AZ 5/047/2001. SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ
KUTATÓINTÉZETEI

(Földrajztudományi Kutatóintézet – FKI, Jogtudományi Kutatóintézet – JTI,
Mezőgazdasági Kutatóintézet – MGKI, Művészettörténeti Kutatóintézet – MVKI,
Néprajzi Kutatóintézet – NKI, Politikai Tudományok Intézete – PTI , Szociológiai
Kutatóintézet – SZKI, Történettudományi Intézet – TTI, Társadalomkutató Központ –
TK, Világgazdasági Kutatóintézet –VKI)
Szám

A részfeladat leírása a közreműködő(k)
megnevezésével; annak megjelölése, hogy
a jelenlege szerint alapkutatás ,
alkalmazott kutatás, demonstráció vagy
egyéb tevékenység; a részfeladat felelőse
(személy és szervezet)

Kezdés

Befejezés

Szükséges
munkanapok
(projektvezető,
diplomás, egyéb)

A részfeladat teljesítésének
formája

1.

A Rendszerváltás Magyarországon
projekt témavázlatainak kidolgozása, gépés eszközbeszerzései, programindító
konferencia
Felelős: Glatz Ferenc elnök, Pók Attila
igazgató, Balogh Margit (TK)

2001.
09. 01

2002.
08. 31.

5
25
40

szinopszis, adatrögzítés,
konferencia, konferencia jegyzőkönyv

2.

A politikai rendszerváltás I.
A részfeladaton belül a következő
nagyobb témák vizsgálata:
–
A politikai rendszerváltás
összehasonlító vizsgálata
–
műhelyvita-sorozat az elkészült
tanulmányok megvitatására
(alapkutatás)
Felelős: Bayer József igazgató (PTI)

2001.
09. 01.

2003.
07. 31.

60
120
30

kb. 10 ívnyi kötet részletes
tematikájának és szerkezetének
kialakítása, szinopszisok, a
tanulmányok elkészítése,
értékelő műhelyviták
(folyamatosan)

3.

A politikai rendszerváltás II.
–
Az ESSS nemzetközi kérdőív
magyar változatának kidolgozása
(fordítás, lektorálás, kérdőívnyomtatás, próbalekérdezés,
végleges lekérdezés)
–
az ESSS kérdőív feldolgozása,
adatbevitel, kódolás ellenőrzése,
system file készítése az
adatarchívum számára
(alapkutatás)
Felelős: Bayer József igazgató, P. Táll
Éva és Róbert Péter (PTI)

2001.
09. 01.

2002.
12. 31.

–
35
45

kérdőívfordítás, magyar
kérdőív mintapéldány,
próbakérdezés, összefoglaló
jelentés és módosító javaslat,
nyers SPSS file, a nemzetközi
archívum számára system file

4.

A politikai rendszerváltás III.

2002.
12. 01.

2003.
10. 31.

–
50
–

folyamatos egyeztetés a
Nemzetközi Módszertani
Bizottsággal, dokumentált
adatok, konferencia a
European Social Survay
magyar felvételének
eredményeiről, konferenciajegyzőkönyv

–

Az ESSS nemzetközi
adatellenőrzése
– Az ESSS-vizsgálat magyar
adatbázisának elkészítése
– az ESSS-vizsgálat magyar
tapasztalatairól konferencia és
jelentés
(alapkutatás)
Felelős: Bayer József igazgató, P. Táll
Éva és Róbert Péter (PTI)
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5.

A politikai rendszerváltás IV.
A 2–4. részfeladatban elkészített
tanulmányok és egyéb anyagok
lektorálása, ill. az alábbi részkérdések
kimunkálása
–
A szovjet rendszer világméretű
meghátrálása, különös tekintettel
Közép-Európára (összehasonlító
esettanulmányok)
–
A magyar politikai
intézményrendszer változása
–
Magyarország az új európai
integrációs (EU) és
biztonságpolitikai (NATO)
rendszerben
–
egyéb, menet közben felmerülő
kérdések vizsgálata
(alapkutatás)
Felelős: Glatz Ferenc elnök, Pók Attila
igazgató, Balogh Margit (TK)

6.

