOP 

4.2.2.D-
14/1/KONV   

„Interdiszciplináris 

kutatói teamek 
felkészítése a 
nemzetközi 
programokban való 

részvételre az 
alapkutatás és a célzott 

alapkutatás területén”  

A konstrukció közvetlen célja a 

felsőoktatási intézményekben működő 
kutatói teamek közreműködésével 
megvalósuló komplex kutatási projektek 
előkészítése, illetve a kapcsolódó 

kutatásmenedzsment kapacitások 
fejlesztése. A konstrukció keretében olyan 

jól behatárolt, komplex kutatási témákban, 
illetve kutatási irányokon valósul meg 
fejlesztése, amelyek egyaránt 
kapcsolódnak a hazai nemzetstratégiai 
célokhoz, valamint az Európai Unió által 
meghatározott kulcstechnológiákhoz. A 
konstrukció keretében cél, hogy a hazai 

felsőoktatási intézmények és egy-egy 

kutatási terület nemzetközi szinten 
elismert intézményi szereplői közt 
kialakuljanak azok a kapcsolatok, melyek 
elősegítik a felsőoktatási intézmények 
jövőbeni részvételét a különböző Európai 
Uniós pályázatokban, így például a Horizon 

2020 programban.  

Pályázati fázisban 

+ az egyetem 
konzorciumi 
partnerként részt 
vesz egy másik 

formálódó 
pályázatban 

A vizsgált konstrukció megvalósítása és 

fenntartásának elengedhetetlen 
követelménye a minőségi és magas 
színvonalú kutatási potenciál, humán 
erőforrások és infrastrukturális feltételek 

megléte. 
Jelen pályázat ezen feltételrendszerek közül 

a humán erőforrás és kutatási potenciál 
fejlesztését valósítja meg, így közvetlenül 
erősíti a vizsgált pályázat eredményességét 

TÁMOP-
4.1.2.F-15/1 

Felsőfokú szakirányú és 
ágazati továbbképzés 
fejlesztése az 

informatika területén  

A konstrukció közvetlen célja, hogy a 
felsőoktatási képzések és azokban 
használható tartalmak spektrumának 

bővítésével és módszertani fejlesztésével 

hozzájáruljon az informatikai területeken 
tanulók és végzettek számarányának 
növeléséhez. A konstrukció keretében 
olyan felsőoktatási képzési formák és 
tartalmi modulok kialakítására és 
fejlesztésére nyílik lehetőség, melyek minél 

szélesebb körű és különböző szintű 
hozzáférést tesznek lehetővé az 
informatikai, tervezői és programozói 
képzésekhez és reagálnak a gazdasági 

igényeire.  

Pályázati fázisban Jelen pályázat célrendszere is hasonló, a 
foglalkoztatás növelésére törekvés 
közvetetten jelentkezik a pályázat várt 

eredményeiből adódóan.  

Míg a vizsgált pályázat az informatikai 
készségeket fejleszti, és informatikai 
pályára készít fel, addig jelen pályázat a 
kutatói, tudományos jövőkép kialakításán 
dolgozik. 
A vizsgált pályázat eredményei azonban 

segítik jelen pályázat eredményességét, 
hiszen az informatikailag magasabb 
kompetenciával rendelkező diákok 
könnyebben érik el jelen pályázat által 

kínált szolgáltatásokat 
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4.2 . A MEGVALÓSÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE 

A Miskolci Egyetem humán erőforrás potenciálja biztosítja a projekt eredményes 

megvalósításához szükséges általános és speciális kapacitásokat. Néhány területen nincs meg 

a szükséges kapacitás, illetve – kifejezetten projekt szempontok miatt, mint például függetlenség – 

célszerűbb külső szakértők igénybevétele. A projektben közvetlenül résztvevő személyek 

rendelkeznek a szükséges általános és speciális kompetenciákkal, többségük az NFT I-ben, 

ÚMFT-ben, ÚSZT-ben megvalósított, illetve megvalósítás alatt álló nagyobb egyetemi projekteknek 

is aktív szereplője volt és jelenleg is az. 

A projekt szervezet elhelyezkedését az egyetemi struktúrában a 46. ábrán mutatjuk be. 

 

46. ábra. A projekt megvalósítás szervezeti ábrája 

 

A projekt megvalósításába bevont szervezeteket/személyeket, valamint az általuk végzendő 

tevékenységeket a 29. táblázatban foglaltuk össze. Az egyes szereplők – az egyetemi 

szabályzatokban rögzített feladataikból, jogkörükből és hatáskörükből következően, építve továbbá 

korábbi projektek során szerzett tapasztalataikra – ellátják azokat a támogató folyamatokat 

(például monitoring, kontrolling), amelyek a projekt sikeres megvalósításához szükségesek. 
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29. táblázat. A projekt megvalósításának szereplői és az általuk végzett tevékenységek. 

