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Vezetői összefoglaló 

Projekt cím A hazatérő tudás 

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

doktorjelöltek, valamint doktoráltak (összefoglalóan fiatal kutatók) a hazai, illetve Kárpát-

medencei kutatás-fejlesztésbe, illetve képzésbe bekapcsolása.  

Projekt főbb 

tevékenységei 

1. A jelenlegi állapotok feltérképezése, egy egységes módszertanon alapuló felméréssel 

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

képesek növelni a fiatal kutatók magyarországi kutatásokba, vagy oktatásba történő 

bevonását. 

3. A projekt sikeres megvalósítása után, állandó programmá alakítás. 

Projekt ütemezése 1. 2015. júliusig felmérés előkészítése 

2. 2016. januárig felmérés megvalósítása és eredmények publikálása 

3. 2016. júliusig projekt előkészítése 

4. 2016. július -2019. december projekt megvalósítás 

5. 2019. júliustól projekt fenntartás, valamint a projekt állandó programmá alakítása 

Partnerszerveztek  Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

 Magyar Tudományos Akadémia 

 Országos Doktori Tanács 

 Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkárságai 

 Doktoranduszok Országos Szövetsége és PI-NET 

Egyeztetés célja 1. 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. 

2. Elvárások megfogalmazása a felmérés felé mind az elvárt vizsgálati területtel, mind a 

módszertannal kapcsolatban 

Háttér anyagot 

előkészítését 

koordinálta: 

Nemes László 

nemes.laszlo@dosz.hu 

 

  

mailto:nemes.laszlo@dosz.hu


1062 Budapest, Bajza u. 32 

Tel / fax: 1-222-1819 

dosz@dosz.hu 

www.dosz.hu 

2. oldal 

 „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma... Nem termékeny lapály, 

hegyek, ásványok, éghajlat satöbbi teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon 

használni tudja.” (Széchenyi István) 

 

 

A tudományos szakemberek hazahozatala, itthon tartása, illetve tudásuk hazai felhasználása 

nem új gondolat. A reformkor nagyjai is felismerték, hogy a kiművelt emberfő külföldön 

presztízs, itthon pedig érték az országnak. Ennek jegyében cselekedett Széchenyi István, 

Wesselényi Miklós és még sorolhatnánk. E gondolati örökségből kiindulva hívja közös 

cselekvésre a Doktoranduszok Országos Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériumát. 

A doktori képzésre és a fokozatszerzésre való felkészülés egyik legfontosabb része a külföldi 

tanulmányutakon, kutatásokban, konferenciákon való részvétel. Mindezek feltétele egyrészt a 

kiemelkedő szakmai teljesítmény, másrészt az idegen nyelvű szaknyelvi ismeret. Ezek megléte 

nemcsak a magyar, hanem a külföldi munkaerőpiacon is értékes résztvevővé teszik mind a 

doktorandusz hallgatókat, mind a frissen fokozatot szerzetteket. 

Az sem hanyagolható el, hogy fokozatuk megszerzése után többen évekre külföldön vállnak 

munkát, majd évek múlva hazatérnek, ezáltal a magyar tudományos, gazdasági és kulturális 

életben olyan innovációs tevékenységet folytathatnak, amelyek keretében alkalmazhatják a 

nemzetközi trendeket. Természetesen vannak olyanok fiatal kutatók, akik ugyan tartósan 

külföldön dolgoznak, viszont az ott szerzett tapasztalataikat, eredményeiket a magyar 

tudományos kutatás potenciáljának növelésére fordítják.  

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. 

A hallgatói elvándorlás kérdése már több éve foglalkoztatja mind a kormányzatot, mind a 

szélesebb körű nyilvánosságot, annak gazdasági, társadalmi és kulturális hatásaival együtt. 

Ezen kérdéskör tárgyalásakor azonban ez idáig a doktorandusz hallgatók, és a frissen 

doktoráltak kérdésével igen kevesen foglakoztak, amely abból a szempontból szerencsésnek 

tekinthető, hogy nem lett a kérdés összevonva a graduális hallgatók elvándorlásával.  
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A kérdéskör külön kezelését több tényező is indokolja: 

1. A doktoranduszok és doktorjelöltek között sokkal kisebb arányban találunk 

doktori tanulmányaikat állami ösztöndíjasként végzőket/végzetteket a doktori 

képzés jellegéből adódóan. 

2. A doktoranduszok és a doktorjelöltek korösszetétele nem követi a graduális 

képzésben résztvevők korösszetételének trendjét (azaz nincsenek döntő 

többségben a 24-27 éves korosztály tagjai, az átlag életkor magasabb, mint az 

érettségi + 3 év (alapszak) + 2 év (mesterszak). 