Rendszerváltás a jogban I.
A részfeladaton belül a következő
nagyobb témák vizsgálata:
–
A rendszerváltozás
alkotmányelméleti kérdései
–
A jogvédelem szervezetének
átalakulása
–
Rendszerváltozás a közigazgatásban
–
Áttekintés a rendszerváltozás
gazdasági törvényhozásáról
–
Privatizáció és társasági jog
–
A gazdasági rendszerváltozás
csődjogi és versenyjogi aspektusai
–
A rendszerváltozás büntetőjogi
vetületei
(alapkutatás)
Felelős: Lamm Vanda igazgató (JTI)

2001.
09. 01.

2004.
12. 31.

50
200
40

a 2 – 4. részfeladatban
elkészített kb. 10 ívnyi kézirat
szerkesztése, nyomdai
előkészítése, lektori jelentések,
kiegészítő tanulmányok
elkészítése, szerkesztése,
nyomdai előkészítése

2001.
09. 01.

2002.
12. 31.

480
480
80

témavázlatok, előtanulmányok
és tanulmányok készítése, ezek
alapján kb. 10 íves kötet
kéziratának összeállítása

2001.
09. 01.

2004.
12. 31.

50
120
30

lektori jelentések, a 6.
részfeladatban elkészített kb.
10 ívnyi kézirat szerkesztése,
nyomdai előkészítése,
kiegészítő anyagok elkészítése,
szerkesztése, nyomdai
előkészítése

2002.
07. 31.

60
48
25

témavázlatok, előtanulmányok
és tanulmányok készítése, ezek
alapján kb. 10 ív kézirat
összeállítása

7.

Rendszerváltás a jogban II.
Fenti résztémák lektorálása, ill. a
részfeladat teljesítése során felmerülő
egyéb részkérdések kimunkálása
(alapkutatás)
Felelős: Glatz Ferenc elnök, Pók Attila
igazgató, Balogh Margit (TK)

8.

Társadalmi rendszerváltás I.
A részfeladaton belül a következő
2001.
nagyobb téma vizsgálata:
09. 01.
–
A
magyarországi
lakosság
életminőségének átalakulása. Utak
és
útvesztők
a
kisüzemi
agrárgazdaságban
(alapkutatás)
Felelős: Szilágyi Mihály igh. (NKI)
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9.

10.

11.

12.

13.

Társadalmi rendszerváltás II.
A részfeladaton belül a következő téma
2001.
vizsgálata:
09. 01.
–
A korosztályok és nemek szociális
és kulturális helyzete. A) Esélyek és
buktatók. A gazdasági és társadalmi
változások eltérő modelljei öt
magyar faluban (1970–2000) –
kérdőívekkel végzett próbagyűjtések
értékelése
munkaértekezleteken,
konferencia szervezése
–
A korosztályok és nemek szociális
és kulturális helyzete. A) pont alatt
nevezett
téma
konferenciáján
elhangzottak
tanulmánnyá
formálása; B) Lokális és kistáji
változásvizsgálatok az életszervezés,
az alkalmazkodási technikák és a
termelési hagyományok körében c.
téma vizsgálata, tanulmányok írása
(alapkutatás)
Felelős: Szilágyi Mihály igh. (NKI)

2003.
11. 30.

204
144
107

2001.
10. 01.

2002.
07. 31.

25
80
50

Társadalmi rendszerváltás IV.
2001.
A részfeladaton belül a következő átfogó 09. 01.
téma vizsgálata:
–
Az intézményrendszer átalakulása a
rendszerváltás különböző fázisaiban
(civil mozgalmak, zöld szervezetek,
egyházak, szakszervezetek)
(alapkutatás)
Felelős: Tamás Pál igazgató (SZKI)

2003.
07. 31.

25
80
50

Társadalmi rendszerváltozás V.
2001.
09.
01.
–
A technológiai változások hatása az
életmódra, társadalomszerkezetre, az
információs társadalom megjelenése
(alapkutatás)
Felelős: Tamás Pál igazgató (SZKI)

2004.
01. 31.

