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E tanulmány fő célja annak elemzése volt, hogy mennyire lenne kívánatos és megvalósítható egy kutatási 

teljesítményről szóló adatok (ráfordítások, eredmények és termelékenység) összegyűjtésére és nyomon 

követésére szolgáló nemzetközi rendszer kialakítása a politikai döntéshozatal javítása és a vonatkozó 

kutatáspolitikai alternatívák azonosítása érdekében. 

E célból elemeztük a kulcsfontosságú szakpolitikai hajtóerőket, azaz a kutatás nyomon követésére és mérésére 

irányuló egyre növekvő európai nyomás legfontosabb kiváltó okait. Végső soron e nyomás fűti azt a vágyat, 

hogy integráltabb módszert találjunk nem csupán a kutatási teljesítmény, hanem a kutatás hatékonyságának és 

hatásainak megismerésére is. Egyúttal áttekintettük a stratégiai információk összegyűjtésére és a kutatási 

teljesítmények értékelésére vonatkozó jelenlegi megközelítéseket Európában és nemzeti szinten a 

tagállamokban, valamint mérlegeltük a kapcsolódó előnyöket és kihívásokat. 

A. szakpolitikai alternatíva: a tudományos teljesítmény értékelésére szolgáló hatékonyabb módszertani 

keret támogatása és az e keret iránti elkötelezettség 

Mire van szükség? 

A kutatás és a kutatási irányítás terén megfigyelhető jelenlegi tendenciák újszerű elvárásokat teremtenek az 

értékelés gyakorlatával szemben, kiterjesztve annak hatályát és alkalmazási körét. A politikai döntéshozatal 

esetében egyre inkább megkövetelik, hogy bizonyítékokon alapuljon, az értékelés pedig szerves részévé válik a 

prioritások kijelölésének és a stratégiakialakítási folyamatoknak a nemzeti politikai döntéshozók és a kutatási 

szereplők szintjén egyaránt. 

A nemzetközi gyakorlatban az értékelés a szakpolitikai és programciklus szerves részévé vált. Hagyományos 

retrospektív funkcióján túl hangsúlyosabbá vált a jövőbeli csapásirányt kijelölő és alakító szerepe is. Az 

értékelésnek a várakozásoknak megfelelően elő kell segítenie a tanulást és a fejlődést, valamint biztosítania kell 

az elszámoltathatóságot. 

Tekintve, hogy a jelenlegi szakpolitikai színtéren bekövetkező változások miatt fokozott nyomás hárul az 

értékelési gyakorlatra, valamint hatályának és funkciójának kiterjesztésére, az értékelési módszertanok 

megújulására és korszerűsítésére van szükség. Ezzel összefüggésben az értékelő közösség legnehezebb feladata 

a tudás létrehozásához és az innovációhoz vezető dinamikák, valamint a kutatásra fordított állami beruházások 

gazdasági és társadalmi megtérülésének felmérésére adódó esélyek és lehetőségek jobb megértése. 

Háttér 

A Horizont 2020 stratégia keretében felismerve, hogy egyre bonyolultabbá válik az értékelési gyakorlat 

módszertana, az Európai Bizottság (Kutatási és Innovációs Főigazgatóság) bejelentette arra irányuló szándékát, 

hogy létrehozzon egy európai kutatási és innovációs értékelési hálózatot, ily módon vitafórumot teremtve az 

értékelésben érintett európai szereplők számára. Célja, hogy válaszoljon a Horizont 2020 stratégia értékelési 

rendszerét érintő kihívásokra, amelyek túlmutatnak az adatok és bizonyítékok összegyűjtésén: javítani kell az 

elemzői készségeket, egyúttal pedig szükség van új módszertanok feltárására a kutatási és innovációs 

tevékenységek értékeléséhez. 
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Szakpolitikai alternatíva 

E keret ideális hátteret biztosít egy olyan értékelési hálózat létrehozásához, amely a Horizont 2020 stratégiára 

(vagyis az Európai Bizottság által finanszírozott kutatásra) összpontosító elemzések megvitatásáról a 

tudásalapú és innovációs rendszerek általános összefüggésében alkalmazott értékelési módszertanok 

megvitatására helyezné át a hangsúlyt. 