Szereplő Tevékenység 

Egyetemi Szenátus, Rektori Kabinet tájékozódás a projekt előrehaladásáról, a 
megvalósításhoz szükséges (elvi) döntések 

meghozatala 

Rektor, Kancellár szerződéskötés, jogok átruházása, folyamatos 
konzultáció a projekt menedzserrel és a 
pénzügyi vezetővel 

Kari vezetők, további gazdálkodási egységek 
vezetői (egyúttal szakmai megvalósítók is) 

tájékozódás a projekt előrehaladásáról, a 
megvalósítás irányítása 

Doktori iskolák tanácsai, Egyetemi Doktori 
Tanács (egyúttal szakmai megvalósítók is) 

a megvalósítás irányítása, illetve részvétel a 
megvalósításban 

Alprojektek felelősei (egyúttal szakmai 
megvalósítók is) 

a megvalósítás szervezése, összefogása, 
irányítása 

Szervezeti egységek (tanszékek/intézetek) 
vezetői 

tájékozódás a projekt előrehaladásáról, részvétel 
a megvalósításban 

Pályázati Koordinációs Központ A pályázati Szabályzatból adódóan 

kapcsolattartás a menedzsmenttel, tájékozódás a 

projekt állásáról 

Projektmenedzsment a projekt megvalósításának szervezése, minden 
tevékenységére kiterjedően 

projektmenedzser az elvi döntések meghozatalának előkészítése és 
előterjesztése, megvalósításhoz szükséges 
döntések meghozatala, kötelezettségvállalás 

szakmai vezető a szakmai megvalósítás szervezése, a feladatok 
összehangolása, szakmai teljesítések igazolása 

pénzügyi vezető az elvi pénzügyi döntések előkészítése és 
előterjesztése, pénzügyi eljárási döntések 

meghozatala a vonatkozó szabályzatokkal 
összhangban, ellenjegyzés 

projekt asszisztens a projekt teljes körű adminisztrációja (irattárazás, 
jelentések készítése, dokumentálás, 
jegyzőkönyvek készítése stb.) 

Jogász (külső) egyes kérdésekben a projekt jogi hátterének 
biztosítása (szerződések előkészítése, jogi 

ellenjegyzése stb.) 

Szállítók (külső) szolgáltatás, fogyó anyagok szállítása 

Szakértők és/vagy szolgáltatók (külső) a projekt megvalósításával kapcsolatos 
részfeladatok elvégzése 

- rendezvényszervezés 

Kommunikációs team, szakértők és intézményi 
alkalmazottak (külső és belső) 

a projekt széles körű (belső és külső) 
nyilvánosságának biztosítása, a tájékoztatási 
kötelezettségek teljesítésének részleges 
szervezése és megvalósítása 

Könyvvizsgáló (külső) a pályázati dokumentáció szerinti vonatkozó 

tevékenységek elvégzése 

 

A szervezetben betöltött szerepéből, illetve a delegált feladatok jellegéből következően az érintett 

testületek kapcsolódását közvetettként értelmezhetjük. 

A projekt lebonyolításában résztvevő intézményi személyek számát több mint 200 főre becsüljük. A 

projektben közvetlenül résztvevő személyek arányosan ötvözik az akadémiai és a nem 

akadémiai szereplőket. 

A projekt megvalósításában résztvevő legfontosabb és már most meghatározható személyek nevét, 

munkatapasztalatát, képzettségét és a projektben betöltött szerepét a 30. táblázat részletezi. A 

projekt során több feladat elvégzésében számítunk hallgatók részvételére, itt értelemszerűen nem 

határozhatók meg konkrét személyek ebben a fázisban. 



124 
 

30. táblázat. A projekt megvalósításában résztvevő személyek. 