25
80
50

Társadalmi rendszerváltás VI.
A Társadalmi rendszerváltozás I–V.
részfeladatok lektorálása, ill. a
részfeladatok teljesítése során felmerülő
egyéb részkérdések kimunkálása
(alapkutatás)
Felelős: Glatz Ferenc elnök, Pók Attila
igazgató, Balogh Margit (TK)

2004.
12. 31.

50
100
40

Társadalmi rendszerváltás III.
A részfeladaton belül a következő
nagyobb téma vizsgálata:
–
A rendszerváltás deficitjei a
társadalomban (szegénység,
munkanélküliség, korrupció stb.)
(alapkutatás)
Felelős: Tamás Pál igazgató (SZKI)

2001.
10. 01.

3

konferencia, témavázlatok,
előtanulmányok és
tanulmányok készítése, ezek
alapján kb. 10 ív kézirat
elkészítése, összeállítása

témavázlatok, előtanulmányok
és tanulmányok készítése, ezek
alapján kb. 10 íves kötet
kézirat összeállítása

témavázlatok, előtanulmányok
és tanulmányok készítése, ezek
alapján kb. 5-6 ív kézirat
összeállítása

témavázlatok, előtanulmányok
és tanulmányok készítése, ezek
alapján kb. 5-6 ív kézirat
összeállítása
lektori jelentések,
Rendszerváltás a társadalmi és
művelődési viszonyokban
címmel a kb. 15-20 ívnyi
kézirat szerkesztése, nyomdai
előkészítése, kiegészítő
tanulmányok elkészítése,
szerkesztése, nyomdai
előkészítése

14.

15.

A rendszerváltás kihatása a természeti
környezetre I.
A részfeladaton belül a következő
nagyobb témák vizsgálata:
–
A föld, mindenekelőtt a talaj
minőségének változásai
–
Növénytakaró és állatvilág
(erdőgazdálkodás, rét- és
legelőterületek, vadgazdálkodás)
–
A környezetvédelem új kihívásai, az
európai normák megjelenése
(alapkutatás)
Felelős: Bedő Zoltán igazgató (MGKI)
A rendszerváltás kihatása a természeti
környezetre II.
A részfeladaton belül a következő
nagyobb témák vizsgálata:
–
A környezetvédelem új kihívásai, az
európai normák megjelenése
–
Magyarország vízrendszere és
vízgazdálkodása
(alapkutatás)
Felelős: Schweitzer Ferenc igazgató
(FKI)

16.

A rendszerváltás kihatása a természeti
környezetre III.
Fenti résztémák lektorálása, ill. a
részfeladat teljesítése során felmerülő
egyéb részkérdések kimunkálása
(alapkutatás)
Felelős: Glatz Ferenc elnök, Pók Attila
igazgató, Balogh Margit (TK)

17.

Rendszerváltás a gazdaságban I.
A részfeladaton belül a következő
nagyobb témák vizsgálata:
–
A mezőgazdaság átalakulása
–
A külföldi tőke szerepe
–
Makro és mikro szerkezetváltás
–
Külgazdasági kapcsolatok
(alapkutatás)
Felelős: Inotai András igazgató (VKI)

18.

Rendszerváltás a gazdaságban II.
A fenti résztémák lektorálása, ill. a
részfeladat teljesítése során felmerülő
egyéb részkérdések (munkaerőpiac,
infláció, költségvetés, regionális
fejlesztés, árfolyampolitika,
versenyképesség, fogyasztói beruházás)
kimunkálása (alapkutatás)
Felelős: Glatz Ferenc elnök, Pók Attila
igazgató, Balogh Margit (TK)

19.

Művelődési viszonyok és a
közgondolkodás átalakulása I.
A részfeladaton belül a következő
nagyobb témák vizsgálata:
–
A szokásrendszerek és a mindennapi
élet kultúrája
–
A falusi társadalom szokásrendszere
(alapkutatás)
Felelős: Pataki Gábor igh. (MVKI)

2001.
09. 01.

2002.
12. 31.

40
90
30

ábrák, térképkivágatok,
dokumentációk, témavázlatok,
előtanulmányok és
tanulmányok készítése, ezek
alapján kb. 5-6 ív kézirat
összeállítása

2001.
09. 01.

