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        Előzmények 

A MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság 

2007. évi kihelyezett ülése (2007. 06. 29. MTTK Szabadka) 

 Konferencia zárónyilatkozatából: 

 A vajdasági magyar tudós elit fontosak tartja, hogy 

megfogalmazza a saját tudásalapú regionális fejlesztési 

elképzeléseit, a vajdasági magyar tudományos kutatás és 

felsőoktatás fejlesztésének középtávú programját; 

meghatározza a megvalósításhoz szükséges legfontosabb teendőket, 

prioritásokat, a hálózatépítést, és körvonalazza a realizáláshoz 

szükséges forrásstruktúrát (szerbiai, magyarországi és uniós 

csatornák).  

 

Ezt a feladatot elvégeztük? 



MTA Határon Túli Magyarok Titkársága 2007-ben az MTA 186 tagot számláló 

szerbiai köztestülete körében lefolytatta azt a szavazást, minek célja az MTA szerbiai 

regionális tudományos tanácsának a létrehozása volt. Görömbei András az MTA 

Határon Túli Magyarok Titkársága nevében 2008. április 29-én felkérte Kasztori 

Rudolf akad. és Gábrity Molnár Irént, hogy az MTA Szerbiai Regionális 

Tudományos Tanácsa felállítása céljából indítsák el a tisztségviselő-választást.  

2008-ban megalakult a Vajdasági Magyar Akadémia Tanács (VMAT) 

 

Hivatalos bejegyzése 2008. december 4-én, a törvény értelmében kötelező 

újrajegyzés pedig 2010. augusztus 20-án történt meg. Székhelye Újvidék, de 

rendezvényeinket jobbára az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kara épületében tartjuk. 

 
Elnöksége 11 tagú, első elnöke Berényi János tudományos tanácsos (2015. május 3-

án elhunyt), alelnökei Gábrity Molnár Irén és Csányi Erzsébet egyetemi tanárok, 

titkára Papp Árpád etnológus. Tagok: Vincze István, Gaál Ferenc, Takácsy 

Árpád, Cvetićanin Pintér Lívia, Jeges Zoltán, Dujmovics Ferenc, Hózsa Éva 

(Čamprag Dušan és Kasztori Rudolf akadémikusok)  

MEGALKAKULÁS 



REAKCIÓK (BELGRÁD ÉS BUDAPEST) 

 
  
  
 

 05.06.2008.  Vecsernye Novosti 

„Namera Mađarske akademije nauka i umetnosti da otvori svoje odeljenje u 

Vojvodini „opasna je tendencija“, iza koje stoji ideja o 64 županije i „Velikoj 

Mađarskoj“, upozorio je u četvrtak akademik Vasilije Krestić na godišnjoj 

skupštini Srpske akademije nauka i umetnosti. Ova mađarska institucija 

pokušava da stvori uticaj na našoj teritoriji, preko Vojvođanske akademije 

nauka i umetnosti.”  

 Tisztelt Alelnök Asszony! 

Nagyon köszönöm értesítését a Magyar Tudományos Akadémia Vajdasági Tanácsának 

megalakulásáról. Nagy öröm számomra, hogy a magyar tudományosságnak ez az új 

intézménye létrejött. Az MTA MTKEB elnöke Görömbei András, aki személyes jóbarátom 

már tájékoztatott a fejleményekről. Május 26-án fogadom Görömbei professzort és 

megbeszéljük a további teendőket. Valamikor a közeljövőben magam is szeretnék ellátogatni 

önökhöz. Az alkalmat arra is szeretném felhasználni, hogy vajdasági magyar fiatalokkal 

találkozzak. A részletek megbeszélésre munkatársaim keresni fogják a MTA Vajdasági 

Tanácsának titkárát.  

A Tanács megválasztott tisztségviselőinek, Önnek, Berényi János elnök úrnak és Gábrity 

Molnár Irén alelnöknek szívből gratulálok. Remélem, hogy közös munkánk hozzájárul a 

Kárpát medencei-magyar tudományos élet fejlődéséhez. 

 Nagyrabecsüléssel köszönti:   Pálinkás József 



KAPCSOLATTARTÁS, 

TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
 



A VMAT tagsága 2008-ban konkrétan a következő legfontosabb teendőket 

határozta meg rövidtávú tervként:  

 

1. helyzetfelmérés a középtávú vajdasági magyar tudományos stratégiai terv 

kidolgozásához a VMAT szakbizottságai révén (MTA-projektum)  

2. tudományos konferenciák szervezése  (évenként) 

3. a vajdasági magyar tudományos adatbázis elkészítése (digitalizálása)  

4. tudományos projektumok kidolgozása (hálózatos partnerkapcsolatok 

kialakítása)  

5. a külhoni magyar tudósokat és kutatók bekapcsolása az anyaország tudományos 

vérkeringésébe. 