Név 
Munka-

tapasztalat 
(év) 

Képzettség 
Projektben betöltött 

szerepe 

Projekt menedzsment 

Dr. Gombkötő Imre 15 
okl. előkészítés-technikai 
mérnök 

projektmenedzser 

Szentirmai Zoltánné 31 
okl. üzemgazdász, 
mérlegképes könyvelő 

pénzügyi vezető 

Barna Anita 21 
felsőfokú ügyintéző titkár 
magasépítési technikus 

projekt asszisztens 

Megvalósítók 

Prof. Dr. Szabó Szilárd 40 okl. gépész-mérnök szakmai vezető 

Dr. Szabó Tamás József 17 okl. vegyész-mérnök 
BEMELEGÍTŐ program 
koordinátora 

Prof. Dr. Török Tamás 
István 

41 okl. kohó-mérnök 
BEFUTÓ program 
koordinátora 

Dabasi Halász Zsuzsanna 25 
okl. üzemgazdász, okl. 

köz-gazdász 

START program 

koordinátora 

Dr. Szunyog István 10 okl. olaj és gáz-mérnök 
BEMELEGÍTŐ program 
megvalósító 

Dr. Mende-Tokárová 

Monika 
5 

BSc. anyag-mérnök, MSc. 

kohómérnök 

BEMELEGÍTŐ program 

megvalósító 

Dr. Kuzsella László 11 okl. mérnök-fizikus 
BEMELEGÍTŐ program 
megvalósító 

Dr. Czékmann Zsolt 8 
jogász, általános és 

igazságügyi mediátor 

BEMELEGÍTŐ program 

megvalósító 

Dr. Lipták Katalin 8 okl. közgazdász 
BEMELEGÍTŐ program 
megvalósító 

Dr. Kecskés Judit 19 

magyar nyelv és irodalom-

szakos bölcsész, 
középiskolai tanár 

BEMELEGÍTŐ program 
megvalósító 

Dr. Mayer Krisztina 10 
testnevelő tanár, 
pszichológus 

BEMELEGÍTŐ program 
megvalósító 

Dr. Cseh Gergely 1 jogász 
BEMELEGÍTŐ program 

megvalósító 

Prof. Dr. Wopera 
Zsuzsanna 

24 jogász 
START program 
megvalósító 

Dr. Pásztorné Dr. Erdős 

Éva 
32 jogász 

START program 

megvalósító 

Kegyesné Dr. Szekeres 
Erika 

22 

Német nyelv és irodalom 
szakos tanár, német nyelv 
és irodalom szakos 
bölcsész, magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár 

START program 
megvalósító 

Prof. Dr. Gadócziné Dr. 
Fekete Éva 

32 
matematika-földrajz 
szakos középiskolai tanár 

START program 
megvalósító 

Dr. Kovács László 30 
matematika-fizika szakos 
tanár 

START program 
megvalósító 

Dr. Szemmelveisz 
Tamásné 

34 okl. kohó-mérnök 
START program 
megvalósító 

Dr. Bokányi Ljudmilla 36 
okl. ásvány- 

előkészítési mérnök 

START program 

megvalósító 

Gáspárné Tóth Marica 22 
zongoratanár, 
kamaraművész 

START program 
megvalósító 

Dr. Fodor Bertalan 26 klinika bio-kémikus 
START program 
megvalósító 

Prof. Dr. Kecskeméti 
Gábor 

23 
magyar–történelem szakos 
középiskolai tanár 

BEFUTÓ program 
megvalósító 

Jámborné Dr. Róth Erika 29 okleveles jogász 
BEFUTÓ program 
megvalósító 
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Név 
Munka-

tapasztalat 

(év) 

Képzettség 
Projektben betöltött 

szerepe 

Prof. Dr. Szigeti Jenő 32 okleveles matematikus 
BEFUTÓ program 
megvalósító 

Prof. Dr. Tóthné Dr. Szita 
Klára 

47 
Okl. vegyész; környezet- 
védelmi szakmérnök 

BEFUTÓ program 
megvalósító 

Prof. Dr. Dobróka Mihály 43 okl. fizikus 
BEFUTÓ program 
megvalósító 

Kissné Dr. Svéda Mária 15 okl. anyag-mérnök 
BEFUTÓ program 
megvalósító 

Prof. Dr. Tisza Miklós 43 okl. gépész-mérnök 
BEFUTÓ program 

megvalósító 

Dr. Lukácsné Huszti 
Mónika 

34 okl. gépész-mérnök Beszerzési szakértő 
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5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA 

A projekt kommunikációjának megtervezésekor két alapelemből indultunk ki, egyrészt az ÚSZT 

nyilvánosság és tájékoztatás vonatkozásában megfogalmazott követelményeiből (Arculati 

kézikönyv), másrészt hogy a projekt aktuális üzeneteit az érintettekhez eljuttassuk. 

