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1. BEVEZETÉS 

 

A tudásalapú társadalmak korában felértékelıdött a legértékesebb munkaerı, a magasan 

képzettek és különösen a kutatók szerepe. A versenyképességben a kutatás, az innováció 

meghatározó jelentıségő, amelyhez elengedhetetlen a megfelelı létszámú K+F munkaerı 

biztosítása. A magasan képzettek iránti kereslet növekedése nemzetközi szinten 

megfigyelhetı általános jelenség. Az agyelszívás káros hatásainak mérséklése már nem 

csupán a fejlıdı, de a fejlett országokat is érzékenyen érintı probléma, amelyet az is jelez, 

hogy az elmúlt évtizedben jelentısen nıtt a bevándorlás-politikát alkalmazó országok száma. 

A kutatókért, a magasan képzett szakemberekért éles verseny folyik, egyre több ország vezet 

be szelektív bevándorlás-politikai intézkedéseket, toboroz külföldi munkaerıt. 

Az Európai Unióban a kutatói utánpótlást többek között olyan negatív jelenségek 

veszélyeztetik, mint a kutatói társadalom elöregedése, a kutatók USA-ba való kivándorlása, a 

nık alacsony részvétele a kutatás-fejlesztés területén. Ezen jelenségek ellensúlyozására az 

unió – nemzetközi viszonylatban megkésve – bekapcsolódott a magasan képzettekért, a 

kutatókért folyó globális versenybe. A migráció területe sokáig nem tartozott közösségi 

hatáskörbe, az egyes tagállamok politikáját pedig a hetvenes évek óta alapvetıen a 

munkavállalási célú bevándorlás korlátozása jellemezte. Csupán a kilencvenes évek végén, az 

Amszterdami Szerzıdéssel kezdıdött meg a közösségi szintő bevándorlás-politika kialakítása, 

és azon belül a legális, illetve a munkavállalási célú migráció közösségi szabályozása. Az 

elmúlt években tanúi lehetünk annak, hogyan formálódik az unió szelektív migrációs 

politikája, amelyben meghatározó szempont az EU versenyképességének javítása. 

Az unió az európai kutatás számára szükséges emberi erıforrásokat azonban nem 

kizárólag a külföldi kutatók toborzásával kívánja megoldani. A 2000 márciusában elindított 

lisszaboni folyamat keretében erıfeszítéseket tesz a rendelkezésre álló belsı erıforrások 

hatékonyabb felhasználására is. A meghirdetett átfogó modernizációs program az unió 

versenyképességének javítását célozza, amelynek egyik központi eleme az európai kutatási és 

innovációs rendszer megerısítése, az Európai Kutatási Térség létrehozása. Az EU a lisszaboni 

célok teljesítése érdekében prioritásnak tekinti a kutatás emberi erıforrásainak biztosítását, 

amelyet – a külföldi kutatók toborzása mellett – belsı strukturális reformokkal, egységes 

európai kutatói munkaerıpiac létrehozásával, kedvezıbb kutatási környezet biztosításával 

kíván elérni.  

A disszertáció célja annak vizsgálata, hogy a 2000-ben meghirdetett politikai célokat 

az unió miként ülteti át a gyakorlatba, milyen eszközökkel valósítja meg. Elemzi, hogy a 
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bevándorlás-politikában nemzetközileg széles körően alkalmazott politikai opciók közül az 

EU melyeket alkalmazza, illetve a közösségi migrációs politikának vannak-e a nemzetközi 

gyakorlattól eltérı egyedi megoldásai, specifikumai. Vizsgálja, hogy a belsı 

humánerıforrások hatékonyabb felhasználásának célkitőzése hogyan jelenik meg az unió 

különbözı politikáiban, így a mobilitási, a kutatási és esélyegyenlıségi politikáiban, illetve 

értékeli az elmúlt években ezeken a területeken hozott intézkedéseket.  

A disszertáció az agyelszívás káros hatásainak csökkentését, az agyvisszanyerést 

célzó, a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott stratégiákra, politikai opciókra vonatkozó 

szakirodalom áttekintése után a kutatói mobilitás elméleti hátterével foglalkozik. Az azt 

követı fejezetek az unión belüli humánerıforrások hatékonyabb felhasználása 

vonatkozásában két területet vizsgálnak: a kutatói mobilitás javítására irányuló 

kezdeményezéseket, amelyek a munkaerı hatékonyabb allokálását célozzák, valamint az 

esélyegyenlıségi kezdeményezéseket, amelyek a nık kutatásba való nagyobb arányú 

bevonását ösztönzik. A disszertáció végül az EU migrációs politikájának alakulását taglalja, 

különös tekintettel a kutatók és a magasan képzettek nemzetközi toborzására irányuló 

közösségi intézkedések sajátosságaira. 

 

1.1. Témaválasztás indoklása 

 

Disszertációm témaválasztásában fontos szerepe volt annak, hogy az elmúlt években 

projektmenedzserként kutatói mobilitást támogató uniós pályázatokkal foglalkoztam, 

mindenekelıtt az EU 6. kutatási keretprogramjának mobilitást támogató úgynevezett Marie 

Curie ösztöndíjakkal. Az ösztöndíjas kutatók mobilitásával kapcsolatos ügyintézés során a 

gyakorlatban is tapasztaltam, hogy az unióba érkezı külföldi kutatók munkavállalásuk során 

milyen problémákkal szembesülnek, de az európai kutatók unión belüli mobilitását is számos 

tényezı akadályozza.  

A témaválasztásomban jelentıs szerepet játszott az is, hogy – a Budapesti Mőszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Igazgatósága, majd a Tudományos és 

Technológiai Alapítvány munkatársaként – részt vettem az Európai Bizottság által támogatott, 

az európai kutatói mobilitást információs szolgáltatásokkal és személyes segítségnyújtással 

támogató ERA-MORE (European Research Area – Mobility of Researchers) hálózat 

magyarországi kiépítésében. A 2004-ben indított közösségi finanszírozású kezdeményezés 

eredményeként néhány év alatt uniós szintő hálózat épült ki. 
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A kutatás területén a nıi esélyegyenlıség biztosításának kérdésével az Európai 

Bizottság Kutatási Fıigazgatóságán töltött gyakornoki idıszak alatt találkoztam elıször, ahol 

betekintést nyerhettem a 6. keretprogram esélyegyenlıségi dimenziójának megerısítésével 

kapcsolatos elıkészítı munkálatokba. 

A kutatónık esélyegyenlıségével kapcsolatosan részt vettem a Unicafé elnevezéső, 

szintén a keretprogram által támogatott projektben is, amelynek célja a nıi kutatói karrierek 

vizsgálata Európában a mérnöki és az élettudományok területén.1  

Ezen tapasztalatok irányították a figyelmemet az európai kutatás emberi erıforrásaival 

kapcsolatos uniós politikai kezdeményezésekre. Úgy véltem, hogy szükség lenne a 

kezdeményezések hátterének vizsgálatára, a vonatkozó közösségi politikák elemzésére, illetve 

az uniós és nemzetközi gyakorlat összevetésére. 

 

1.2. Szakirodalmi áttekintés 

 

A kutatók és szélesebb értelemben a magasan képzett munkaerı iránti kereslet növekedésével 

az elmúlt évtizedekben a kormányzatok különbözı politikai opciókat dolgoztak ki a 

szakember-utánpótlás biztosítása érdekében. Jelen fejezet a magasan képzett munkaerı 

nemzetközi mobilitására vonatkozó politikai stratégiákat elemzı szakirodalmat tekinti át, 

kiemelt figyelmet fordítva az elmúlt évtizedekben a nemzetközi gyakorlatban egyre szélesebb 

körben alkalmazott politikai megoldások elemzésére, így a külföldi diaszpórával való 

kapcsolatok kiépítésére, a reemigráció ösztönzésére, valamint a bevándorlás-politikai 

intézkedésekre. 

Brandi (2001) hangsúlyozza, hogy míg az agyelszívás2 (brain drain) az ötvenes éveket 

követıen évtizedekig kizárólag a fejlıdı országok problémájaként jelent meg, addig az elmúlt 

évtizedekben már a fejlett országokat is egyre érzékenyebben érintı kérdéssé vált. Egyre több 

ország alkalmaz az elvándorlás által okozott károk csökkentését, illetve agyvisszanyerést 

ösztönzı megoldásokat.  