 

Ezt a szerepkört néhány célravezető területen láttuk megvalósíthatónak:  

A.) A szerbiai MTA köztestületi tagsággal való folyamatos kommunikációval  

B.) A vajdasági magyar érdekeltségű felsőoktatási intézményekben tevékenykedő 

tanárok, kutatók számbavétele, informálása az anyaországi tanácskozások, 

publikálások és kutatások lehetőségeiről 

C.) A tudományos műhelyek, civil és szakmai szervezetek munkájának koordinálása 

(hálózatos projektmunkák Vajdaságban vagy a Kárpát-medencében) és a Szerb 

állam vagy az MNT által alapított magyar érdekeltségű művelődési intézetek, 

levéltárak, múzeumok kutatóinak bevonása a tudományos kutatásokba. 



Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács 

A VMAT 2008. óta a szerbiai 

magyar tudományos 

közösség és az MTA 

szerbiai köztestületi 

tagságának (223+2) 

intézményesített 

képviselete az MTA felé. 

Konferenciák (9):  

Vajdasági magyar tudóstalálkozók  

(2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.) 

Publikációk, kiadványok, tudományos diskurzusok, 

konferenciakötetek 



Célok: 
Kutatásszervezés, a tudományos 
együttműködés és a kohézió szolgálata a 
vajdasági magyar tudományos életének 
szereplői között „esernyőszervezet”,  
hozzájárulni a magyar-magyar, magyar-
szerb, valamint a nemzetközi tudományos 
együttműködéshez. 
 
A MTA vajdasági területi bizottság 
létrehozatalához szükséges  
infrastruktúra és erőforrás  
kidolgozása. 
Szerepvállalás a tudós utánpótlásban  
és tehetséggondozásban. 



Tudományterületek (2010): 
 
A vajdasági magyar (junior és szenior) 
akadémiai elit 53%-a bölcsész- és 
társadalomtudományi profilú. 
A második csoportot műszaki- és 
technológiatudományok képviselik 20%-kal. 
Ezt követi 17%-kal a természet- és 
matematikatudományok területe. 
Negyedik helyen az orvostudományok 9%.  

 

SZAKEMBERI POTENCIÁL 
 

A vajdasági magyar akadémiai közösség tudományos fokozattal 

rendelkező szakember-potenciálja (kb. 250-300 fő).  

A doktorandusz hallgatók és a fiatal kutatók (kb. 260 fő).  



Kutatási igények/esélyek a Vajdaságban: 
- a kapacitások ismeretében érdemes 
kutatóközpontokat, tudományos műhelyeket 
létrehozni két területen:  
(1) az informatika és telekommunikáció  
(2) az interdiszciplináris kisebbségkutatás.  

Civil kutatóműhelyek: 

Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) 

Regionális Tudományi Társaság (Szabadka) 

Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (Újvidék) 

Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete 

(VMDOK – Szabadka) 

Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (Újvidék) 

Verbi Nyelvi Kutatóműhely (Szabadka) 

Kis Lajos Néprajzi Társaság (Szabadka) 

Dudás Gyula Múzeum és Levéltárbarátok Köre (Zenta) 

Identitás Kisebbségkutató Műhely (Zenta) 



PROJEKTEK, KUTATÁSOK, 
ELEMZÉSEK a VMAT keretében 

2009-2013 



1. kutatási projekt: A vajdasági magyar társadalomtudomány-

fejlesztés és kutatások stratégiája - Vajdasági Magyar Akadémiai 

Tanács tevékenységének középtávú tervéhez szükséges 

háttéradatok. MTA Titkárság támogatása (2009) 

 2. kutatási projekt: Magyar kutatási stratégia a Kárpát-

medencében. A magyar tudományos hálózat szereplői, 

működése, teljesítménye és együttműködési lehetőségei 

Szerbiában. MTA Titkárság támogatása (2009)  

 3. „Sokszínűség a határon túli magyar régiókban, közös jegyek 

és különbségek − A kisebbségi magyar közösségek válogatott 

makro- és mikrotársadalmi tényezői“. A Szülőföld Alap Oktatási 

Kollégiumának támogatása (2010) 

4. A (felső)oktatás és a munkaerő-piac párbeszéde a Vajdaságban 

(2013 – koordinátor Gábrity Molnár Irén)  



A magyar tudományos hálózat szereplői, működése, teljesítménye és 

együttműködési lehetőségei Szerbiában (2009) című projektumból: 

 

1. A vajdasági magyarságnak a tudományos életben dezorganizált 

intézményes szigetei vannak 

2. A vajdasági magyar tudományosságban hiányos a stratégiai 

gondolkodás: az intézményesítés kivitelezhetősége homályban van 

3. A szakmai műhelyek státusa és a forráshiányok nem teszik lehetővé 

az átfogó jövőtervezést:  feladatáthárítás; egyes kutatócsoportok és a 

szakmai testületek nem illetékesek, felsőoktatási intézményhez 

csatlakoznának (pl. Társadalomtudományi Kutatóintézet vagy Központ). 