Egy ilyen hálózat „interdiszciplináris” alapon működhetne, azaz a mutatók kidolgozásával foglalkozó 

szakembereket, a szakpolitikák értékelésével foglalkozó szakembereket, valamint az információs rendszerekre 

szakosodott számítástechnikai szakembereket egyaránt bevonhatná. E három közösség jelenleg egymástól 

viszonylag elszigetelten tevékenykedik, miközben lényeges előnyök származhatnának a hatékonyabb 

módszertani keret eléréséhez vezető lehetséges megoldásokkal kapcsolatos különféle szemléletmódjuk 

integrációjából. A hálózatnak az igényekkel, a kihívásokkal, valamint a meglévő, illetve újonnan felmerülő 

lehetőségekkel kapcsolatos ismeretek átadására kell összpontosítania. 

A végrehajtandó intézkedéseknek ki kell terjedniük a nemzeti, európai és globális szinten jelenleg alkalmazott 

gyakorlatok áttekintésére, az érintett szereplők tágabb csoportjának – köztük az európai és nemzeti politikai 

döntéshozók – részvételével működő vitafórumok megszervezésére, valamint a próbamódszereket alkalmazó 

kísérleti gyakorlatokra is. 

B. szakpolitikai alternatíva: nemzeti kutatási információs rendszerek kialakításának támogatása és 

összehangolása az uniós tagállamokban 

Mire van szükség? 

 Az elmúlt években Európában jelentősen megnövekedett a nemzeti kutatási információs rendszerek száma, 

amelyek az aktuális technológiai vívmányokat alkalmazzák a stratégiák hatékonyabb nemzeti és intézményi 

szintű kialakításához. Ezen információs rendszerek lényeges lehetőségeket kínálnak a nemzeti kutatási 

rendszerek minden érdekelt fele számára, és képesek választ adni a kutatók, a kutatóintézetek és a 

kutatáspolitikai döntéshozók többféle igényére. Mindez lendületet adott egy páneurópai átfogó kutatási 

információs rendszer kialakításához, amely a kutatásigazgatásra és a tudósok kiszolgálására helyezi a 

hangsúlyt. 

Az ügynökségi és intézményi szinten működő rendszereket egymással, valamint gyakran külső 

adathalmazokkal is összekapcsoló nemzeti kutatási információs rendszerek kialakításának jelenlegi európai 

hullámát azonban a kutatás nyomon követésére és mérésére irányuló egyre növekvő európai nyomás 

összefüggésében kell látnunk. A kutatási rendszer valamennyi részén megnövekedett a hozzáférhető 

információk és a „stratégiai hírszerzés” iránti igény, ami a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb mennyiségű 

adat rendelkezésre állását és elemzését követeli meg több különböző domén és ország viszonylatában. 

Háttér 

A jelenleg működő nemzeti kutatási információs rendszerek többsége, valamint a kialakítás alatt álló 

rendszerek teljes mértékben kölcsönösen átjárhatóak. A nemzeti szinten szerzett tapasztalatok azt mutatják, 

hogy az intézményi vagy ügynökségi szinten működő rendszerek között már kialakult szintű átjárhatóság 

lényegesen elősegítette az integrált rendszer megvalósítását. Ugyanez helyezhető kilátásba az európai kutatási 

infrastruktúra kialakításának esetében is. 

A nemzeti szintű tapasztalatok azt mutatják, hogy a legmagasabb szinteken jelentkező politikai elköteleződés 

kiemelten fontos a határozott döntéshozatalhoz és a kutatási információs rendszer sikeres megvalósításához. 

Szakpolitikai alternatíva 

E tendencia korai szakaszban történő irányítása elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítsák a folyamat 

nyitottságát, valamint elősegítsék a nemzeti kutatási információs rendszerek jelenlegi kialakításának 

felgyorsítását. 