A projekt megvalósítása szempontjából a kommunikáció kiemelkedő jelentőségű, hiszen a projekt 

célkitűzéseinek elérése érdekében és azzal összefüggésben széleskörű tájékoztatás, interaktív 

kommunikáció és koordináció megvalósítása szükséges. Az egyes célcsoportokat olyan célzott 

módon szükséges megközelíteni, amely a leghatékonyabb módját biztosítja az eredmények 

megismertetésének, valamint biztosítja azok hosszú távú hatásait, ezzel együtt meghonosíthat az 

Egyetemen egy jó gyakorlatot. A szükséges belső és külső kommunikációs szükségletet felmértük, 

célcsoportonként és az elvárt hatás szempontjából megfelelő kommunikációs tervet dolgoztunk ki. 

A projekt megvalósítása során a kötelezően előírt tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségeket teljesítjük. Az Egyéb fejlesztés 150-500 millió Ft megítélt támogatási 

összeggel rendelkező projektekre előírt kommunikációs csomag keretében elkészítjük és 

kiküldjük a sajtóközleményt a projekt indulásáról és zárásáról, a sajtómegjelenéseket gyűjtjük. 

Elhelyezzük a „C” típusú tájékoztató táblát, valamint a Miskolci Egyetem honlapján (www.uni-

miskolc.hu) az eredményeket folyamatosan bemutatjuk. A projekt megvalósítási szakaszában 

tervezzük sajtóesemények szervezését a különböző szakmai megvalósítással összefüggő 

eseményekhez kapcsolódóan, ezek népszerűsítésére információs és tájékoztató anyagokat, 

kiadványokat, prospektusokat, plakátokat készítünk kiegészítve a projekt különböző fázisaihoz 

kapcsolódó események fotóival. A projekthez kapcsolódóan fontos elem sajtómegjelenések 

generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában, amelyeket direkt módon, marketing 

tevékenységgel is megtámogatunk. A projekt megvalósítása szempontjából fontos és sajtó, illetve 

nyilvános eseményekről fotódokumentációk készítünk. A sajtóban és az elektronikus médiában 

tájékoztatást adunk a projektről, mindezeket összegyűjtjük és elemezzük. Az elemző cikket és 

fotókat a projekt végén a TÉRKÉPTÉR-be feltöltjük. 

A belső kommunikáció alapvetően a kedvezményezeti szinten a megvalósítással összefüggő 

információ átadás és koordináció szempontjából fontos és kiemelt elemek. A Miskolci Egyetem 

megvalósításba részt nem vevő oktatói, dolgozóinak tájékoztatására mind elektronikus úton, on-

line felületen, körlevél segítségével tájékoztatjuk, a koordinációs feladatokat a megvalósítókkal és 

az érintett célcsoportokkal változó méretű koordinációs értekezletekkel, workshopokkal kívánjuk 

megvalósítani, amely fórumok interaktívak és az értékelés, a visszacsatolás fórumai is. 

Az un. kifelé irányuló kommunikáció azonban a fejlesztés célrendszerével összhangban a 

legnagyobb hangsúlyt kapott csatorna, amely lefedi a konstrukció keretében megvalósuló 3 pillér 

(BEMELEGÍTŐ, START és BEFUTÓ) eredményeinek disszeminációját valamint aktívan szerepet vállal 

az eredmények és hatások elérésében kialakításában. Ezen tevékenység kiemelt elemei a 

roadshow-k keretében a középiskolás diákokkal történő interakció, a korábban sikeres és azóta is 

töretlen Tudnak Valamit! és az ennek a mintájára kialakításra kerülő Hogyan Tovább? 

programok, ahol mindkét esetben hallgatóink kutatási kompetenciájának növelése a fő cél, 

azonban az előadások célcsoportja az Ő mentorálasukban részt vevő oktatók/kutatók is. Ezen a 

helyen kell megemlíteni azokat az elsősorban, de nem kizárólag a középiskolásoknak szóló on-line 

szolgáltatásokat, mint a 0. évfolyam és a beiskolázási portál, amelyek a középiskolások 

körében informálnak, a projekt céljaival összefüggésben, ellátják a fejlesztésükhöz szükséges 

feltételrendszer szerepét és visszacsatolást biztosítanak a fejlesztők felé. 
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5.2. A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, 

KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA 

A projekt célcsoportjainak és az érintettek körének szóló üzeneteket és feladatokat a  

31. táblázatban foglaltuk össze. 

