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A CEU ÉS A MAGYAR FELSŐOKTATÁS SZÍNVONALA, NEMZETKÖZI HÍRNEVE 

 

A Közép-európai Egyetem jelentősen hozzájárul Magyarország nemzetközi 

elismeréséhez azáltal, hogy Európa egyik nagy tekintélyű posztgraduális 

intézményét működteti Budapesten. A 2016-2017-es Times Higher Education 

felsőoktatási rangsor a CEU-t, Magyarországról egyedüliként, a világ első 350 

egyeteme közé sorolta. Társadalomtudományok területén, ugyancsak a Times 

Higher Education szerint, 2014-2015-ben, a világ 100 legjobbja közé tartozott az 

egyetem.  

 

A 2016-os QS rangsor szerint politológia és a nemzetközi tanulmányok 

tekintetében a CEU képzése a világon a 40-ik legjobb. A filozófia és szociológia 

vonatkozásában a legjobb 100 között van, a történelemtudományok 

kategóriában a legjobb 150 között, a közgazdaságtudományok tekintetében 

pedig a legjobb 200 egyetemének egyike a CEU. 

 

Az egyetem kutatási potenciál erejét mutatja, hogy élen jár az egyetem az 

Európai Unió-s kutatási pénzek Magyarországra hozásában is. Az EU Kutatás és 

technológiafejlesztési 7. Keretprogramjában a társadalomtudományok és a 

bölcsésztudományok területén a sikeresen elnyert pályázatok számát tekintve a 

CEU Európa összes egyeteme közül az ötödik volt.  

 

Nemzetközi összetétele alapján a Közép-európai Egyetem a 8.-ik a világon. A A 

2016-2017-es tanévben diákjai 110 országból-, tanárai pedig több, mint 40 

országból érkeztek.  

 

 

TUDOMÁNYOS DÍJAK 

 

2016 december 

Gábor Dénes díj (NOVOFER Alapítvány) – Barabási Albert-László, 

vendégprofesszor, Hálózatkutatási Központ / Közgazdaságtan tanszék 

kiemelkedő tudományos innovációért 

 

2016 december 

Kanada Rend (Order of Canada) (a kanadai állam által) – Michael Ignatieff, 

elnök-rektor 



 

emberjogi tudósként és riporterként tudásunk gyarapítása érdekében végzett 

munkájáért 

 

2016 november 

Politikatudományi Társaság, Nemzetközi elismerés (Political Studies 

Association International Recognition) – Michael Ignatieff, elnök-rektor 

tudósként és véleményformálóként lankadatlan és jelentős hozzájárulásáért 

 

2016 október 

Goran Skogh Díj – Alessandro De Chiara, adjunktus, Közgazdaságtan tanszék 

fiatal tudósként az Európai Jogi és Közgazdaságtani Szervezet (European Association 

of Law and Economics (EALE)) 33. éves konferenciáján a legígéretesebb tanulmány 

benyújtásáért 

 

2016 szeptember 

Nemzetközi Történelemtudományi díj (A történelemtudomány nemzetközi 

bizottsága által (International Committee of Historical Sciences (CISH)) – 

Klaniczay Gábor, egyetemi tanár, Középkor tanszék 

Kitűnő munkájának elismeréseként 

 

2015 november  

Karl Polanyi Díj (a Magyar Szociológiai Társaság által) – Szalai Júlia, 

vendégprofesszor, Politikatudományi tanszék / Nacionalizmus tanulmányok / 

tudományos főmunkatárs, Közpolitika Központ  

a szociológia területén a legjobb könyv vagy cikk megírásáért  

 

2015 augusztus 

Yrjo Jahnsson Award (Az Európai Közgazdasági Társaság (European Economic 

Association (EEA) és a Yrjo Jahnsson Alapítvány által) – Kőszegi Botond, 

professzor, Közgazdaságtan tanszék 

a viselkedésközgazdaságtan elméleti alapjaihoz való hozzájárulásáért 

 