Az ilyen szakpolitikai fellépések egy „semleges” szakpolitikai ügynökség európai szintű kötelezettségvállalását 

és közreműködését feltételezik. Az Európai Parlament és a Tanács szintjén különösen a nemzeti kutatási 

információs rendszerek valamennyi tagállamban történő kialakításának szükségességével és jelentőségével, 
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valamint e rendszerek kölcsönönös átjárhatóságával kapcsolatos döntéshozatal összefüggésében lehet szükség 

támogatásra. Esetleg kérdést vethet fel az ilyen információs rendszerek kialakítására szánt költségvetés is. 

Ennek kapcsán helyénvalónak tűnik az érdekelt felek érintett csoportjainak közreműködése, az európai 

finanszírozó ügynökségek Science Europe elnevezésű szervezetét is ideértve. 

Ebben az összefüggésben a végrehajtható egyedi intézkedések közé sorolhatjuk különösen a nemzeti kutatási 

információs rendszerek valamennyi szereplő számára jelentett előnyeivel kapcsolatos figyelemfelkeltést, 

valamint a bevált gyakorlatok megosztását. 

C. szakpolitikai alternatíva: a ráfordítással kapcsolatos és egyéb mutatók meghatározására vonatkozó 

általános megközelítés kialakításának támogatása és összehangolása 

Mire van szükség? 

A szakirodalom e tanulmány keretében megvalósult áttekintéséből az derült ki, hogy egyre nagyobb az igény 

egy integrált – semmint összesített – európai vélemény kialakítására a kutatási teljesítmény és a hatások 

vonatkozásában. Mindez várhatóan megmutatkozik majd az európai és a nemzeti kutatási politikák közötti 

növekvő összhangban, valamint a nemzetközi kutatási együttműködések előmozdításában is az európai és a 

nemzeti kutatási politikák terén egyaránt. 

Az integrált rendszerek kialakításának kulcsa a különféle rendszerekben alkalmazott kifejezések helyes 

értelmezése és feltérképezése. A kutatási információs rendszerek „szemantikai átjárhatóságának” 

köszönhetően mindez technikai szempontból többé nem jelent nehézséget. A tanulmány keretében 

megkérdezett szakértők arra az álláspontra helyezkedtek, hogy mindennek ellenére ki kell alakítani az 

eredményekkel kapcsolatos és egyéb mutatók meghatározásának általános megközelítését. Ez egyúttal 

garantálná a nemzetközi információs rendszerben gyűjtött adatok „összesített” mutatók kidolgozására történő 

lehetséges felhasználását, ezáltal ötvözve egy integrált rendszer és egy összesített keretrendszer erősségeit. 

Ebben az összefüggésben további intézkedésként ki kell választani azon kulcsfontosságú mutatókat, amelyek 

tekintetében az adatszolgáltatást valamennyi nemzeti kutatási információs rendszerben megkövetelik. Ehhez 

megállapodásra kell jutni a minimálisan összegyűjtendő adatok fókuszára, minőségére és mélységére 

vonatkozóan. 

Háttér 

A technikai fejleményekből adódóan a szabványosítás ebben az összefüggésben nem követeli meg a 

tagállamoktól, hogy megállapodjanak olyan általánosan elfogadott mutatókról, amelyekhez mérten az 

információgyűjtést végzik, esetleg figyelmen kívül hagyva saját „helyi” igényeiket. 

A szakértők és a nemzeti rendszerekből szerzett legfrissebb tapasztalatok egyaránt rávilágítanak arra, hogy a 

kutatók és a kutatói közösségek központi szerepet töltenek be a mutatók kidolgozásában és azonosításában. 

Egy európai szintű rendszer esetében ez a nemzeti kutatáspolitikai döntéshozókra és a finanszírozó 

ügynökségekre is kihat. A szakértők alapjában véve a mikroadatokon alapuló mutatók és az adatválasztási 

modell társadalmi felépítésének jelentőségét hangsúlyozzák európai szinten, amelynek figyelembe kell vennie 

a különféle nemzeti kultúrákat és megközelítéseket. 