31. táblázat. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése 

Célcsoport 
Célcsoport 

értékelése 
Várható reakció Feladat 

Közvetlen célcsoport 

Középiskolai diákok 

Fontos – az operatív 

és stratégia 

szakaszban 

egyaránt 

Lelkes hozzáállás, 

Érdeklődéssel várják a 

gyakorlatban is 

hasznosítható projekt 

eredményeket 

Információ támogatás, a 

gyakorlatban 

hasznosítható 

eredmények célcsoport 

központú disszeminálása 

BSc és MSc hallgatók 

Fontos – az operatív 

és stratégia 

szakaszban 

egyaránt. 

Lelkes hozzáállás, 

tudományos kihívás 

A támogatás növelése, a 

projekt során az 

együttműködés 

erősítése 

PhD hallgatók 

Fontos – az operatív 

és stratégia 

szakaszban 

egyaránt. 

Lelkes hozzáállás, 

tudományos kihívás 

A támogatás növelése, a 

projekt során az 

együttműködés 

erősítése 

PhD és TDK 

témavezetők 

Fontos – az operatív 

és stratégia 

szakaszban 

egyaránt. 

Lelkes hozzáállás, 

tudományos kihívás 

A támogatás növelése, a 

projekt során az 

együttműködés 

erősítése 

Pre- és Posztdoktorok 

Fontos – az operatív 

és stratégia 

szakaszban 

egyaránt. 

Lelkes hozzáállás, 

tudományos kihívás 

A támogatás növelése, a 

projekt során az 

együttműködés 

erősítése 

Együttműködő kutatási 

Intézmények 
Közepesen fontos 

Érdeklődéssel várják a 

gyakorlatban is 

hasznosítható projekt 

eredményeket 

A projekt során közösen 

elért eredmények 

együttműködésen 

alapuló jövőbeni 

hasznosításának 

bemutatása 

Közvetett célcsoport 

ME Karok 

Fontos – az operatív 

és stratégia 

szakaszban 

egyaránt. 

Támogató hozzáállás 

A támogatás növelése, a 

projekt során az 

együttműködés 

erősítése 

ME Kiválósági 

Központok 

Fontos – az operatív 

és stratégia 

szakaszban 

egyaránt. 

Támogató hozzáállás 

A támogatás növelése, a 

projekt során az 

együttműködés 

erősítése 

Doktori Iskolák 

Fontos – az operatív 

és stratégia 

szakaszban 

egyaránt. 

Támogató hozzáállás 

A támogatás növelése, a 

projekt során az 

együttműködés 

erősítése 

ME dolgozók és 

oktatók, akik a 

projektben közvetlenül 

nem érintettek 

Közepesen fontos Érdektelenség 

A projekt 

eredményeinek 

közérthető 

disszeminálása 

Érintettek 

Vendégelőadók 

Fontos – az operatív 

szakaszok 

végrehajtásában. 

Támogató hozzáállás 

A projekt célok 

hasznosságának 

bemutatása 

adminisztratív és Fontos – a feladatok Támogató hozzáállás A támogatás növelése, a 
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Célcsoport 
Célcsoport 

értékelése 
Várható reakció Feladat 

kutatási asszisztencia ellátásában projekt során az 

együttműködés 

erősítése 

Mentor programokban 

képzést bonyolítók 

Fontos – a feladatok 

ellátásában 
Támogató hozzáállás 

A támogatás növelése, a 

projekt során az 

együttműködés 

erősítése 

középiskolai diákok 

szülei 

Fontos – az operatív 

szakaszok 

végrehajtásában. 

Lelkes hozzáállás, 

Érdeklődéssel várják a 

gyakorlatban is 

hasznosítható projekt 

eredményeket 

információ támogatás, A 

gyakorlatban 

hasznosítható 

eredmények célcsoport 

központú disszeminálása 

Miskolc lakossága Közepesen fontos 

Információ hiány, 

mert nem látják át a 

projekt rájuk 

gyakorolt hatását 

A projekt 

eredményeinek 

közérthető 

disszeminálása 

B-A-Z lakossága Közepesen fontos 

Információ hiány, 

mert nem látják át a 

projekt rájuk 

gyakorolt hatását 

A projekt 

eredményeinek 

közérthető 

disszeminálása 

ÉM régió lakossága Közepesen fontos 

Információ hiány, 

mert nem látják át a 

projekt rájuk 

gyakorolt hatását 

A projekt 

eredményeinek 

közérthető 

disszeminálása 
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32. táblázat. A célcsoportok és az érintettek számára kommunikációs üzenetek megfogalmazása 