 

                                                 
1 Unicafe – Survey of the University Career of Female Scientists at Life Sciences versus Technical Universities. 
A projekt Ausztria, Észtország, Finnország, Olaszország, Magyarország, Törökország felsıoktatási 
intézményeiben, az élettudományok és a mőszaki tudományok területén alkotó nıi tudósok egyetemi karrierjére 
vonatkozóan végez kutatást. A projekt keretében jelentés készült a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemrıl is: <http://www.unicafe.ee/Failid/report_bme_hu.pdf> (Palasik, M. 2007). 
2 Definíciót lásd a 4.1. fejezetben. 
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Lowell, L. (2001) a politikai opcióknak az alábbi hat típusát3 határozza meg: 

- a kivándorolt képzett munkaerı által okozott veszteségért kárpótlás fizetése a 

származási ország számára; 

- a diaszpóra-opció, azaz a külföldön tartósan letelepedett szakemberekkel való 

kapcsolattartás, erıforrásaik hasznosítása; 

- a kivándorlást fontolgatók megtartása érdekében kedvezı hazai lehetıségek 

biztosítása; 

valamint az alábbi három, a bevándorlás-politika hatáskörébe tartozó megoldás:  

- a kivándorlást korlátozó, restriktív intézkedések; 

- a külföldön élık hazatérését, reemigrációját ösztönzı intézkedések; 

- a magasan képzett külföldi szakemberek toborzása. 

Meyer (1997) a különbözı politikai megoldásokat alapvetıen két szempont szerint 

csoportosítja. Álláspontja szerint az elsı kategóriába azok a hagyományos politikai stratégiák 

tartoznak, amelyek a képzett munkavállalók külföldi tartózkodását, munkavállalását 

egyirányú és végleges letelepedéssel járó folyamatnak tartják, agyelszívásnak tekintik, amely 

a származási ország szempontjából egyértelmő veszteségként jelentkezik. Az ebbe a 

kategóriába tartozó politikai megoldások a munkaerı nemzetközi áramlásának 

akadályozására, korlátozására törekednek: a migrációt vagy adminisztratív eszközökkel 

korlátozzák, vagy a kivándorolni szándékozó magasan képzetteket anyagi eszközökkel – 

például jól jövedelmezı álláslehetıségek nyújtásával, infrastrukturális fejlesztéssekkel –

maradásra kívánják bírni. 

A restriktív megoldások közé sorolható többek között az a javaslat is, hogy az 

elvándorlás okozta károk ellensúlyozására, a származási ország számára kártérítést kell 

fizetni. Az elıször a hetvenes években felmerült elképzelés szerint a kivándorlók által a 

migráns származási országának a humán tıke tekintetében okozott veszteség kompenzálására 

egy speciális nemzetközi adót vezettek volna be, amelyet vagy a magasan képzett kivándorló 

fizetett volna meg – tandíj visszatérítési kötelezettségként –, vagy a fogadó ország minden 

egyes bevándorolt kutató vagy szakképzett munkavállaló után (Bhagwatti 1977). A 

kárpótlásra vonatkozó kezdeményezést a veszteség pontos mérésével kapcsolatos nehézségek 

miatt a gyakorlatban nem alkalmazták. 

                                                 
3 A szerzı az angol kifejezések alapján hat ’R’-ként említi a politikai opciókat: Return (reemigráltatás), 
Restriction (kivándorlás korlátozása), Recruitment (nemzetközi toborzás), Reparation (pénzügyi kárpótlás), 
Resourcing (diaszpóra-opció), Retention (visszatartás karrierlehetıségek biztosításával). 
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Több kutató (Lowell 2001, Thorn 2006) is rámutatott arra, hogy a nemzetközi 

mobilitást korlátozó restriktív intézkedések csupán ideiglenes hatást fejtenek ki, hosszú távon 

alacsony hatásfokúak, valamint alkalmazásuk esetén nem érvényesülnek a magasan képzettek 

mobilitásával járó pozitív hatások. Lowell a migráció korlátozásának jogi, etikai vonzataira 

hívja fel a figyelmet.  

A migrációt korlátozó megoldásokkal szemben az elmúlt években a migrációval 

kapcsolatos elméletekben és politikákban egyre nagyobb hangsúly helyezıdik a képzett 

szakemberek migrációjával járó potenciális elınyökre. Elıtérbe kerülnek az olyan stratégiák, 

amelyek a származási és a befogadó ország számára egyaránt elınyös megoldásokat kínálnak. 

Ezen megközelítés szerint a magasan képzettek migrációjával kapcsolatos károk a küldı 

ország számára jelentısen mérsékelhetık, ha az egyirányú, végleges letelepedéssel járó 

kivándorlás, agyelszívás helyett többirányú mobilitás, „agykörforgás” (brain circulation) 

valósul meg. 

Meyer nézete szerint a restriktív megközelítéssel szemben a második kategóriába 

tartozó politikai opciók közös vonása, hogy a magasan képzettek nemzetközi migrációját nem 

tekintik egyértelmő veszteségnek. Ezen stratégiák4 arra irányulnak, hogy a migránsok 

külföldön szerzett szaktudása, kiépült nemzetközi kapcsolatrendszere a küldı ország számára 

is hasznosítható legyen. A külföldön élı magasan képzett munkaerıre a származási országban 

úgy tekintenek mint értékes, mobilizálható emberi erıforrásra. 

Meyer az agyvisszanyerést célzó stratégiák között említi a kivándoroltak 

hazatérésének, reemigrációjának ösztönzését (return option), valamint az úgynevezett 

diaszpóra-opciót (diaspora option), amely a külföldön tartósan letelepedett és a rövidtávon 

hazatérni nem kívánó szakemberek közötti hálózat kiépítését támogatja, amelyen keresztül 

együttmőködés, tudástranszfer valósul meg a külföldön élı és a hazai szakemberek között. 

Lowell a diszpóra hazautalásainak jelentıségét hangsúlyozza, amelyek a fejlıdı országok 

számára fontos bevételt jelentenek. 

A kivándorlók hazatérését ösztönzı reemigrációs stratégia elınye, hogy a visszatérést 

követıen a származási ország nemcsak visszanyeri a migráns képzésére fordított befektetést, 

de hozzájut ahhoz a hozzáadott értékhez is, amelyet az egyén külföldi tartózkodása alatt 

megszerzett kapcsolati és tudástıkéje jelent. Marks (2004) hangsúlyozza, hogy a hatékony 

reemigrációs politikák a származási ország számára rendkívüli haszonnal járhatnak, 

hozzájárulhatnak az ország gazdasági növekedéshez, javíthatják versenyképességét. 

                                                 
4 A szakirodalomban ezen stratégiáknak különféle elnevezései használatosak: „anti brain drain”, „reverse brain 
drain, „brain gain”, „brain bank”. 
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Thorn a fejlıdı országok által alkalmazott, a kutatók reemigráltatását célzó politikákat 

elemezve megkülönbözteti az „egyént megcélzó ösztönzıket”, illetve a „kutatási környezet 

fejlesztésére” irányuló megközelítéseket.  

Az egyént megcélzó intézkedések a kutatók hazatérését számukra nyújtott egyéni 

lehetıségekkel kívánják ösztönözni, többek között anyagi támogatás, adómentesség 

biztosításával. Malajzia például a hazatérıknek meghatározott idıre szóló adómentességet 

nyújtott, így kompenzálva az otthoni alacsonyabb fizetéseket (Lowell 2001). Mexikóban 

pénzügyi alapot hoztak létre a külföldön élı kutatók, illetve a doktori tanulmányaikat 

külföldön megszerzık hazatérésének támogatására. A támogatás a hazatérık egyéves 

bérköltségeit és a hazatelepüléssel járó költségeiket finanszírozta (NSF 2000).5 

A hetvenes évek óta indított reemigrációs programok elemzése ugyanakkor azt 

mutatja, hogy a kizárólag az egyének támogatására épülı programokkal hosszú távon nem 

lehet jelentıs eredményt elérni (Marks 2004). 

Thorn álláspontja szerint az ilyen programok hátránya, hogy rendkívül költségesek, és 

nem orvosolják azokat a problémákat, amelyek a kutatót eredetileg migrálásra késztették. A 

kutatók hazatérését ilyen jellegő programok finanszírozásával ugyan el lehet érni, de 

amennyiben az intézményi jellegő adottságok, strukturális problémák továbbra is fennállnak, 

nagy a kockázata, hogy a hazatért kutató késıbb ismét elhagyja az országot. 

Thorn hatékonyabbnak tartja a közép-, illetve hosszú távú stratégiák kidolgozását, 

amelyek a hazatérést a kutatási körülmények és feltételek javításával, megfelelı 

álláslehetıségek biztosításával kívánják ösztönözni. A kutatók megtartása, illetve külföldiek 

toborzása a kutatási környezet fejlesztésével együtt lehet hatékony. Ezen a téren jelentıs 

eredményeket valójában az egyéni és a strukturális megközelítések együttes alkalmazásával 

lehet elérni. 

Lowell álláspontja szerint szintén a modernizáció a legjobb válasz az agyelszívás által 

okozott problémákra. A kedvezıbb kutatási környezet és munkafeltételek a diplomások 

végleges kivándorlásának mértékét csökkentik, elısegítik a humántıke felhalmozódását, 

amely pozitívan hat a gazdasági növekedésre. 