4. A vajdasági magyar tudományosság rövidtávú feladatai:  

- Helyzetelemzés a tudományos műhelyek tevékenységéről és új kutatók 

számbavétele (FIATAL PhD utánpótlás) 

- A rendelkezésre álló források és támogatásalternatívák racionális hálózatos 

leosztása 

- Nemzetközi és anyaországi intézményes és műhelykapcsolatok/hálózatok  

- A tud. ágazatok és szakmai testületek összedolgozása - előtérbe helyezve 

az interdiszciplináris kutatásokat és publikációkat.  



KONFERENCIÁK, KIADVÁNYOK  
(a partner intézmények) 

Tanulság: 

intézményes/felsőoktatási háttér 

nélkül nem működik a 

tudományos hálózatépítés és a 

tömegesítés (223 köztestületi tag) 

A VMAT évente tart Tudóstalálkozót, amely egy 

nagyszabású magyar nyelvű tudományos seregszemle. 



Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka 

Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka  

BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék 

PARTNEREINK a rendezvények és kutatások kapcsán 

Magyar Tudományos Akadémia Budapest 

Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága  

 

MTA Szegedi Akadémiai Bizottság 



TUDÓSUTÁNPÓTLÁS, 
TEHETSÉGGONDOZÁS 



 Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szervezete 

VMDOK (Szabadka, 2001)  
A vajdasági doktoranduszok 62%-a Magyarországon, 32%-a Szerbiában, 6%-a 

más országban szerzi tudományos fokozatát.  

1.) „Ki Kicsoda a vajdasági magyar tudományos életben” kötet  

2.) ARANYMETSZÉS 2013 – Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálata.  

Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (Újvidék, 2001) 
1.) Ösztöndíjazás, tutoriális oktatási-képzési forma. Támogató a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium (Budapest).  

2.) A VMTDK, Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia.  

     Regionális Tudományi Társaság (Szabadka, 2005) 
1.) 10 PhD hallgató a Pécsi TE Gazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan 
Doktori Iskolában 
2.) Konferenciasorozat: MRTT Dél-alföldi tagozata és az MTA Szegedi Területi Bizottságának 
Gazdaságtudományi Szakbizottságával 
3.) DETUROPE, The Central European Journal of Turizmus és Területfejlesztési nemzetközi 
online folyóirat (2009-).  



A VMAT elnöke Dr. Berényi János halála 2015 május 

elején, átszervezésre és tisztújításra adott okot. 

 

VMAT 2016-ban megválasztott elnöksége:  

Elnök: Lendák Imre  

Alelnökök: Csányi Erzsébet, Lengyel László 

Titkár: Hózsa Éva  

Pénztárnok: Takács Márta  

Elnökségi tagok:  

Dujmovics Ferenc  

Korhecz Tamás  

Beretka Katinka 

Guzsvány Valéria  

Samu János 

 



  Eredmények, amelyeket az MTA sugall: 
 

1. Kialakultak a részleges magyar–magyar tudományos kapcsolatok 

←  MTA külső köztestület (2000), Domus Hungarica 

magyarországi ösztöndíjprogram (1997)  

2. Összehangolt program alapján kialakult néhány Kárpát-medencei 

kutatási hálózat: Termini (2001), Aranymetszés (2012) ← 

Domus Hungarica szülőföldi ösztöndíjprogramok (2001) 

3. Működő magyar tudományos támogatásrendszer jött létre ←MTA 

műhely-, konferencia - és kiadvány-támogatások (2005), 

nemzeti intézmények támogatási rendszere (2007) 

4. Erősödik a szakmai mobilitás, home-coming ← MTA Lendület 

Program (2009) 

5. Bekapcsolódnak új szervezetek: A Kárpát-medencei magyar 

tudományos utánpótlás képzési integrációja ← Magyar 

Doktorandusz Közösség , BBI-MÁSZ felsőoktatási ösztöndíjak, 

Campus Hungary 





Arany János díjazottak 

Életműdíj 

• 2014 Göncz Lajos 

• 2017 Putarich Ivánszky Veronika 

Kiemelkedő tudományos teljesítményért 

• 2009 Gábrity Molnár Irén  

• 2014 Berényi János 

Fiatal kutató elismerése 

• 2008 Bene Annamária  

• 2010 Guzsvány Valéria  

• 2011 Pósa Mihály 

• 2013 Dudás Attila 

Arany János-érem 

• 2010 Káich Katalin 

• 2012 Csányi Erzsébet 

• 2016 Hózsa Éva 

  