Szakpolitikai alternatíva 

Több műhelytalálkozót és adott esetben munkacsoportot kell szervezni annak érdekében, hogy 

megállapodjanak néhány kulcsfontosságú mutató közös meghatározásáról, valamint olyan minimális számú 

mutatóról, amelyekhez valamennyi tagállamban adatokat kell szolgáltatni. 

E tevékenységekben való közreműködésre fel kell kérni többek között az érdekelt felek különféle csoportjainak 

képviselőit, azaz a mutatók kidolgozásával és a szakpolitikák elemzésével foglalkozó szakértőket, a 

számítástechnikai szakértőket, a nemzeti finanszírozó ügynökségek és a kutatói közösségek képviseletében a 

Science Europe szervezetet, az európai STI (tudomány, technológia és innováció) mutatók terén 

kulcsfontosságú szerepet játszó Eurostatot, az Európai Bizottságot, mégpedig azon belül is a Kutatási és 

Innovációs Főigazgatóságot, illetve a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóságát, 
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amelyek az infrastruktúra kialakításának és megvalósításának kulcsszereplői, ezáltal felvállalva a 

kezdeményezés általános koordinálásának feladatát. 

D. szakpolitikai alternatíva: egy integrált európai kutatási információs infrastruktúra technikai 

megvalósításának támogatása és az említett infrastruktúra iránti elkötelezettség 

Mire van szükség? 

Az integrált európai kutatási információs infrastruktúra nem a létező nemzeti kutatási információs rendszerek 

helyettesítésére, hanem alapvetően azok kiegészítésére hivatott. Egy olyan általánosan elterjedt infrastruktúra 

jellemzőivel kell rendelkeznie, amely összekapcsolja a meglévő nemzeti kutatási információs rendszereket, 

ezáltal pedig lehetővé teszi az igény szerinti lekérdezést, valamint végső soron az adatok mutatókhoz és 

mérőszámokhoz való kinyerését. Ebben az összefüggésben egy ilyen rendszer kialakításának költségei 

várhatóan aránylag korlátozottak maradnak. 

Háttér 

Egy európai integrált kutatási információs infrastruktúra kialakítása technikai szempontból nem jelentene 

különösebben nagy erőfeszítést. Mindez a közelmúltbeli technológiai fejleményeknek köszönhető, és 

mindenekelőtt az európai CERIF-szabvány fejlettségének, amely lehetővé teszi a különféle formátumú 

adathalmazok és/vagy kutatási információs rendszerek zökkenőmentes összekapcsolását, a CERIF-től eltérő 

rendszereket is ideértve. 

Szakpolitikai alternatíva 

Az érdekelt felek csoportjai körében egyértelmű törekvés figyelhető meg a stratégiai információk és az 

információs rendszerek fokozott összehangolása és összekapcsolása iránt. Ugyanakkor a kutatási teljesítmény 

mérésével kapcsolatos közös rendszer vagy megközelítés kialakítása nem valósítható meg pusztán alulról 

felfelé építkező kezdeményezésekkel. Létfontosságú, hogy már a korai szakaszban az integráció irányába 

tereljük az európai szintű erőfeszítéseket és a folyamat koordinálását. Mindez garantálná a folyamat 

nyitottságát – az összes uniós tagállam és az érdekelt felek érintett csoportjainak bevonásával –, valamint 

elősegítené a nemzeti kutatási információs rendszerek gyorsabb kialakítását. 

Az EKT létrehozásával összefüggésben a nyomonkövetési tevékenységek felett gyakorolt irányítás, valamint az 

európai kutatási elektronikus infrastruktúrák kialakításának jelenlegi aktív támogatása okán az Európai 

Bizottság tekinthető a legkézenfekvőbb vezérszereplőnek és koordinátornak. 

A közreműködésre fel kell kérni többek között az érdekelt felek különféle csoportjainak képviselőit, azaz a 

mutatók kidolgozásával és a szakpolitikák elemzésével foglalkozó szakértőket, a számítástechnikai 

szakértőket, a nemzeti finanszírozó ügynökségek és a kutatói közösségek képviseletében a Science Europe 

szervezetet, valamint a különféle tagállamokban működő nemzeti kutatási információs rendszerek 

igazgatásával foglalkozó szereplőket. 
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