Mahroum (1999) elengedhetetlennek tartja a nemzeti innovációs rendszerek 

megerısítését. Álláspontja szerint a kutatók elvándorlásában az álláslehetıségek hiánya, az 

alacsony bérszínvonal, az elavult infrastruktúra játszanak meghatározó szerepet. A 

munkalehetıségek bıvítése igen komoly motivációt jelent a fiatal kutatók számára a 

                                                 
5 1991 és 2000 között több mint kétezer kutató hazatérését támogatták, amelyre 56 millió dollárt fordítottak 
(Lowell 2001). 
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hazatéréshez. Ennek érdekében növelni kell a magánszektor K+F ráfordításait, illetve elı kell 

segíteni a magánszektor és az akadémiai szféra közötti együttmőködést. 

Thorn a kutatási környezet fejlesztése tekintetében meghatározó tényezınek tartja a 

kutatásra fordított támogatás biztosítását. Véleménye szerint kulcsfontosságú, hogy a 

támogatás elosztása pályázati úton történjen, mivel kizárólag a versenyhelyzet, az átlátható 

értékelési kritériumok teszik lehetıvé, hogy a forrásokat teljesítmény alapján osszák el, és 

ezzel a minıségi kutatást és a legtehetségesebb kutatókat támogassák.6 Thorn a nagy 

volumenő kutatási projektek támogatása mellett érvel, amelyek a kutatók számára szakmai 

lehetıséget, kutatási szabadságot, ugyanakkor stabilitást és anyagi biztonságot is nyújtanak.  

Thorn elengedhetetlenül fontosnak tartja az egyetemi oktatás fejlesztését, illetve a 

fiatal kutatók számára megfelelı munkalehetıség biztosítását, ez utóbbiban az ipar és az 

egyetemek közötti együttmőködés központi szerepet játszik. A teljesítményen alapuló, 

átlátható karrierstruktúráknak szintén meghatározó jelentıségük van a kutatók megtartásában, 

illetve toborzásában. A szenioritáson alapuló rendszer, ahol a bérezés nem elsısorban a 

teljesítményen, hanem a munkában eltöltött éveken alapul, nem ad elegendı lehetıséget a 

fiatal kutatók szakmai eredményeinek értékelésére. 

Az USA egyetemeinek a struktúrája vonzó, és motiválóan hat a fiatal kutatókra. Az 

akadémiai világban a „tenure” az egész életre megszerzett egyetemi oktatói állást jelenti, 

amely az angolszász világban, és fıként az Egyesült Államokban az akadémiai karrier 

meghatározó eleme (Chait 2002). A véglegesítési döntés elıtt a jelölt munkájának 

értékelésére kerül sor. Az életre szóló foglalkozási biztonság vagy a határozatlan idıre szóló 

kinevezés intézménye Európában is létezik, de az európai országokban a köztisztviselıi vagy 

közalkalmazotti kinevezést nem feltétlenül elızi meg olyan magas szintő 

teljesítménykényszer, mint az USA-ban, továbbá ebbe a státusba az egyetemi oktatók nagy 

tömegei kerülnek be, és így ez nem olyan jelentıségő, mint a „tenured” pozícióé. A „tenure” 

elnyeréséért a tehetségesek versengenek, így az az akadémiai kiválóság megteremtésének 

fontos eszköze. 

Mahroum meghatározó jelentıségőnek tartja a kutatók hazatérésében az egyetemek 

színvonalát. A nagy presztízső, világhírő intézmények nemzetközi szinten tudják a 

legkiválóbb kutatókat toborozni.  

                                                 
6 Thorn többek között példaként említi Kínát, amely a kutatóknak elsısorban az USA-ból való hazatérése 
érdekében számos intézkedést hozott, többek között pályázati alapokat hozott létre, és biztosította, hogy a 
támogatott kutatási projektek kiválasztása, értékelése átlátható módon történjen.  
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Az elmúlt két évtizedben Kína reemigrációs politikájában is központi szerepet kapott 

az a törekvés, hogy kiemelkedı kutatási háttér biztosításával világszínvonalú egyetemeket 

hozzanak létre (NSF 2000).  

Mahroum (2005) a magasan képzett hazai szakemberek megtartása, illetve a 

külföldiek toborzása érdekében hozott intézkedéseket alapvetıen két kategóriába sorolja: a 

nemzetközi mobilitást korlátozó politikai–technikai akadályok lebontását célzó 

kezdeményezések mellett vizsgálja a kulturális–strukturális akadályok megszüntetését is. Az 

akadályok jellege és a felszámolásuk módja tekintetében alapvetı eltérések vannak a két 

kategória között. A technikai jellegő akadályok politikai intézkedésekkel, 

jogszabályalkotással közvetlenül megszüntethetık. A kormányok a szakképzett munkaerı 

biztosítása érdekében intézkedéseket vezethetnek be többek között a bevándorlás-politika, az 

adózás, a nemzetközi együttmőködés, a K+F szabályozás területein, illetve a diplomák 

elismerésével kapcsolatban. 

Ezzel szemben a kulturális–strukturális korlátok lebontása jóval lassabb folyamat, 

amelyek tekintetében nehezebb változásokat elérni. A nemzetközi mobilitást jelentısen 

akadályozhatja az egyes országok innovációs rendszerének belsı struktúrája. Az Egyesült 

Királyság egyetemei például a munkaerı-felvétel terén nagy autonómiával rendelkeznek, a 

kutatók ideiglenes, meghatározott idıre szóló alkalmazása bevett gyakorlat, amely elısegíti a 

kutatók nemzetközi áramlását. Ezzel szemben Franciaországra vagy Németországra a 

merevebb, szabályozottabb karrierstruktúrák jellemzıek, ahol az intézmények mozgástere a 

külföldiek alkalmazása terén jóval szőkebb, és alapvetıen csereprogramok keretében valósul 

meg. 

Mahroum hangsúlyozza, hogy a külföldi kutatók fogadásában meghatározó szerepet 

játszik a helyi kutatóközösség nemzetközi nyitottsága, amely kiterjed a kutatószemélyzetre, a 

hallgatókra, valamint a programokra, a nemzetközi együttmőködésekre. A nemzetközi 

nyitottság komoly vonzóerıt jelent a külföldi kutatók számára, és elısegíti, hogy az adott 

intézmény a nemzetközi kutatóközösség számára ismertté váljon.7 A nyelvi adottságoknak 

meghatározó szerepük van a folyamatban: az angol- vagy a többnyelvő országok (például 

Belgium) több PhD-hallgatót vonzanak, mint más országok. 

Egy adott ország imázsa és tudományos kultúrája, hírneve szintén meghatározó a 

nemzetközi kutatók fogadása tekintetében. A nyelvi megkötések feloldása, az állások angol 

                                                 
7 Németország például az 1999 és 2001 között az unió kutatási keretprogramjában megítélt 2080 „Marie Curie” 
mobilitási ösztöndíjat elnyerıknek csupán tíz százalékát fogadta. A jóval kisebb tudományos bázissal rendelkezı 
Hollandia közel ugyanannyi ösztöndíjast fogadott. 
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nyelven történı meghirdetése (például Németország, Hollandia, Svédország esetében) 

ösztönzi a külföldi kutatók beáramlását. Ugyanakkor a nyelvi adottságok továbbra is a 

mobilitás jelentıs akadályát jelentik. Nemzetközi szinten egyre inkább teret nyer a „kulturális 

harmonizáció”, amely többek között az oktatási struktúrákban, a diplomák és pozíciók 

elnevezésében is tükrözıdik. Az Európai Unióban a felsıoktatásra vonatkozó harmonizáció az 

Európai Felsıoktatási Térség megteremtése, az úgynevezett Bolognai folyamat keretében 

valósul meg.8 

Tamás Pál (1993) a Szovjetunióban alkalmazott, a kutatók kiáramlásának 

feltartóztatását célzó intézkedéseket elemezve megállapítja, hogy a kutatási rendszert erısítı 

kezdeményezések önállóan, összekapcsolódások nélkül nem voltak elég erısek a folyamat 

mérséklésére. Az agyelszívás megállítását célzó politikának az alábbi kulcselemeit 

azonosította be: a szélesen értelmezett (társadalmi, gazdasági, információs) fejlettségi 

lemaradás ledolgozása, a K+F infrastruktúra továbbfejlesztése, a kutatási rendszer 

modernizálása, a „kiválóság központjainak” létrehozása. 

A hatvanas évek óta több kormány is indított a kivándorolt szakemberek, kutatók 

hazatérését ösztönzı programokat. A szakirodalomban a sikeres reemigrációs programok 

között többek között Dél-Korea és Tajvan példáját említik, amelyek jelentıs anyagi és 

politikai támogatást nyújtottak a külföldön élık hazahívására. 