Célcsoport 
Elismertséget célzó 

üzenet 
Megismerhetőséget célzó üzenet 

Közvetlen célcsoport 

Középiskolai diákok 
A jövőkép pozitív erősítése, 

formálása 

A projektben rejlő hosszú távú 

lehetőségek bemutatása 

BSc és MSc hallgatók 
A projektben való részvétel 

tudományos értéke 

A projektben rejlő hosszú távú 

lehetőségek bemutatása 

PhD hallgatók 
A projektben való részvétel 

tudományos értéke 

A projektben rejlő hosszú távú 

lehetőségek bemutatása 

PhD és TDK 

témavezetők 
A mentorállás jelentősége 

A projekt módszertanának, 

szemléletmódjának megismertetése 

Pre és Posztdoktorok 
A projektben való részvétel 

tudományos értéke 

A projektben rejlő hosszú távú 

lehetőségek bemutatása 

Együttműködő 

kutatási Intézmények 

Az együttműködésben rejlő 

lehetőségek hasznossága 

A projekt módszertanának, 

szemléletmódjának megismertetése 

Közvetett célcsoport 

ME Karok 
A kutatói utánpótlás nevelés 

fontossága 

A projekt módszertanának, 

szemléletmódjának megismertetése 

ME Kiválósági 

Központok 

A kutatói utánpótlás nevelés 

fontossága 

A projekt módszertanának, 

szemléletmódjának megismertetése 

Doktori Iskolák 
A kutatói utánpótlás nevelés 

fontossága 

A projekt módszertanának, 

szemléletmódjának megismertetése 

ME dolgozók és 

oktatók, akik a 

projektben 

közvetlenül nem 

érintettek 

A kutatói utánpótlás nevelés 

fontossága 

A projekt közérthető 

megismertetése, az elért 

eredmények rövid bemutatása 

Érintettek 

Vendégelőadók 
A kutatói utánpótlás nevelés 

általános fontossága 

A projekt módszertanának, 

szemléletmódjának 

megismertetése, az elért 

eredmények rövid bemutatása 

adminisztratív és 

kutatási asszisztencia 

A projektben való részvétel 

értéke 

A projekt módszertanának, 

szemléletmódjának megismertetése 

Mentor programokban 

képzést bonyolítók 

A projektben való részvétel 

értéke 

A projekt módszertanának, 

szemléletmódjának megismertetése 

középiskolai diákok 

szülei 

A jövőkép pozitív erősítése, 

formálása 

A projekt módszertanának, 

szemléletmódjának 

megismertetése, az elért 

eredmények rövid bemutatása 

Miskolc lakossága 

Olyan intézmény található a 

városban, amely többek 

között ezt a projektet is 

megvalósította 

A projekt módszertanának, 

szemléletmódjának 

megismertetése, az elért 

eredmények rövid bemutatása 

B-A-Z lakossága 

Olyan intézmény található a 

megyében, amely többek 

között ezt a projektet is 

megvalósította 

A projekt módszertanának, 

szemléletmódjának 

megismertetése, az elért 

eredmények rövid bemutatása 

ÉM régió lakossága 

Olyan intézmény található a 

régióban, amely többek 

között ezt a projektet is 

megvalósította 

A projekt módszertanának, 

szemléletmódjának 

megismertetése, az elért 

eredmények rövid bemutatása 
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5.3. KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA 