3. A doktoranduszok többsége tanulmányaik alatt már önálló egzisztenciával 

rendelkezik, vagy éppen annak kiépítésén dolgozik. 

4. A doktoranduszok és a doktorjelöltek motivációja nem az első egyetemi oklevél, 

vagyis az alapvégzettség megszerzése. 

5. A doktoranduszok/doktorjelöltek tanulmányi kötelezettségeihez hozzátartozik a 

külföldön szervezett nemzetközi konferenciákon való részvétel és előadás, illetve 

publikáció, ennek következtében nagyobb arányban fordulnak meg külföldi 

kutató/munkahelyen. 

6. A doktoranduszok, doktorjelöltek és a doktori fokozatot szerzettek elhelyezkedése 

az esetek többségében könnyebb mind itthon, mind külföldön. 

 

Ezen jellemzők mellett az itthon maradó doktoranduszoknak/doktorjelölteknek/doktori 

fokozatot szerzetteknek a következővel kell szembesülniük: 

1. Elhelyezkedésük ugyan könnyebb, viszont az állami kutatóhelyek többsége nem 

rendelkezik elegendő anyagi háttérrel ahhoz, hogy kutatásaikat itthon tudják 

folytatni. 

2. Az állami pályázati kiírások jelentős része csupán a konvergencia régiókra 

vonatkozik, ahol a doktoranduszoknak csupán mintegy harmada folytatja 

tanulmányait. 

3. Magasabb végzettségük következtében külföldön magasabb presztízsű és fizetésű 

munkahelyet találnak. 

 

Mindezek következtében, a graduális képzéstől eltérően, a doktoranduszok elvándorlásának 

kérdését máshogyan kell kezelni, mind kormányzati, mind intézményi szinten. 
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A Doktoranduszok Országos Szövetsége kiemelten fontosnak tartja a kérdést, amely 

5-10 éves távlatban is komoly hatást gyakorol a nemzetgazdaságra. Emiatt teszünk javaslatot 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúsági ügyekért felelős helyettes-államtitkárának 

egy közös program elindítására.  

 

Véleményünk szerint e programnak három lépcsőből kell felépülnie: 

I. Helyzetfelmérés. Az egyik legfontosabb kérdés a doktoranduszok motivációjának 

vizsgálata mind a képzésbe történő belépéskor, mind a tanulmányok lezárásakor. Jelen 

pillanatban ehhez részben rendelkezésre állnak már adatok, annak következtében, hogy 

a DOSz 2013-ban és 2014-ben, bár nem országos lefedettséggel, de nagy 

mintaszámmal, elvégzett elsőéves felmérésnek ez az egyik fő kérdése, valamint a 2014. 

évben az intézményi Diplomás Pályakövető Rendszer felmérések külön foglalkoztak a 

doktori képzésben részt vevőkkel. Valamint e téma szerepelt az Aranymetszés 2013 – 

Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálatban is, amely a Magyar Tudományos 

Akadémia DOMUS programja keretében valósult meg a határon túli 

doktoranduszszervezetek (TéKa Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális 

Társulása, Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar Doktorandusz Szervezet, 

Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége, Vajdasági Magyar 

Doktoranduszok és Kutatók Szervezete) közös munkájának köszönhetően. A DOSz 

elsőéves kutatása és az ARANYMETSZÉS 2013 adatai, eredményei kiváló alapul 

szolgálhatnak majd az árnyalt helyzetfelméréshez. Mindezek mellett szükségesnek azt 

is megvizsgálni, hogy a doktorjelöltek, illetve a doktori fokozatot szerzettek hol 

helyezkedtek el, milyen a kapcsolatuk volt képzőhelyükkel, megfigyelhetőek-e trendek 

az elhelyezkedés, illetve a külföldre vándorlás terén. Meg kell vizsgálni azt, hogy a 

külföldi munka inkább peregrinációnak vagy végleges döntésnek tekinthető, valamint 

kikerülhetetlen e döntések hátterének a feltérképezése, a hazai hiányosságok 

megállapítása. Emellett azon okból kifolyólag, hogy külföldi tartózkodásuk alatt a fiatal 

kutatók más ifjúsági csoportoknál gyakrabban fordulnak meg könyvtárakban, amelyek 

közösségi, találkozási helyszínként is szolgálnak, érdemes figyelmet fordítani a részben, 

vagy egészben magyar könyvtárak kultúra- és identitás megtartó szerepére. 