2015 április 

“Officier des arts et lettres” (Franciaország Kulturális minisztere által 

adományozott) – Jean-Louis Fabiani, professzor, Szociológia és szociális 

antropológia tanszék  

a Franciaországban végzett jelentős művészeti és irodalmi hozzájárulásáért  

  

2015 március 

Magyar Köztársasági Érdemrend – Győri Ervin, professzor, Matematika 

tanszék 

kiváló tudományos eredményeiért a diszkrét matematika terén, és a magyar 

tudományos élet megszervezésében nyújtott sokrétű tevékenységéért  

 

2014 december 



 

Bibó István Díj (a Magyar Politológiai Társaság által) – Greskovits Béla, 

professzor, Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok tanszék  

a magyar politikatudomány terén elért rendkívüli teljesítményeiért   

 

 

 

2014 május 

a Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai Díja – Stipsicz András, 

professzor, Matematika tanszék 

kimagasló tudományos tevékenységéért 

 

2014 március 

Széchenyi Díj (a Magyar Államtól) – Kertész János, professzor, Hálózatkutatási 

Központ 

a statisztikai fizika és annak interdiszciplináris applikációi-, különösen a 

hálózattudományok terén elért nemzetközileg elismert eredményeiért  

 

2013 szeptember 

Stein Rokkan Díj (a Nemzetközi Társadalomtudományi Bizottság és a 

Politológiai Kutatások Európai Konzorciuma által (International Social Science 

Council and the European Consortium for Political Research)) – Dorothee Bohle, 

professzor, Politikatudományi tanszék, és Greskovits Béla, professzor, 

Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok tanszék  

Közép- és Kelet-Európa politikai közgazdaságtanának vezető elemzőiként, a 

"Capitalist Diversity on Europe’s Periphery" című könyvükért (Cornell University Press, 

2012) 

  

2013 június 

Kardos Lajos Díj (a Magyar Tudományos Akadémia által) – Csibra Gergely, 

professzor, Kognitív tudományok tanszék 

a pszichológia terén elért kutatási eredményeiért  

  

2013 március 

Széchenyi Díj (a Magyar Államtól) – Kovács András, professzor, Nacionalizmus 

tanulmányok tanszék / igazgató, Zsidó tanulmányok program 

a háború utáni magyar zsidóság történetének, valamint a kisebbségek és a kisebbségi 

identitások szociológiájának évtizedes tanítása és kutatása elismeréseként 

 

 

ANYAGI HOZZÁJÁRULÁS  

 

Jelenleg 337 magyar állampolgár van beiratkozva a CEU-ra, az egyetem 

öregdiákjai közül pedig kb. 3500 él és dolgozik Magyarországon. 243 aktív 

hallgatónk van, akik közül 232-en részesülnek teljes, 11-en részleges 

tandíjmentességben és 201-en kapnak ösztöndíjat. A magyar hallgatókra jutó 



 

ösztöndíjak együttes összege a 2016-2017-es tanévben 330 millió forint fölött 

van. 

 

A CEU egyéb vonatkozásokban is jelentősen hozzájárul a magyar államháztartás 

terheinek könnyítéséhez. A 2015-ös évben az egyetem közel 10 milliárd forintot 

fizetett be munkáltatói és munkavállalói terhekre, valamint szolgáltatási díjakra 

és adókra. Továbbá közel 9 milliárd forint kutatási támogatást hozott be 

külföldről, elsősorban az Európai Bizottság programjaiból. A Közép-európai 

Egyetemen jelenleg 15 EU-s Kutatói Bizottsági támogatás fut, amellyel vezető a 

Közép- és Kelet Európai térség felsőoktatási intézményei között.   

 

 

KÖNYVTÁR 

 

A CEU könyvtára rendelkezik Közép- és Kelet-Európa legnagyobb angol nyelvű 

bölcsészet-, jog- és társadalomtudományi, valamint üzleti állományával, 

ezenkívül átfogó elektronikus- és helyben elérhető digitális gyűjteménye is van. 