33. táblázat. A kommunikációs eszközök azonosítása 

Célcsoport 
Kommunikációs 

eszköz 

Kommunikációs 

csatorna 

Legnagyobb 

eredmény 

elérésének eszköze 

Közvetlen célcsoport 

Középiskolai 

diákok 

Hírlevél, tájékoztató 

kiadvány, workshop, 

rendezvény és web2 

Személyes és 

tömegkommunikáció 

Direkt, interaktív 

kapcsolat és web2 

BSc és MSc 

hallgatók 

Hírlevél, workshop, 

rendezvény és web2 

Személyes 

kommunikáció 

Direkt, interaktív 

kapcsolat 

PhD hallgatók Hírlevél, workshop, 

rendezvény és web2 

Személyes 

kommunikáció 

Direkt, interaktív 

kapcsolat 

PhD és TDK 

témavezetők 

Hírlevél, workshop és 

on-line 

Személyes 

kommunikáció 

Direkt, interaktív 

kapcsolat 

Pre- és 

Posztdoktorok 

Hírlevél, konferencia, 

tájékoztató kiadvány, 

workshop és on-line 

Személyes 

kommunikáció 

Direkt, interaktív 

kapcsolat 

Együttműködő 

kutatási 

Intézmények 

Hírlevél, konferencia, 

workshop és on-line 

Személyes 

kommunikáció 

Direkt, interaktív 

kapcsolat 

Közvetett célcsoport 

ME Karok Hírlevél, workshop és 

on-line 

Személyes és 

tömegkommunikáció 

Direkt, interaktív 

kapcsolat 

ME Kiválósági 

Központok 

Hírlevél, workshop és 

on-line 

Személyes és 

tömegkommunikáció 

Direkt, interaktív 

kapcsolat 

Doktori Iskolák Hírlevél, workshop és 

on-line 

Személyes 

kommunikáció 

Direkt, interaktív 

kapcsolat 

ME dolgozók és 

oktatók, akik a 

projektben 

közvetlenül nem 

érintettek 

Hírlevél, workshop, 

rendezvény, on-line és 

web2 

Személyes és 

tömegkommunikáció 
on-line és web2 

Érintettek 

Vendégelőadók Hírlevél, workshop és 

on-line 

Személyes 

kommunikáció 
Direkt kapcsolat 

adminisztratív és 

kutatási 

asszisztencia 

Hírlevél, workshop és 

on-line 

Személyes 

kommunikáció 

Direkt, interaktív 

kapcsolat 

Mentor 

programokban 

képzést 

bonyolítók 

Hírlevél, workshop és 

on-line 

Személyes 

kommunikáció 

Direkt, interaktív 

kapcsolat 

középiskolai 

diákok szülei 

Nyomtatott és on-line 

sajtó, TV és rádió 

műsorszórás 

Személyes és 

tömegkommunikáció 
Direkt kapcsolat 

Miskolc lakossága Nyomtatott és on-line 

sajtó, TV és rádió 

műsorszórás 

Személyes és 

tömegkommunikáció 

Direkt kapcsolat és 

műsorszórás 

B-A-Z lakossága Nyomtatott és on-line 

sajtó, TV és rádió 

műsorszórás 

Személyes és 

tömegkommunikáció 

Direkt kapcsolat és 

műsorszórás 

ÉM régió 

lakossága 

Nyomtatott és on-line 

sajtó, TV és rádió 

műsorszórás 

Személyes és 

tömegkommunikáció 

Direkt kapcsolat és 

műsorszórás 
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5.4. KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV 

34. táblázat. Kommunikációs ütemterv 

Idő-

pont 
Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

2015. 

04. hó 

Cselekvési 

(kommunikációs) 

terv elkészítése 

/kötelezően/ 

A projekt 

kommunikációs 

tevékenységének 

pontos 

megtervezése 

Mindegyik 
Nyomtatott és 

elektronikus 

projektmenedzser 

és PR csoport 

2015. 

04. hó– 

2015. 

11. hó 

A projekthez 

kapcsolódó 

tájékoztató aloldal, 

létrehozása, 

folyamatos 

frissítése 

/kötelezően/ 

a projekt 

bemutatása, 

a folyamatos 

nyilvánosság 

biztosítása 

Mindegyik, 
honlap, 

aloldal 

projektmenedzser, 

szakmai felelősök, 

ME Számítóközpont 

és ME PR csoport,  

2015. 

04. hó– 

2015. 

11. hó 

ME Facebook csoport 

projekttel 

kapcsolatos 

tájékoztatása 

a projekt 

bemutatása, 

a folyamatos 

nyilvánosság 

biztosítása 

Középiskolai 

diákok és 

szüleik, 

egyetemi 

hallgatók és a 

lakosság, 

web2 

projektmenedzser, 

szakmai felelősök, ME 

Számítóközpont és 

PR csoport,  

2015. 

04. hó 

Sajtóközlemény 

kiküldése a projekt 

indításáról és a 

sajtómegjelenések 

összegyűjtése 

/kötelezően/ 

nyilvánosság 

biztosítása 

disszemináció 

hatékonyságának 

növelése 

Egyetemi 

polgárok, a 

város, megye 

és a régió 

lakossága, 

középiskolai 

diákok 

sajtóközlemén

y, web2 

projekt-

menedzser, 

szakmai felelősök 

és ME PR csoport 

2015. 

05. hó 

A beruházás 

helyszínén „C”, 

típusú tábla 

elkészítése és 

elhelyezése 

/kötelezően/ 

nyilvánosság 

biztosítása 

helyi 

hatásterületű 

célcsoportok 

„C”, típusú 

tábla 

projekt-

menedzser, szállító 

2015. 

11. hó 

Sajtóközlemény 

kiküldése a projekt 

zárásáról és a 

sajtómegjelenések 

összegyűjtése 

/kötelezően/ 

nyilvánosság 

biztosítása 

disszemináció 

hatékonyságának 

növelése 

Egyetemi 

polgárok, a 

város, megye 

és a régió 

lakossága, 

középiskolai 

diákok 

sajtóközlemén

y, web2 

projekt-

menedzser, 

szakmai felelősök 

és ME PR csoport 

2015. 