A külhoni doktoranduszok említése felveti a magyar-magyar elvándorlás kérdését is, 

ugyanis a határon túli fiatalok zöme, Kárpátalján a doktoranduszok közel 90%-a, 
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Vajdaságban több mint 60%-a, Erdélyben 37%-a, Felvidéken 29%-a magyarországi 

doktori képzésben vesz részt, s közülük a többség sajnos nem tér haza nyelvi és egyéb 

személyes okokból kifolyólag. Így Magyarországon a kutatók elvándorlásának 

jelensége mellett a fiatal tudományos értelmiség bevándorlásával, a magyar 

tudományosságba való integrálódásával is számolni kell, s e folyamatok feltérképezése 

is elengedhetetlen ahhoz, hogy pontos képet kaphassunk.  

 

II. Program kidolgozás. I. fázisban megállapított eredményekre alapozva egy olyan, 

többszintű projektet is tartalmazó program kidolgozása, amely a külföldön lévőknek 

megadja azt a választ, és lehetőséget, hogy az elvándorlás ne jelentsen az országnak 

agyelszívást is egyben. Véleményük szerint nem annak kell az egyetlen és kizárólagos 

célnak lenni, hogy minden külföldön dolgozó doktorandusz/doktorjelölt/doktori 

fokozatot szerzett fiatal kutató haza jöjjön, fontosabbnak tartjuk azt, hogy munkájukkal 

és tudásukkal segítsék hazánkat, akár az állami kutatóintézetek, akár magán/céges 

kutató intézetek munkáján keresztül, illetve az oktatásban, az új tudós nemzedék 

felkészítésében való részvétellel. Hosszú távon azt a célt kell kitűznünk, hogy egy 

egységes kutatói hálózatot, oktatási teret hozzunk létre, melynek szálai messze 

túlmutatnak a Kárpát-medence határain, de amelynek eredményeit mind a 

magyarországi társadalom és gazdasági élet mind a külhoni magyar közösségek tudják 

hasznosítani. E rendszerben ugyanúgy helyet kell kapniuk a szülőföldjükön maradt 

magyarországi és külhoni magyaroknak, valamint a külföldön élő, dolgozó kutatóknak. 

E kapcsolati háló révén a magyar értelmiség teljes mértékben bekapcsolódhat a világ 

tudományos vérkeringésébe. 

Mindezek fényében az alábbi irányokat javasoljuk: 

a. Azon munkaadók támogatása, ahol olyan doktorandusz/doktorjelölt/doktori 

fokozatot szerzetteket foglalkoztatnak, akiknek a kutatási témájában releváns 

a munkahely főbb tevékenységi köre, így hozzájárulnak a hazai kutatás-

fejlesztés előremozdításához. 

b. A Balassi Intézet és annak külföldi fiók intézeteinek azon programjainak 

erősítése, amely a doktori képzésben érintetteket célozza meg. 

c. Olyan kutatások előnyben részesítése, serkentése, melyek megvalósításához 

nemzetközi kutatócsoportok, kutatóhálózatok szükségesek.  
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d. Egzisztenciateremtő támogatás. 

e. Állandó kapcsolat teremtése a külhoni és külföldi magyar kutatókkal, kutató 

csoportokkal 

 

III. Megvalósítás. A programok kidolgozása után a minimális 3 éves megvalósítási 

időszakban összehangolt együttműködés során kell a célkitűzéseket megvalósítani. A 

projekt hosszú távú sikerességének és egyben továbbfejlesztési iránya egy megalapozott 

után követés kialakítása egy kiválasztott mintán végzett longitudinális kutatás 

keretében. E fázisban szakmai koordinátorként a Doktoranduszok Országos Szövetsége, 

együttműködve a Magyar Doktorandusz Közösség tagszervezeteivel, szívesen vállal 

aktív szerepet. 

 

A fentiek alapján látható, hogy az ifjúságügy nem csak a 25 év alattiakkal kell, hogy 

foglakozzon, és az elvándorlás kérdését nem csak a 25 év alatti korosztály esetében fontos 

kiemelten kezelni. Azok esetében, akik nem csak munkájukat, hanem a kutatás-fejlesztésben, 

illetve az innováció terén bennük rejlő lehetőségeket viszik el, más eszközöket szükséges 

alkalmazni, annak érdekében, hogy tudásukat mindannyiunk érdekében, Magyarországon, vagy 

az országhoz kötődően kamatoztassák. 

 

Budapest, 2015. március 3. 

 