Adatbázisa és lektorált szaklapjainak széles választéka a régióban egyedülálló. 

Magyarországon bárki hozzáférhet a könyvtár online katalógusához, kutatási 

segédeszközeihez, valamint a CEU elektronikus diplomamunka-gyűjteményéhez. 

A könyvtárosok szívesen és ingyenesen segítenek a magyar egyetemek 

hallgatóinak, oktatóinak és kutatóinak.  

 

 

KUTATÁSI ÉS EGYETEMKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS   

 

A CEU stratégiai törekvése, hogy erősítse kapcsolatrendszerét a magyar 

tudományos életben. Ennek keretében támogatjuk az áthallgatás és áttanítás 

különböző formáit. Az egyetem jelentős eszközöket fordít arra, hogy szélesítse az 

együttműködést más magyar egyetemekkel és egyéb intézményi partnerekkel a 

tudományos események és projektek bonyolítása terén is. Szoros kollegiális 

viszonyt alakítottunk ki szinte minden élvonalbeli magyar egyetemmel és 

kutatási központtal. Ezek az együttműködések változatos formákban valósulnak 

meg: tudományos események közös szervezése, összehangolt vagy kooperatív 

kutatási és oktatási kezdeményezések, hallgatói csereprogramok, stb. Példaként 

említhetjük a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai 

Kutatóintézetével folytatott, hosszú múltra visszatekintő együttműködést a 

doktori képzésben, az ELTE BTK-val közösen fenntartott középkortudományi 

könyvtárat, félévente 25 szakkollégiumi hallgató befogadását a CEU rendes 

kurzusaira, a CEU közgazdaságtudományi és politológiai hallgatói által tartott 

órákat a Corvinus Egyetemen és a Magyar Külügyi Intézettel fennálló 

partnerséget a képzési tevékenységek és a hazai és nemzetközi kutatói hálózat 

kiépítése terén, a Debreceni és a Pécsi Tudományegyetemek, az ELTE, a BGE 

valamint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemmel való közös 

kutatói és oktatói kezdeményezéseket.  



 

 

A CEU a régió egyik legsikeresebb intézménye az Európai Kutatási Bizottság 

támogatásainak (European Research Council Grants - ERC) elnyerése 

szempontjából. A 2011-től 2016-ig tartó periódusban 12 millió euró ERC 

támogatást nyert el, 2017 januárjától kezdődően pedig további 9.4 millió euró 

összegű támogatással számolhatunk. A CEU-n zajló, valamint a CEU-s részvétellel 

végzett kutatások Magyarország kutatási és oktatási kapacitását növelik. 

 

 

 

NYÁRI EGYETEM 

 

A Közép-európai Egyetem Nyári Egyeteme (CEU SUN) egyike a Közép- és Kelet-

Európában a bölcsészet- és társadalomtudomány területén a fiatal kutatók 

számára nyújtott legfontosabb programoknak. 1996 óta a CEU Nyári Egyetem 

programjaiban több, mint 300 magyar állampolgárságú tanár és közel 900 

magyar hallgató vett részt. A magyar résztvevők – legtöbbjük fiatal értelmiségi 

(hallgató, tanár és kutató) – 93%-a költségtérítés nélkül vehetett részt a 

képzésben. Segítséget kaptak kutatásaikhoz, ötleteket saját kurzusaik 

fejlesztéséhez, számos tanítási módszerrel ismerkedhettek meg, valamint 

hozzáférhettek nemzetközi, tudományos és szakmai hálózatokhoz.     