Meyer (1997) szerint nem véletlen, hogy a reemigrációs politikák éppen ebben a két 

országban voltak sikeresek, ugyanis mindkét országban nagy hangsúlyt fektettek a K+F 

szektor megerısítésére, megfelelı álláslehetıségek biztosítására, amely valódi ösztönzést 

jelentett a külföldön élı kutatók hazatéréséhez. 

Dickson kiemeli, hogy a külföldön élık hazahívására indított programok kizárólag 

akkor járhatnak sikerrel, ha a származási ország a hazatérı szakembereknek álláslehetıséget, 

és az országos bérszínvonalnál jelentısen magasabb fizetést képes nyújtani.  

Wade (2001) tanulmányában összegzi azokat a hasonló vonásokat, amelyek Dél-Korea 

és Tajvan programját egyaránt jellemezték. Mindkét ország esetében elsıként a kutatói, az 

ipari háttér kiépítését kezdték meg, így állás- és karrierlehetıséget tudtak biztosítani a 

hazatérı fiatal szakemberek számára A kormányok néhány prioritást élvezı kulcsterületen 

kutatóintézetek, ipari parkok létrehozását támogatták. 

Mindkét országban hivatalokat hoztak létre a programok végrehajtására, adatbázisokat 

építettek ki, hogy segítséget nyújtsanak a külföldön tanulmányokat folytatók számára otthon 

                                                 
8 Bolognai folyamatot lásd bıvebben: (Hrubos és szerzıtársai 2003). 
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megfelelı álláslehetıséget találni. A legkiválóbb szakemberek számára karrierlehetıséget, 

kutatási önállóságot, széleskörő anyagi támogatást biztosítottak, többek között az utazási 

költségek finanszírozását, magas fizetést, támogatást lakásvásárláshoz, illetve saját cég 

alapításához. 

A kezdeti, információgyőjtést célzó rövid hazautazásokat, valamint konferenciák 

szervezését is finanszírozták, ahol lehetıség nyílt a hazai és külföldön szakemberek közötti 

kapcsolatok kiépítésére.9 Szakmai szövetségeket hoztak létre a hazai és a külföldön, 

többségében az USA-ban élı tudósok és mérnökök számára. Azok a kutatók, mérnökök, akik 

aktív kapcsolatot tartottak a szövetségekkel, nagyobb hajlandóságot mutattak a hazatérésre.  

Tamás Pál (2001) szintén abban látja a dél-koreai reemigrációs program sikerét, hogy 

a külföldön, elsısorban az amerikai egyetemeken és vállalatoknál dolgozó szakemberek 

számára állást, csúcstechnológiai projektekben való részvételt, versenyképes fizetést 

biztosítottak. Nézete szerint a koreai program sikeréhez hozzájárult az idıtényezı is, az hogy 

az USA-ban élı koreai értelmiségiek nemrégen érkeztek, és még szorosan kötıdtek az 

anyaországhoz, illetve vegyes házasságok is ritkán jöttek létre.  

Meyer és Brown (1999) szerint a hazatérési stratégiát a közelmúltban India és Kína 

esetében is sikeresen alkalmazták.  

Viszonylag új kezdeményezésnek tekinthetı a csupán a kilencvenes évek óta 

alkalmazott diaszpóra-politika, amely azoknak a külföldön élı szakembereknek a tudását és 

kapcsolatrendszerét kívánja hasznosítani, akiket a reemigrációs politikákkal – legalábbis 

rövidtávon – nem lehet mobilizálni, hazatérésre ösztönözni.  

Dickson szerint a diaszpóra-opciót egyre szélesebb körben alkalmazzák. A jelentıs 

költséggel járó reemigrációs programokkal, strukturális reformokkal szemben ennek a 

megközelítésnek az elınye, hogy nem igényel jelentıs anyagi ráfordítást. Amennyiben egy 

ország a kutatók hazatérése érdekében nem képes költséges programokat finanszírozni, a 

diaszpóra-kezdeményezés révén hasznosíthatja a kint élık szaktudását. 

A hálózatokon keresztül a külföldön dolgozók erıforrásai mobilizálhatók a származási 

ország számára azáltal, hogy szervezett hálózatokat hoznak létre, amelynek keretében 

lehetıséget biztosítanak a kapcsolatfelvételre, információcserére, tudástranszferre. 

Lehetıséget teremtenek arra, hogy a kivándorolt a tudását a származási országa számára 

hasznosítsa anélkül, hogy szükségszerően hazatérne.  

                                                 
9 Dél-Koreában ezt „brain pool” programnak nevezeték el (Wade 2001). 
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A diaszpóra-stratégia jelentısége, hogy a kivándoroltak személyén keresztül nem csak 

az egyén tudását, szakértelmét lehet a küldı ország számára mozgósítani, hanem a szakmai és 

kapcsolati hálózatait is, amelyeket külföldi tartózkodása alatt kiépített. 

A kapcsolattartásnak számos formája lehetséges, megvalósulhat rövid tanulmányutak, 

vendégoktatói megbízások, konferenciák, közös kutatási programok, illetve a kapcsolattartást 

elısegítı internetes portálok és adatbázisok révén. 

A kilencvenes években spontán módon, egymástól függetlenül több úgynevezett 

tudáshálózat10 (diaspora knowledge network) is létrejött azzal a céllal, hogy egy adott ország 

külföldön élı emigránsai egymás között, illetve a hazai szakemberekkel kapcsolatot tartsanak. 

Brown (2000) az évtized végére negyvenegy ilyen jellegő hálózatot azonosított be világszerte, 

amelyek közül tizenötöt sorolt az értelmiségi–tudományos diaszpóra-hálózatok közé 

(intellectual/scientific diaspora networks).11 

Meyer és Wattiaux (2006) 2005-ben már százötvennyolc tudáshálózatot azonosítottak 

be, de valós számukat háromszáz fölé becsülik, amelyek többségében a küldı ország a fejlıdı 

országok közé tartozik.  

A tudományos diaszpóra-hálózatok több közös vonással is rendelkeznek. A hálózatok 

jellemzıen a kivándorló szakemberek kezdeményezésére jönnek létre, a tagok részérıl igen 

erıs a származási ország iránti elkötelezettség. Valamennyi hálózat céljaként definiálja, hogy 

a tagok tudását az ország gazdasági és társadalmi fejlıdése érdekében mobilizálja azzal, hogy 

a külföldön élı tagok egymással, valamint az otthoniakkal kapcsolatokat építenek ki.  

A hálózatok többségét egy adott országból származók alkotják, de néhány regionális 

szintő kezdeményezés is ismeretes.12 Egyes hálózatokban a tagok földrajzi elhelyezkedése 

rendkívül megoszlik, például a kolumbiai Red Caldas tagjai huszonhárom országban 

tartózkodnak, túlnyomó többségben az USA-ban, de számosan élnek az Egyesült 

Királyságban és Spanyolországban is. 

                                                 
10 Brown a tudáshálózatok öt kategóriáját különbözteti meg: hallgatói/tanulói hálózatok (student/scholarly 
networks), szakértıi segítségnyújtás az ENSZ TOKTEN programján keresztül (Transfer of Knowledge Through 
Expatriate Nationals – TOKTEN), a képzett kivándorlók helyi szövetségei (local associations of skilled 
expatriates), a fejlesztést célzó értelmiségi/tudományos diaszpóra (developing intellectual/scientific diaspora 
networks) és az értelmiségi/tudományos diaszpóra hálózatok (intellectual/scientific diaspora networks). 
11 Néhány példa a tudományos diaszpóra-hálózatokra: a kínai CHISA (Chinese Scholars Abroad), a kolumbiai 
Red Caldas, az arab ASTA (Arab Scientists and Technologists Abroad), a lengyel kutatók hálózata (Polish 
Scientists Abroad), az iráni (Iranian Scientific Information Network), a tunéziai (Tunisian Scientific 
Consortium), a thai (Association of Thai Professionals in North America and Canada) a Fülöp-szigeteki 
(Philippines Brain Gain Network) hálózatok.  
12 A regionális hálózatok közé sorolható többek között az ALAS (Latin American Association of Scientists) vagy 
az ASTA (Arab Scientists and Technologists Abroad), bıvebben lásd: (Brown 2000). Az Európai Bizottság 
ERA-Link kezdeményezését részletesebben lásd: 45. o. 
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A hálózatok szervezeti szempontból is számos hasonlóságot mutatnak. Létrejöttükben 

az internet kulcsszerepet játszik, amely megkönnyíti az információcserét a hálózat tagjai 

között, valamint a hazai szakemberekkel. Valamennyi hálózat rendelkezik honlappal, amelyen 

keresztül az új tagok regisztrálhatják adataikat, és a létrejövı adatbázis jelenti a partnerkeresés 

alapját. 