 

„Az Arany János-díj és az Arany 

János-érem azok megbecsülését 

szolgálja, akik a határon túli 

magyarság tagjaként kiemelkedő 

részt vállaltak ebből a nemzeti 

tudatot is erősítő értékteremtő 

munkából.” 
Görömbei András akadémikus (2010)  



   Jövőkép - teendők: 

A magyar-magyar párbeszéd útján kijelölni a Kárpát-medencei 

tudományos hálózatintézményeket, miközben részben enyhítenék a 

vajdasági magyar intézmények működési bizonytalanságát, 

kiszámítható tevékenységi támogatásokhoz juttatva azokat. 

 

Akadémiai és a felsőoktatási programok keretében lehetővé tenni, 

hogy találkozzanak az érdekelt szerb régióbeli és magyarországi 

tudományos és felsőoktatási intézmények képviselői. 

 

A többpólusú intézményrendszer mellett, összehangolt kutatási 

projektek kidolgozása (tematikai prioritásokkal), közös kutatási 

tervcsomagban (kivitelezőket és forrásokat megjelölő kutatási terv).  

 

A tudományos káderutánpótlás érdekében tervszerű 

tehetséggondozásra van szükség (a magyarországi OTDK-n és a VMTDK-n 

való kölcsönös részvételről immár van együttműködés, ami kiterjeszthető a közös 

doktori képzések terén). 



  Kutatásterületek – prioritások 
 

Fontosak az átfogó Kárpát-medencei és a közös anyaországi és vajdasági 

(magyar érdekeltségű) társadalomtudományi kutatások: demográfiai trendek, 

szociológiai magatartásvizsgálatok (identitás, médiafogyasztás, migráció, 

vállalkozási hajlam, karrierépítés, kisebbségi állapotvizsgálatok, 

ifjúságkutatás), vagy az esettanulmány jellegű vizsgálódások (kisebbségi jogok, 

nyelvhasználat, tehetséggondozás, településfejlesztés, hagyományőrzés, 

egészségi állapotvizsgálat, munkaerő-piacimozgások). 

 

Fontos egybehangolni a természettudományi kutatásterveket, amelyeknek közös 

érintkezési problémakörük van a Kárpát-medencében. Olyan nemzetközi 

kutatócsoportok alakulhatnak, melyek kutatási témái egybecsengenek 

Vajdaság tartományi fejlesztésügyi programjaival (környezetvédelem, 

mezőgazdaság-fejlesztés, technológiai újítások, minőség-ellenőrzés, turizmus). 

  

A szakemberi mobilitás és cirkuláció mellett fontos a tudományos 

információcsere. Ebbe tartozik a szerb–magyar–angol szakkönyvek, 

tankönyvek és segédletek cseréje, a hiányzó szakkönyvek írása, vagy magyarra 

fordítása számos szakterületen. 



Hálózatos kapcsolattartás a tudományos eredmények 

közlésével, a tudományos közvélemény egymás felé 

fordításával.  
    JAVASLAT 
 

1. Az Akadémiai Adattár (AAT) fejlesztése 

 - A határon túli magyar tudományos világ teljesebb megjelenítése 

a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) 

 - A külhoni magyar kutatók (külső tagok, 223 szerbiai köztestületi 

külső tag) intenzívebb bevonása az akadémiai testületi működésbe  

2. Stabil támogatási rendszer 

- A vajdasági magyar tudományos szervezetek kiszámítható 

működésének segítése  

3. Kárpát-medencei Magyar Tudományos Kollégium létrehozása és a 

partneri viszonyra, hálózatos projektmunkákra épülő 

műhelykapcsolatok 



Diskurzus – melyek az együttműködési területek? 
– kapcsolati tőke fejlesztése – hatékony 

kommunikálás, tanár és kutatócsere 

– koordinációs iroda által fenntartott közös 

együttműködési programok 

 – információ és adatcsere – online adatbázisok  

 – pénzforrások felfedezése (közös pályázás) 

 – összehangolt tudománypolitika  

 – tudományos eredmények cseréje 

 – közös kutatások, jelenségvizsgálatok  

 – közös konferencia szervezés és publikálás 

 – tehetséggondozás – tudós utánpótlás a Kárpát-

medencében 

 – összegangolt ösztöndíjazás (PhD, kutatások) 



Köszönöm a figyelmet! 


