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IFJÚSÁGPOLITIKÁÉRT ÉS ESÉLYTEREMTÉSÉRT FELELŐS HELYETTES 

ÁLLAMTITKÁRSÁG 

 

EMLÉKEZTETŐ 

 

Tárgy: „ A hazatérő tudás koncepció” megbeszélés 

Helyszín: EMMI Akadémia utca 3. 2. emelet 260. 

Időpont: 2015. április 8. 

Meghívottak:  

Pálinkás József elnök (Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal); 

Lovász László elnök (Magyar Tudományos Akadémia); 

Csernoch László elnök (helyette Dr. Rácz Károly társelnök, Országos Doktori Tanács)  

dr. Maruzsa Zoltán  (EMMI - Felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár); 

Dr. Wetzel Tamás (Miniszterelnökség -  Nemzetpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár); 

Schanda Tamás (Emberi Erőforrások Minisztériuma Ifjúságpolitikáért és Esélyteremtésért Felelős 

Helyettes Államtitkár) 

Nemes László (Doktoranduszok Országos Szövetsége)  

Keresztes Gábor (Doktoranduszok Országos Szövetsége)  

Keresztes Gábor (Doktoranduszok Országos Szövetsége) 

Csiszár Imre (Doktoranduszok Országos Szövetsége) 

Czene Gréta (PI-NET); 

Morvai Tünde, alelnök (PI-NET); 

Majzik Balázs (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

 
Az koncepció célja: 

A fiatal magyar tudástőke hazai hasznosításának növelése. A 35 év alatti doktoranduszok, 

doktorjelöltek, valamint doktoráltak (összefoglalóan fiatal kutatók) a hazai, illetve Kárpát-medencei 
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kutatás-fejlesztésbe, illetve képzésbe bekapcsolása. A helyzet pontos feltérképezéséhez egy, a magyar 

doktoranduszok és fokozatot szerzett fiatal kutatók mobilitásával foglalkozó felmérés elkészítését 

javasoljuk, amely az országos diplomás pályakövetési adatokat, valamint az államigazgatási adatok 

integrációjának adatait használja fel, továbbá statisztikai adatgyűjtéseken túl, interjúkra támaszkodva 

ad pontos képet ezen folyamatokról. A felmérést a Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatásban 

fokozatot szerzettekre is érdemes lenne kiterjeszteni. 

Ennek érdekében szükséges,  

 A jelenlegi állapotok feltérképezése, egy egységes módszertanon alapuló felméréssel 

 Az okok és a lehetőségek feltérképezése után olyan akciótervek kidolgozása, amelyek képesek 

növelni a fiatal kutatók magyarországi kutatásokba, vagy oktatásba történő bevonását. 

A projekt sikeres megvalósítását követően megfontolandó egy állandó programmá alakítás. 

A megbeszélés felvetései és határozati pontjai: 

A megbeszélésen a fentebb röviden leírt szakmai koncepció ismertetését követően a jelenlévő 

szervezetek képviselői hangsúlyozták a projekt fontosságát, hozzászólásaikkal, érvekkel 

alátámasztották és kiegészítették. Elhangzott, hogy célszerű lenen a meglévő tudás vagyon összegzése, 

a szervezetek által az elmúlt 10 évben végzett felmérések összesítése, annak érdekében, hogy 

kiderüljön szükséges-e újabb felmérés, valamint hogy ezekből milyen a későbbiekben hasznosítható 

másodlagos elemzés készíthető. 

Az emlékeztetőben a szakmai koncepcióra kihatással bíró pontok kerültek rögzítésre. 

A hozzászólások kapcsán megfogalmazott észrevételek alapján az eredeti koncepció az alábbiakkal 

egészül ki: 

 

 A szakmai koordinációt a Doktoranduszok Országos Szövetsége látja el partnerségben a 

Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatallal, a Magyar Tudományos Akadémiával az 

Országos Doktori Tanáccsal PI-NET- tel és az Emberi Erőforrások Minisztériumának releváns 

államtitkárságaival közreműködve. 

 Megállapodást történt abban, hogy 2015. őszig a Doktoranduszok Országos Szövetsége 

biztosítja finanszírozást.  

 2015.ősztől az Emberi Erőforrások Minisztériuma megvizsgálja a finanszírozás további 

módját és mértékét, pozitív döntés esetén továbbfinanszírozza a projektet. 

 A megbeszélésen életkori lehatároláskor az a döntés született, hogy a projekt az 1980-ban 

vagy később született fiatal kutatókra terjed ki. 

 A megbeszélésen elhangzott, de információ hiányában döntés nem született, hogy a projekt 

megvalósításában együttműködő felek megvizsgálják, szükséges-e egy informatikai fejlesztés 
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és komolyabb beruházás megfinanszírozása, vagy elégséges-e Doktoranduszok Országos 

Szövetsége belső kapacitása. 

 Az Országos Doktori Tanács felvetette, segítené a lekérdezést egy oktatásért felelős  állami 

vezetői indító levele. 

 

Az ütemezés  

 

 2015. júniusig a Doktoranduszok Országos Szövetsége elvégzi a korábbi felmérések 

összegyűjtését és értékelését. Ebben a jelenlevők jelezték együttműködési szándékukat, azaz 

átadják az korábbi felméréseket.  

 A Doktoranduszok Országos Szövetsége és Országos Doktori Tanács összeállít egy levelet a 

témavezetőknek, a karrier követés érdekében, amelyet Doktoranduszok Országos Szövetsége küldi 

ki, EMMI államtitkára „ellenjegyzi” 

 2015.Júliusig a Doktoranduszok Országos Szövetsége a begyűjtött adatok alapján javaslatot tesz 

arra szükséges-e egy újabb felmérés es annak mekkora a költségigénye.  

 2015.őszén elkezdődik a felmérés pozitív döntés esetén 

 A felmérés eredményeit 2016. április végéig prezentálja a kutató csoport 

 Amennyiben a projekt további folytatást alátámasztja a felmérés eredménye,  akkor a NFKIH 

nyitott annak támogatására  azaz 2016. Nyarától a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal egy tartalmi elemeiben kidolgozott és x év vállalással egybekötött ösztöndíjon (életkezdési 

támogatás) alapuló koncepció megfinanszírozását feltételekkel Támogatja. Elhangzott, hogy a 

Lendület Programra építkezik az elképzelés, amelyet Pálinkás elnök úr is támogat. 

  

Emlékeztetőt készítette: Majzik Balázs, Emberi Erőforrások Minisztériuma 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fnkfih.gov.hu%2F&ei=ncY0VaXBEcy5sQHuy4GgAw&usg=AFQjCNG4UkvhDs2r0ZfI2QIrOEvlNDRGUA&sig2=hI4EKo4tgljUHEu6ZZ8FNQ&bvm=bv.91071109,d.bGg
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fnkfih.gov.hu%2F&ei=ncY0VaXBEcy5sQHuy4GgAw&usg=AFQjCNG4UkvhDs2r0ZfI2QIrOEvlNDRGUA&sig2=hI4EKo4tgljUHEu6ZZ8FNQ&bvm=bv.91071109,d.bGg