A vizsgált hálózatok független, politikamentes, non-profit szervezeteknek tartják 

magukat. Csupán néhány hálózatnak van kapcsolata kormányzati szervekkel, alapvetıen 

azonban független szervezıdések. 

Tevékenységeik többnyire információterjesztésre, elektronikus hírlevelek terjesztésére, 

konferenciák, szemináriumok, képzések szervezésére terjednek ki, a származási ország 

szempontjából fontos témákban.  

A hazai és az emigráns kutatói közösségek közötti együttmőködési projektek száma 

viszonylag alacsony. A hálózatok tevékenységére nem jellemzı a kutatási projektek közös 

megvalósítása, a technológiatranszfer, a legtöbb esetben csupán spontán, izolált 

kezdeményezések jönnek létre. A kivételek közé tartozik például a Red Caldas hálózat, ahol a 

kivándorolt kolumbiai tudósok kifejezetten közös, multinacionális kutatási projektek indítását 

kezdeményezték. 

Meyer (2006) szerint két tényezı elengedhetetlenül szükséges a diaszpóra és a hazai 

szereplık közötti közös projektek generálásához: az információs rendszer kiépítése, valamint 

a politikai, intézményi támogatás biztosítása. Az információs rendszer az alapja a potenciális 

partnerek keresésének a különbözı tudományterületeken. Meyer azt is hangsúlyozza, hogy az 

együttmőködéshez technikai és politikai támogatásra is szükség van, kulcsfontosságú a 

kormányzati szervek bevonása. 

A kilencvenes évek végén beazonosított tizenöt tudományos diaszpóra-hálózat 

vizsgálata azt mutatta, hogy a kommunikáció, a koordinált tevékenységekhez 

elengedhetetlenül szükséges a szervezettség, egy koordináló testület létrehozása, amelynek az 

információgyőjtés, a partnerkeresés, az együttmőködések elısegítése, illetve források 

biztosítása a feladata. 

Meyer szerint önmagában az a tény, hogy számos ország vonatkozásában közel azonos 

idıben, hasonló szerkezető és jellegő tudományos diaszpóra-hálózatok jöttek létre, arra utal, 

hogy a diaszpóra-opció fontos stratégiának tekinthetı. Ezek közül csak néhány szőnt meg, 

ugyanakkor számos hálózat már több mint egy évtizede mőködik. A hálózatoknak a 

származási országra gyakorolt hatását igen nehéz értékelni, tevékenységük nem minden 

esetben jár mérhetı, azonnali eredménnyel. 
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A diaszpóra-opció mind a származási, mind a fogadó ország számára kölcsönösen 

elınyös együttmőködést jelent. A küldı ország élvezi az emigrált hozzájárulását, de a fogadó 

ország sem veszít, mert a munkaerı az országban marad, és a származási országgal való 

együttmőködési lehetıségek kibıvülnek.  

Csanády és Személyi (2006) ugyanakkor a megoldás veszélyeire is felhívja a 

figyelmet, miszerint ha túl gyenge az adott ország tudományos és technológiai 

infrastruktúrája, akkor nem képes hasznosítani a diaszpóra tudását és kapcsolatait, és a 

kapcsolatokat kihasználva még több szakember vándorol ki.  

A diaszpóra-opció önmagában nem oldhatja meg az agyelszívás problémáját, de 

lehetıséget nyújthat a magasan képzettek által jelentett erıforrások mobilizálására. 

Az elmúlt évtizedekben – a reemigrációs politika és a diaszpóra-opció mellett – a 

magasan képzett munkaerı biztosítására a nemzetközi gyakorlatban széles körben 

alkalmazzák a bevándorlás-politikai intézkedéseket. 

Tamás Pál (2001) hangsúlyozza, hogy a hatvanas éveket követıen az agyelszívás 

problémájáról alapvetıen csak a fejlıdı országok összefüggéseiben beszéltek. A nyolcvanas 

évek végétıl azonban a magasan képzettek kiáramlása már nem csak a fejlıdı országokat, 

hanem a fejlett ipari országokat is érinti. 

A tudásalapú társadalmakban a kutatásnak, innovációnak a gazdasági növekedésben, a 

versenyképességben játszott kulcsszerepe következtében egyre inkább felértékelıdik a 

magasan képzett munkaerı jelentısége. A K+F munkaerı, illetve szélesebb értelemben az 

innovációhoz szükséges szakértıcsoportok nemzetközi mobilitása a fejlett ipari országokat is 

egyre érzékenyebben érinti. Egyre több kormány állítja a bevándorlás-politikáját a 

versenyképesség, és az innováció-politika szolgálatába, amelyben a magasabb végzettségőek 

toborzása meghatározó célkitőzéssé válik. 

Számos kutató megállapítja, hogy az elmúlt években már a fejlett országok között is 

egyre élesedı verseny alakult ki a magasan kvalifikált migránsok, a kutatók, mérnökök 

toborzására. A szakemberek kiáramlásának ellensúlyozására aktív szakember-behozatali 

politikákat fejlesztenek ki, szelektív bevándorlás-politikai intézkedéseket hoznak, tudatos 

szakember-import politikát dolgoznak ki. 

Mahroum (1998) a kilencvenes években a magasan képzettek nemzetközi migrációja 

tekintetében paradigmaváltásról beszél annak alapján, hogy egyre több ország hoz a magasan 

képzettek, illetve a külföldi diákok bevándorlását elısegítı intézkedéseket. Ezen migráns 

csoportok vonatkozásában a vándorlás motivációi között a taszítóerık (push factors) helyett 
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egyre inkább a vonzótényezık (pull factors) válnak meghatározóvá, a „push-led” migrációt 

kínálati (pull-led) migráció váltja fel.13  

McLaughlan és Salt (2002) a kormányok által a külföldi szakemberek behívása 

érdekében alkalmazott mechanizmusok és politikai kezdeményezések tekintetében öt 

csoportot különböztet meg: 

- Egyes országok átfogó programokat dolgoztak ki, amelyek kifejezetten a magasan 

képzett migránsok bevándorlását ösztönzik, mint Németország „zöld kártya” rendszere 

és az USA-ban bevezetett a H1-B vízum. 

- Egyes kormányok kisebb változtatásokat hajtanak végre az országban mőködı 

munkaengedély kiadását szabályozó rendszeren, annak érdekében, hogy a magasan 

képzett munkaerı gyorsabban léphessen be a munkaerıpiacra, mint például a 

Hollandiában az informatikai szakértık számára bevezetett gyorsított eljárással 

kibocsátott munkavégzési célú vízumok, valamint a munkaengedélyek kibocsátásának 

szabályozása Írországban. 

- Más kormányok mentességet adnak a munkaengedély beszerzés alól, vagy 

megkönnyítik az engedélyek kiadását, ezzel segítik a munkáltatókat abban, hogy a 

külföldi munkavállaló gyorsabban beléphessen a munkaerıpiacra, így például 

Írországban a vállalaton belüli áthelyezés mentességet élvez a munkaengedély 

kötelezettség alól. 

- Az adóterhek csökkentését célzó intézkedésekkel teszik az országot vonzóvá a 

magasan képzett külföldi munkaerı számára, e téren többek között az északi országok 

rendelkeznek nagy tapasztalattal. 

- Politikai intézkedések, amelyek a magasan képzettek hazatérését támogatják, mint 

például Írország esetében. 

A fejlett ipari országok között egyre nı a verseny a magasan képzett munkaerı 

biztosítására. A hagyományos bevándorló országok közül az USA, Kanada és Ausztrália a 

gazdasági növekedés, a magasan képzett munkaerı biztosítása érdekében több évtizede 

alkalmazza a bevándorlási politikát mint eszközt. Az elsık között vezettek be a magasan 

képzett külföldi szakemberek toborzását célzó bevándorlási programokat, esetükben a 

szakember utánpótlás biztosításának fontos forrása a kvalifikált külföldi munkaerı folyamatos 

bevándorlása. 

                                                 
13 A „push” és a „pull“-faktorokat lásd bıvebben a 4.2. fejezetben. 
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Az USA sokáig versenytárs nélkül a nemzetközi migráció fı célországa volt, de a 

hatvanas évektıl Ausztrália és Kanada is saját programot dolgozott ki. Shachar (2006) 

álláspontja szerint ezeknek a programoknak fontos eleme volt az állandó tartózkodási 

engedély nyújtása, illetve az állampolgárság gyors megszerzésének lehetısége. 

Tamás Pál (1993) szerint a fı felvevı országok a viszonylag korlátlan befogadás, 

„szakemberimport” évtizedei után az ötvenes évek végétıl újrafogalmazták bevándorlási 

politikájukat. Az USA, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália új szabályozásokat vezettek be, 

amelyek a diplomásokat, a speciális készségekkel, tudással rendelkezıket elınyben 

részesítették, kiemelten kezelték. 