2002.
12. 31.

240
80
20

ábrák, térképkivágatok,
dokumentációk, témavázlatok,
előtanulmányok és
tanulmányok készítése, ezek
alapján kb. 5-6 ív kézirat
elkészítése

2001.
10. 01.

2004.
12. 31.

50
100
60

lektori jelentések, a 14–15.
részfeladatban elkészült kb.
10-12 ívnyi kézirat
szerkesztése, nyomdai
előkészítése, kiegészítő
anyagok elkészítése,
szerkesztése, nyomdai
előkészítése

2001.
09. 01.

2003.
12. 31.

50
300
80

témavázlatok, előtanulmányok
és tanulmányok készítése, ezek
alapján kb. 10 íves kötet
kézirat összeállítása

2001.
10. 01.

2004.
12. 31.

50
100
60

lektori jelentések, a 17.
részfeladatban elkészült kb. 10
ívnyi kézirat szerkesztése,
nyomdai előkészítése,
kiegészítő anyagok elkészítése,
szerkesztése, nyomdai
előkészítése

2001.
09. 01.

2003.
12. 31.

40
125
55

Rendszerváltozás a
művészetben c. kiállítás
katalógusának előkészítése,
előtanulmányok és
tanulmányok készítése, ezek
alapján egy kb. 10 íves kötet
kéziratának összeállítása
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20.

Művelődési viszonyok és a
közgondolkodás átalakulása II.
A részfeladaton belül a következő
kérdések vizsgálata:
–
Szokásrendszerek és a mindennapi
élet kultúrájának átalakulása
(alapkutatás)
Felelős: Szilágyi Mihály igh. (NKI)

2002.
12. 01.

2004.
07.31.

232
156
116

előtanulmányok, szinopszisok,
konferencia, konferenciajegyzőkönyv

21.

Művelődési viszonyok és a
közgondolkodás átalakulása III.
Fenti résztémák lektorálása, ill. a
részfeladat teljesítése során felmerülő
egyéb részkérdések kimunkálása
(alapkutatás)
Felelős: Glatz Ferenc elnök, Pók Attila
igazgató, Balogh Margit (TK)

2001.
10. 01.

2004.
12. 31.

50
100
60

lektori jelentések, a 19–20.
részfeladatban készített kb. 1015 ívnyi kézirat szerkesztése,
nyomdai előkészítése,
konferenciaszervezés, a
konferencia anyagának
szerkesztése, nyomdai
előkészítése, kiegészítő
anyagok elkészítése,
szerkesztése

22.

A magyarországi rendszerváltás
krónikája és adattára I.
Adatbázis létrehozása, a rendszerváltás
közéleti lexikonának elkészítése három
kötetben:
–
1. kötet: kormánytagok, miniszteri
szintű tisztviselők
–
2. kötet: országgyűlési képviselők
–
3. kötet: polgármesterek, megyei
önkormányzatok elnökei
(adatgyűjtés)
Felelős: Szász Zoltán igazgató (TTI)

2001.
09. 01.

2004.
06. 30.

80
400
250

kronológia és adattár
kéziratának (kb. 30 ív)
elkészítése, adatbázis
összeállítása

23.

A magyarországi rendszerváltás
krónikája és adattára II.
Adatbázis szerkesztése, lektorálása,
kiegészítése
(adatgyűjtés)
Felelős: Glatz Ferenc elnök, Pók Attila
igazgató, Balogh Margit (TK)

2002.
10. 01.

2004.
12. 31.

50
150
50

A kronológia és az adattár
feldolgozása, szerkesztése,
nyomdai előkészítés

24.

Rendszerváltás az új ipari-technikai
forradalom és a globalizáció korában
(alapkutatás)
Felelős: Glatz Ferenc elnök, Pók Attila
igazgató, Balogh Margit (TK)

2002.
06. 01.

2004.
12. 31.

100
500
50

a kutatás folyamatos
értékelése, adatgyűjtés,
műhelyviták, projektösszegző
tanulmány, annak szerkesztése,
nyomdai előkészítése,
sajtótájékoztató
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