 

 

VERA ÉS DONALD BLINKEN NYÍLT TÁRSADALOM ARCHÍVUM (OSA) 

 

A CEU OSA tartalmazza a világ legnagyobb gyűjteményét a volt szovjet birodalom 

ellenzéki szerveződéseivel és olyan eseményekkel kapcsolatban – beleértve a 

háborús bűnöket és a világ különböző pontjain történt népirtásokat –, melyek 

során az emberi jogok súlyosan sérültek (9,5 folyókilométer nyomtatott és 14 TB 

digitális dokumentumról van szó). Magyarország szempontjából különös 

jelentőséggel bír az OSA tevékenysége a jelenkori magyar történelemmel 

kapcsolatos primer források gyűjtése és publikálása, illetve kutatások 

támogatása terén, továbbá a Digitális Állambiztonsági Archívum üzemeltetése, az 

emlékezet kutatásáról szóló Archiváló Labor működtetése, valamint számos 

nyilvános program és kiállítás szervezése terén. Utóbbiakat 1997 óta mintegy 

százezren tekintették meg. Az OSA több ezer érdeklődőt fogad középiskolai 

csoportos látogatások keretében az évente megrendezett, emberi jogokkal 

foglalkozó filmfesztiválon és a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó 

programokon, valamint 80 magyar intézménnyel való együttműködés révén. 

Nyilvános programjai között megtalálhatók kiállítások, konferenciák és 

filmbemutatók, valamint az évente megrendezett Budapest 100 fesztivál.  

 

 

CEU PRESS 

       



 

A CEU Press a legnagyobb angol nyelvű könyvkiadó Közép- és Kelet-Európában. 

2014-ben a kiadó nemzetközi tagságot szerzett az Egyetemi Kiadók Amerikai 

Szövetségében. A kiadó mintegy 40 millió forint összegben költ magyar 

termékekre és szolgáltatásokra. Több mint 90%-os határon túli forgalmával a 

kiadó éves szinten körülbelül 80 millió HUF értékben járul hozzá a nemzeti 

exporthoz.  

 

 

KÜLSŐ KAPCSOLATOK ÉS KÖZÉLETI JELENLÉT  

 

A Közép-európai Egyetemen folyamatosan tartanak nyilvános előadásokat 

nemzetközileg ismert kutatók és közéleti személyiségek. Az évente megrendezett 

nyilvános rendezvények száma az ezret közelíti. Ezen események jelentős része 

magyarországi partnerek közreműködésével, illetve tudományos, kormányzati és 

üzleti körök képviselőinek részvételével kerül megrendezésre.  

 

2016-ban a Társadalmi Felelősségvállalás Irodája számos új projektet indított el. 

Ilyen például a Science Shop, amely kutatók, diákok és civil szervezetek 

bevonásával, független, részvételen alapuló akciókutatással járul hozzá valós 

társadalmi problémák kezeléséhez. A Science Shopon keresztül találkoznak a civil 

szervezetek, amelyeknek kutatási eredményekre van szükségük, és a diákok, 

akiknek kutatási tapasztalatot kell szerezniük.  

 

 

CAMPUS-FELÚJÍTÁS 

 

2014 őszén a CEU egy megközelítőleg 35 000 négyzetméternyi területet érintő 

építkezésbe és felújításba vágott bele, amely hét, egymással érintkező épületre 

terjed ki. A projekt fő célja az, hogy egyetlen egybefüggő campuson konszolidálja 

a CEU tudományos és adminisztratív egységeit, és elegendő teret, valamint 

megfelelő és korszerű létesítményeket biztosítson a hallgatóknak, az oktatóknak 

és az adminisztratív dolgozóknak. A tervek ugyanakkor a belvárosi környezet 

jelentős és szerves megújulását is jelentik a „Budapest Szíve” program közvetlen 

környezetében. Az új belvárosi campus, ahol a világ minden tájáról érkező 

hallgatók, oktatók és látogatók találkoznak jelentős számú állás- és alvállalkozói 

lehetőséget teremt a magyar vállalatok és munkavállalók számára. A magyar 

gazdaságra gyakorolt multiplikátor hatás várhatóan 200-400 munkahelyet 

teremt a következő 5 évre nézve, 25-30 nagyobb magyar alvállalkozáson 

keresztül. 

 

 

 

 

 

 