Az amerikai kongresszus 1965-ban módosította az 1952. évi bevándorlási törvényt,14 

amellyel a képzett szakemberek, köztük tudósok, mérnökök bevándorlását ösztönözte. A 

módosítás értelmében a vízumok kibocsátásánál preferenciát élveztek a szakképzettséggel 

rendelkezık, illetve a társadalmilag különösen fontos szakmák képviselıi.  

Kanada 1976-ban vezetett be szelektív bevándorlási politikai intézkedéseket.15 A 

törvény alapján a bevándorolni kívánó külföldi szakemberek közül a legkiválóbbak 

kiválasztására pontrendszert vezettek be. A pontrendszerben az értékelés többek között olyan 

szempontokat tartalmazott, mint a végzettség (kiemelten kezelve az egyetemi diplomát, 

doktori fokozatot), a nyelvtudás, a munkatapasztalat, az életkor (a 21–49 közötti életkor 

preferenciát élvezett). Elınyben részesültek azok, akik kanadai munkaviszonnyal 

rendelkeztek.  

A „gazdasági/szakképzett bevándorló” (economic/skilled immigrant) kategóriába 

tartozók és családtagjaik számára állandó tartózkodási engedélyt (permanent residency) 

nyújtottak, amelynek birtokában már négy évvel a megérkezésük után – amennyiben három 

éven át folyamatosan Kanadában tartózkodtak – kanadai állampolgárságért folyamodhattak. 

A pontrendszert alkalmazó országok a ponthatárok idınkénti módosításával 

rugalmasan tudják szabályozni a bevándorlók számát a hazai munkaerı piac szükségleteit 

figyelembe véve. A külföldi munkavállalók számára állandó tartózkodási engedély 

kibocsátása a munkaerı hosszú távú, tartós letelepedését célozza, nem csupán az idıszakos 

munkaerıhiány pótlását. Shachar szerint a Kanada által nyújtott állandó tartózkodási engedély 

elınyt biztosít azokkal az országokkal, például az USA-val szemben, amelyek a külföldiek 

számára csak meghatározott idıre szóló munkavállalást biztosítanak. Az ideiglenes státusz 

                                                 
14 Immigration and Nationality Act, 1952 
15 Immigration Act, 1976 



 19 

(temporary employment), a vízumszabályok esetleges változtatása, bizonytalan helyzetet 

teremt a külföldi munkavállalók számára.  

Shachar hangsúlyozza, hogy Kanada a bevándorlás-politikájával, a külföldi 

munkavállalóknak nyújtott állampolgársággal tette az országot vonzóvá a szakemberek 

számára. Az állandó tartózkodási engedély, majd azt követıen az állampolgárság biztosítása 

önálló húzó (pull) tényezınek tekinthetı.  

Ausztrália 1973-ban vezetett be szelektív bevándorlási rendszert. Ennek alapján a 

szakképzett bevándorlókat pontrendszer alapján választották ki, és az értékelésben olyan 

szempontok szerepeltek, mint többek között a nyelvtudás, az életkor, a munkatapasztalat. 

Kanadához hasonlóan Ausztrália is néhány éven belül lehetıséget biztosított az 

állampolgárság elnyerésére. A magasan kvalifikált bevándorlónak (skilled-independent 

category) állandó tartózkodási engedélyt nyújtottak, amely alapján két év folyamatos ott 

tartózkodás után ausztrál állampolgárságért lehetett folyamodni. 

A kilencvenes évektıl még inkább felértékelıdött a magasan képzett szakemberekért 

folyó nemzetközi verseny, a kormányok újabb szakember-behozatali politikákat, toborzási 

programokat dolgoztak ki. 

Az USA-ban a versenyképesség javítása érdekében több mint két évtized után, 1990-

ben ismét jelentısen módosították az 1965. évi bevándorlási alaptörvényt, amely átalakította a 

legális bevándorlás mennyiségi kereteit, valamint jelentısen módosította a nem-bevándorló 

kategóriába tartozók ideiglenes munkavállalásának szabályait is.16  

Az alaptörvény különbözı munkavállalói vízumkategóriákat vezetett be, néhányat 

kifejezetten a külföldi magasan képzettek fogadásának ösztönzésére. Külön munkavállalói 

vízumkategóriát vezettek be a világszínvonalú, kimagasló szakmai, tudományos, mővészeti 

teljesítményt nyújtó szakemberek számára, akik abban az esetben is kérhetnek vízumot, ha 

nincs aktuális munkaajánlatuk amerikai szervezettıl vagy cégtıl.  

Emellett bevezetették a magasan képzett munkavállalók számára elérhetı H-1B 

vízumkategóriát, amelynek elsıdleges szerepe, hogy lehetıséget adjon amerikai 

munkaadóknak külföldi szakemberek foglakoztatására. A H-1B vízum három évre szól, de 

további három évre meghosszabbítható, így bizonyos szakmák képviselıi akár hat évig is az 

Egyesült Államokban dolgozhatnak. 

Annak ellenére, hogy H-1B vízum meghatározott idıre szól, a gyakorlat azt mutatja, 

hogy a kint tartózkodók jelentıs többsége állandó tartózkodási engedélyért, úgynevezett zöld 

                                                 
16 Immigration and Nationality Act, 1990 
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kártyáért folyamodik, és véglegesen az USA-ban telepedik le (Lowell 2001). A H-1B vízum 

az egyedüli olyan vízumtípus, amely „kettıs szándékú” (dual intent), azaz akkor sem tagadják 

meg a vízum kiadását, ha a kérelmezınek szándékában áll letelepedni. Ugyanakkor a 

kérelmezınek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy amennyiben a letelepedést 

megtagadják, visszatér hazájába. A H-1B vízum a gyakorlatban az elsı lépés az állandó 

tartózkodási engedély, majd az esetleges állampolgárság felé.  

Az 1990-es alaptörvény a H-1B vízumkategóriában kiadható éves kvótát hatvanötezer 

fıben határozta meg, amelyet a késıbbiekben jelentısen megemeltek. A nemzetközi verseny 

élezıdése miatt a kongresszus módosította a bevándorlás-politikát, és megemelte a 

mennyiségi kvótát.17 

Ausztrália a kilencvenes években a versenyképessége javítása érdekében a magasan 

képzettek két kiemelt csoportját célozta meg. Az értékelési rendszerében elınyben részesítette 

azokat, akik ausztráliai egyetemen szerezték a diplomájukat. További plusz pontokat nyújtott, 

amennyiben a bevándorló házastársa is rendelkezett diplomával. Ausztráliában a bevándorló 

házastársa számára is biztosították a munkavállalás lehetıségét. (Ezzel szemben az amerikai 

H-1B vízum nem biztosítja automatikusan a házastárs munkavállalását.) 

Ausztráliához hasonlóan Kanada is módosította a toborzási rendszerét. Az új 

pontrendszer szerint kedvezıen értékelték a kanadai egyetemen folytatott tanulmányokat, 

valamint a kérelmezı partnerének végzettségét is. Ez utóbbit nem csak a házaspárok, hanem 

az élettársi kapcsolatban élık esetében is figyelembe vették. 

Új-Zéland 1991-ben a kanadai és az ausztráliai mintát követve a magasan képzett 

bevándorlók toborzására szintén pontrendszert vezetett be. A képzett bevándorló (skilled 

migrant) kategória esetén bírált szempontok: a munkatapasztalat, a szakképesítés, illetve az 

életkor. Kanadához és Ausztráliához hasonlóan a házastárs, illetve az élettárs végzettségét 

szintén plusz pontokkal jutalmazzák. Az értékelésnél elınyben részesítik az Új-Zélandon már 

munkatapasztalattal rendelkezıket, illetve az ott felsıfokú tanulmányokat folytatókat. 

Új-Zéland a 2003. évi bevándorlási törvény18 elfogadásával egy jelentıs újítást 

vezetett be a szelektív bevándorlási intézkedések terén. Shachar szerint az új-zélandi 

kezdeményezés a szakképzett migránsok aktív toborzásán alapul, és megvilágítja az elmúlt 

években bekövetkezett radikális változást a szakképzettek migrációját illetıen. Új-Zéland a 

passzív, azaz a jelentkezık között szelektáló eljáráshoz képest egy új, aktív szakembertoborzó 

                                                 
17 A kongresszus a kvótát évi 195 ezer fıre emelte a 2000-es „American Competitiveness in the Twenty-First 
Century Act” törvénnyel. A törvény egyes munkaadói kategóriákat mint például az egyetemeket, 
kutatóintézeteket mentesített a mennyiségi korlátozások alól (Shachar 2006). 
18 Immigration Amendment Act, 2003 
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programra tért át. A „munkáért tartózkodási engedélyt” (work-to-residence) elnevezéső 

program keretében bevezették az úgynevezett „tehetség vízumot” (talent visa). Az új vízum 

kibocsátása során a minisztérium és vállalatok együttmőködnek a szakképzett bevándorlók 

kiválasztásában. A munkáltatók a minisztériumhoz akkreditált státuszért folyamodnak, ha 

külföldi szakképzett munkavállalót kívánnak foglalkoztatni munkaerıhiány esetén, vagy a 

kivételes szaktudást igénylı ágazatokban. Ezzel az eljárással a munkáltatók nemzetközi 

fejvadászokként lépnek fel.  