09. hó 

Sajtótájékoztató 

szervezése 

A projekt t 

eredményeinek 

bemutatása, 

jövőbeli célok 

Mindegyik 
Sajtótájékoztató

,  

Projektmenedzser, 

ME vezetői és ME PR 

csoport 

2015. 

08. hó– 

2015. 

11. hó 

Sajtómegjelenés 

nyilvánosság 

biztosítása 

disszemináció 

hatékonyságának 

növelése 

regionális és 

országos 

hatásterületű 

célcsoportok 

TV és rádió 

megjelenés, 

nyomtatott és 

on-line sajtó 

projektmenedzser, 

projekt szakmai 

menedzsmentje és 

ME PR csoport 

2015. 

08. hó– 

2015. 

11. hó 

Szórólapok plakátok 

A projektben 

megjelenő szakmai 

elemek 

reklámozása, 

disszemináció 

hatékonyságának 

növelése 

helyi 

hatásterületű 

célcsoportok 

kiadvány 

ME vezetői, 

projektmenedzser, 

projekt szakmai 

menedzsmentje és 

ME PR csoport 
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Idő-

pont 
Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 

2015. 

05. hó– 

2015. 

11. hó 

Roadshow 

A projekt 

BEMELEGÍTŐ – 

programjában 

megvalósuló 

fejlesztések 

kommunikációja, 

szakmai 

megvalósítás 

középiskolai 

diákok, 

egyetemi 

hallgatók 

rendezvény 

projektmenedzser, 

projekt szakmai 

menedzsmentje 

2015. 

04. hó– 

2015. 

11. hó 

0. Évfolyam portál 

A projekt 

BEMELEGÍTŐ – 

programjában 

megvalósuló 

fejlesztések, 

szakmai 

megvalósítás 

középiskolai 

diákok, 

egyetemi 

hallgatók 

on-line felület 

projektmenedzser, 

projekt szakmai 

menedzsmentje 

2015. 

10. hó– 

2015. 

11. hó 

Beiskolázási portál 

A projekt 

BEMELEGÍTŐ – 

programjában 

megvalósuló 

fejlesztések, 

szakmai 

megvalósítás 

középiskolai 

diákok 
on-line felület 

projektmenedzser, 

projekt szakmai 

menedzsmentje 

2015. 

04. hó– 

2015. 

11. hó 

Tudnak valamit! és 

Hogyan tovább? 

rendezvények 

A projekt START és 

BEFUTÓ – 

programjában 

megvalósuló 

fejlesztések, 

szakmai 

megvalósítás 

helyi 

hatásterületű 

célcsoportok 

workshop, 

előadás, 

rendezvény 

projektmenedzser, 

projekt szakmai 

menedzsmentje 

2015. 

04. hó– 

2015. 

11. hó 

Mentor programok 

A projekt START és 

BEFUTÓ – 

programjában 

megvalósuló 

fejlesztések, 

szakmai 

megvalósítás 

egyetemi 

hallgatók 

workshop, 

előadás, 

rendezvény 

projektmenedzser, 

projekt szakmai 

menedzsmentje 

2015. 

04. hó– 

2015. 

11. hó 

Belső kommunikáció 

A projekt 

megvalósítói és az 

érintettek 

tájékoztatása 

koordináció 

megvalósítók és 

érintettek köre, 

Egyetemi 

polgárok 

email, NEPTUN 

rendszer, on-

line felület, 

rendezvények 

projektmenedzser, 

projekt szakmai 

menedzsmentje ME 

Számítóközpont és 

PR csoport 

2015. 

04. hó- 

2015. 

11. hó 

Fotódokumentáció 

készítése 

/kötelezően/ 

a projekt 

kivitelezésének 

és 

eredményeinek 

folyamatos 

közvetítése 

Mindegyik, 

honlap, web2, 

TÉRKÉPTÉR, 

kiadványok 

projektmenedzser, 

szakmai felelősök, 

ME Számítóközpont 

és PR csoport 

 

2015. 

11. hó 

TÉRKÉPTÉR 

feltöltése a 

projekthez 

kapcsolódó 

tartalommal 

/kötelezően/ 

Nyilvánosság 

biztosítása 
Mindegyik 

cikk, fotótár, 

média-

megjelenések 

projektmenedzser 

és ME PR csoport 

 