Az akkreditált munkáltató az állásajánlaton túl jogosult a munkavállalói vízum 

kibocsátására is. A külföldi munkavállalónak tehát nem kell az állásajánlat után várni a 

vízumra, illetve külön eljárással a munkavállalási engedélyt beszerezni, a legtöbb országban 

bevett gyakorlattal ellentétben. Az állásajánlat birtokában a szakképzett munkavállaló azonnal 

beléphet az ország területére. Két év munkavégzés és folyamatos tartózkodást követıen 

állandó tartózkodási engedélyért, illetve állampolgárságért folyamodhat. 

Shachar álláspontja szerint az elmúlt évtizedekben egyre több fejlett ország dolgozott 

ki szelektív migrációs politikát a magasan képzett szakemberek, kutatók toborzására, így 

pótolva a tudásgazdaságokban, a kulcsfontosságú ágazatokban jelentkezı munkaerıhiányt, 

illetve ellensúlyozva a kedvezıtlen demográfiai folyamatokat. 

Számos fejlett ország, többek között Kanada, Ausztrália, Új-Zéland is bevándorlás-

politikai intézkedésekkel a magasan képzettek tartós betelepítésére törekednek, 

állampolgárság biztosításával kívánják vonzerejüket növelni, a magasan képzettekért folyó 

nemzetközi versenyben pozíciójukat az USA-val szemben javítani. Shachar megközelítése 

szerint, azzal hogy a szakemberek tudásáért, szakértelméért az ipari országok 

állampolgársággal fizetnek, az állampolgárság megszerzésének lehetısége önmagában is 

fontos húzó tényezıvé vált. 

Shachar arra hívja fel a figyelmet, hogy a nemzetközi verseny hatására spirális 

folyamat alakult ki, a kormányzatok egymásra licitálva könnyítik az állampolgárság 

megszerzésének feltételeit, és a toborzás egyre hatékonyabb formáit dolgozzák ki. Ennek a 

kompetitív magatartásnak következményeire, etikai vonzataira hívja fel a figyelmet, 

hangsúlyozva, hogy a folyamat a legszegényebb fejlıdı országokat sújtja, amelyek nem 

rendelkeznek forrásokkal, hogy az aszimmetrikus folyamatokat megfelelı intézkedésekkel 

ellensúlyozzák. 

Inotai (2001) hangsúlyozza, hogy a fejlett országok többségére a szolidaritás hiánya 

jellemzı, a migrációval kapcsolatos problémákra alapvetıen nemzeti válaszok születnek, 
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ugyanakkor álláspontja szerint a globalizációs folyamatokat csak nemzetközi 

együttmőködéssel lehet kezelni. 

Meyer (2003) szerint az aktív bevándorlási politikák az egyes országok számára 

számos elınnyel járhatnak, ugyanakkor láncreakciószerő folyamatot indítanak el, amely 

végeredményeként a fejlett ipari országok a legelmaradottabb országokkal fizettetik meg a 

munkaerı-utánpótlás költségeit. Hangsúlyozza, hogy a kompetitív magatartás helyett a 

nemzetközi együttmőködésre, kooperációra való törekvés, a betelepítési, helyettesítési 

politika helyett a munkaerı nemzetközi mobilitásának, az agykörforgás formáinak elısegítése 

jelentene valódi megoldást. Az etikai elvek tiszteletben tartása különösen azért jelentıs, mert 

a gazdasági centrumok szívó ereje határozza meg a migráció irányait, a folyamatokat 

alapvetıen csak ezek az országok képesek befolyásolni, ezzel szemben a fejlıdı országok 

mozgástere igen csekély.  

Dickson szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy a fejlett országok, amelyek a 

migrációs folyamatok haszonélvezıi, erkölcsi felelısséggel tartoznak az agyelszívás által 

okozott károkért.  

Lowell szerint az agyelszívás negatív hatásait mérsékelni lehet a fejlıdı és a fejlett 

országok közötti munkaerı-áramlást ösztönzı politikai intézkedésekkel, amelyek mindkét fél 

számára gazdasági növekedést eredményezhetnek. 

 

2. CÉLKIT ŐZÉSEK 

 

Disszertációm célja annak beazonosítása, hogy a nemzetközi szinten alkalmazott, a kutatók és 

szélesebb értelemben a magasan képzett munkaerı megtartására, reemigráltatására és 

toborzására irányuló stratégiák, politikai opciók közül az Európai Unió közösségi szintő 

intézkedéseiben milyen megoldásokat alkalmaz. A disszertáció kiterjed annak vizsgálatára, 

hogy az uniós intézkedéseknek vannak-e a nemzetközi gyakorlathoz viszonyítva 

specifikumai, és ha vannak, melyek ezek az egyedi sajátosságok. Az unió tudott-e alternatív 

megoldást kidolgozni a széleskörően alkalmazott betelepítési politikával szemben. 

Az unión kívüli erıforrások bevonását célzó intézkedések elemzése mellett az 

értekezés vizsgálja a belsı emberi erıforrások hatékonyabb felhasználást célzó uniós 

kezdeményezéseket, különös tekintettel a kutatói mobilitás, valamint a nemek közötti 

esélyegyenlıség területeire. 

A disszertáció áttekinti a lisszaboni folyamat, valamint az Európai Kutatási Térség 

mobilitási stratégiájának prioritásait, és vizsgálja, hogy milyen eredményeket sikerült 
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megvalósítani. A dolgozat elemzi továbbá a nemek közötti esélyegyenlıség vonatkozásában 

az európai kutatás terén indított kezdeményezések eredményeit. 

 

2.1. Hipotézisek 

 

Kutatási témámra vonatkozóan az alábbi hipotéziseket állítottam fel: 

1. Feltételeztem, hogy az EU az uniós munkaerıpiac elégtelen mőködésének 

ellensúlyozására – a kutatói mobilitás stratégiai jelentıségére való tekintettel – 

egységes európai kutatói munkaerıpiac kiépítését ösztönzi. 

2. Feltételeztem, hogy az európai kutatás területén az uniós esélyegyenlıségi politika – a 

nık kutatásba való nagyobb mértékő bevonásának ösztönzése révén – a belsı 

potenciális erıforrások mobilizásának egyik eleme. 

3. Feltételeztem, hogy az EU közösségi szinten alkalmazza a reemigrációs politikát az 

európai kutatók visszatérésének ösztönzésére. 

4. Feltételeztem, hogy az unió a tartósan külföldön élı kutatók mobilizálása érdekében 

alkalmazza a diaszpóra-opciót. 

5. Feltételeztem, hogy az Európai Unióban a közösségi szinten formálódó szelektív 

migrációs politikát nemzetközi együttmőködésre, kooperációra való törekvés jellemzi.  

 

3. FORRÁSOK ÉS MÓDSZERTAN 

 

A kutatás során széles szakirodalomra támaszkodom. A magasan képzett munkaerı 

biztosítása érdekében alkalmazott politikai stratégiák, a kutatási témával kapcsolatos 

fogalmak, valamint a kutatói mobilitást motiváló tényezık bemutatására a hazai és a 

nemzetközi szakirodalom eredményeit használom.  

Az Európai Unió különbözı szakpolitikáinak (kutatási, migrációs, mobilitási, 

esélyegyenlıségi politika) vizsgálata, illetve a nemzetközi gyakorlattal való összehasonlító 

elemzése során felhasználom az uniós politikákra vonatkozó kritikai szakirodalom 

eredményeit, továbbá elemzem a vonatkozó uniós joganyagot. A közösségi jogszabályok 

mellett a jogilag nem kötelezı erejő közlemények tartalomelemzését is elvégzem. Ez utóbbiak 

jelentıségét Gellérné és Illés (2005) hangsúlyozzák: „A nem kötelezı erejő jogforrásoknak 

nem csak kiegészítı szerepük van, hanem gyakran az újdonságok, eredeti megoldások 

kikísérletezését, köztudatba kerülését szolgálják. Ezért egyfajta szakmai közvélemény 

szondázási és formálási funkciójuk is van.” 
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Az Európai Unió szakpolitikáira vonatkozó ismereteimet hazai és nemzetközi szakmai 

konferenciákon is bıvítettem az elmúlt években, elsısorban a kutatói mobilitás, az 

esélyegyenlıség, illetve az unió kutatási keretprogramjainak témakörében. Az Európai 

Bizottság Kutatási Fıigazgatóságán töltött gyakornoki idıszak alatt számos belsı értekezleten 

vettem részt, ahol betekintést nyertem a bizottsági munkafolyamatokba, illetve hasznos 

háttérinformációkat szereztem. 

A nemzetközi adatok forrásai az Európai Bizottság, az Eurostat és az OECD által 

publikált adatok. 

 

4. A KUTATÁS ELMÉLETI KERETEI 

 

A fejezet elsı része a kutatók nemzetközi migrációjával, mobilitásával kapcsolatos 

fogalmakat tisztázza, majd pedig rövid áttekintést nyújt a kutatói mobilitást befolyásoló 

tényezıkrıl, az úgynevezett „push–pull” faktorokról. 

 

4.1. A kutatási témával kapcsolatos fogalmak 

 

Az agyelszívás (brain drain) kifejezést a Brit Királyi Akadémia használta elsıként a hatvanas 

évek elején az európai, és fıként a brit tudósok USA-ba történı tömeges kivándorlásának 

leírására. A szakirodalomban a kifejezést a hetvenes évek végétıl kiterjesztették, és a 

magasan képzett munkaerınek a fejlıdı országokból a Nyugat felé való tömeges 

kiáramlásának a leírására alkalmazták (Brandi 2001). 

A „brain” a szaktudás hordozójára utal, a „drain” pedig azt fejezi ki, hogy a magasan 

képzett munkavállalók egy adott országból egy másikba nagy számban vándorolnak ki. A 

hagyományosan értelmezett agyelszívás koncepciója szerint az áramlás egyirányú folyamat, 

és többnyire a migráns végleges letelepedésével jár a fogadó országban. A kifejezést 

alapvetıen negatív felhanggal alkalmazzák, a migrációjával járó veszteségeket 

hangsúlyozzák, egyértelmőnek tekintve, hogy a képzettek emigrálása csak káros lehet a küldı 

országra nézve, amelyek számára a humántıke tekintetében súlyos károkat okoz.  

Ennek megfelelıen a hetvenes években a fejlıdı országok kormányai és egyes 

teoretikusok politikai intézkedéseket tartottak szükségesnek, amelyek alapvetıen a migráció 

korlátozására irányultak.19 

                                                 
19 Lásd az 1.2. fejezetet. 
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A szakirodalomban a nyolcvanas évek óta a magasan képzett munkaerı migrációjával 

kapcsolatban olyan új fogalmak jelentek meg mint az „agyak cseréje” (brain exchange), 

amely arra utal, hogy a munkaerı-áramlás nem csupán egyirányú folyamat, egy adott ország 

nem csak küldı, hanem egyben fogadó is: a képzett állampolgárainak kivándorlását más 

országokból érkezı képzett szakemberek beáramlása ellensúlyozza. Amennyiben a beáramlás 

nagyobb mértékő, mint a kiáramlás, „agynyerésrıl” (brain gain), ellenkezı esetben 

agyelszívásról beszélhetünk. A „agyvesztés” (brain waste) kifejezés arra utal, hogy a magasan 

képzett munkaerı a gazdaság fejletlensége, struktúrája miatt nem tud képzettségének 

megfelelıen elhelyezkedni, ezáltal szakértelme nem hasznosul (Brandi 2001). 

Az elmúlt években egyre többen megkérdıjelezték az agyelszívás modelljének 

leegyszerősítı megközelítését, a migráció kizárólag negatív folyamatként való jellemzését. Az 

agyelszívás modellje mellett a kilencvenes években megjelent a „brain circulation” 

(agykörforgás) modellje. Számos, korábban a perifériához tartozó ország gazdasága 

dinamikus fejlıdésnek indult, amelynek hatására ezen országokban megfigyelhetı volt, hogy 

a korábban kivándorolt magasan képzettek közül számosan hazatértek, azaz külföldi 

tapasztalatszerzésük csupán néhány évre szólt. A jelenség alapján a kutatók (Gaillard és 

Gaillard 1998, Johnson és Regets 1998) amellett érvelnek, hogy a folyamat ezekben az 

esetekben agyelszívás helyett agykörforgásként jellemezhetı.  

Meyer (2003) a magasan képzettek migrációjára vonatkozóan paradigmaváltásról 

beszél, véleménye szerint az agykörforgás új modellje a mobilitást összetett jelenségként, 

többirányú folyamatként írja le, azaz a mobilitás lehet idıleges is, nem feltétlenül végzıdik a 

fogadó országban történı letelepedéssel. A folyamat a fogadó országnak egyértelmően 

elınyös, ugyanakkor a küldı ország számára sem szükségszerően káros. Lehet elınyös is, 

amennyiben az utóbbiak képesek politikai intézkedésekkel hasznosítani a külföldön értékes 

tapasztalatot szerzı szakemberek tudását. 

Az elmúlt években egyre több kutató mutat rá a képzettek kiáramlásának pozitív 

hatásaira. A küldı országok egyre inkább potenciális erıforrásként tekintenek a kiáramlókra. 

Az élvonalbeli tudást szerzı migránsok hazatérésüket követıen a származási országuk javára 

hasznosíthatják szaktudásukat, a külföldön kiépített kapcsolatrendszerüket, ezáltal a küldı 

ország is részesül a tudás- és technológiatranszfer, a tudományos együttmőködés elınyeiben.  

Az infokommunikációs eszközök fejlıdésével az is lehetıvé vált a külföldre távozók 

számára, hogy a távolból is kapcsolatot tartsanak a származási országban maradó 

szakemberekkel, míg korábban a kapcsolatok gyakran teljesen megszakadtak (Meyer 2003, 

Gaillard és Gaillard 1998).  
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Amennyiben azonban a mobilitás aszimmetrikus, az tovább erısíti az 

egyenlıtlenségeket, és egyértelmően hátrányossá válik a küldı ország számára. Meyer a 

kevésbé fejlett országokat sújtó agyelszívás mérséklése érdekében kiemelkedı szerepet 

tulajdonít a nemzetközi együttmőködésnek, a munkaerı-toborzásra vonatkozó etikai normák 

tiszteletben tartásának. 

Számos szerzı hangsúlyozza, hogy a kilencvenes évek eleje óta a globalizációs 

folyamatok, a tudásalapú gazdaság fejlıdésének hatására folyamatosan nı a magasan 

kvalifikált szakemberek iránti kereslet, a magasan képzett munkaerı nemzetközi áramlása 

egyre intenzívebbé válik. 

Nyíri Lajos (2001) hangsúlyozza, hogy az évtizedek óta zajló, felgyorsuló technikai 

átalakulás alapvetı változásokat eredményezett a munkaerıpiacon, amelyek egyik 

legszembetőnıbb eleme az infokommunikációs eszközök, berendezések arányának jelentıs 

emelkedése. Az új technológiák intenzív terjedése növeli a tevékenységek tudás- és képesség-

bázisát, ennek megfelelıen a munkaerıpiacon jelentısen megnıtt a sokoldalú ismeretekkel 

rendelkezı munkaerı iránti kereslet.  

Nyíri kiemeli, hogy a tudásalapú gazdaság központi munkaereje a magasan specializált 

szakember, amelyet jelez, hogy az összes foglalkoztatotton belül folyamatosan nı a kutatók, 

tudósok aránya. Szintén jellemzı jelenségnek tartja, hogy megnıtt a képzett munkaerı 

mobilitása, részben a vállalkozások között, részben az országhatárokon át, amelynek 

következtében globális munkaerıpiac kezd kialakulni. 

Figyelemre méltó jelenségnek tartja, hogy a munkaerıpiacon a keresleti oldal változási 

sebessége lényegesen gyorsabb, mint a hagyományos kínálati oldal reakciósebessége. 

Bizonyos speciális ismeretek, képességek terén egyre több országban jelentkezik tartósan 

hiány, ami erıteljes szívóhatást fejt ki mindenekelıtt a fejlett oktatási rendszerrel rendelkezı, 

de gazdaságilag kevésbé fejlett országok irányában. A humán tényezıkért folyó küzdelem a 

világpiaci erıforrásverseny legélesebb területévé válik, amelynek hatására felértékelıdnek a 

humán erıforrás mobilitását gátló tényezık lebontására irányuló kezdeményezések. 

Palánkai (2007) álláspontja szerint az elmúlt évtizedek technikai forradalmának egyik 

meghatározó jellemzıje, hogy szoros kölcsönhatásban van a tudomány forradalmával. A 

tudásalapú társadalom egyik legfontosabb mozzanatának azt tekinti, hogy a tudás vált a 

legfontosabb termelési tényezıvé. Az ipari társadalmakban többnyire három fı termelési 

tényezıt különböztettek meg: a földet, a tıkét és a munkaerıt. A közgazdászok ezeknek a 

„szőkös erıforrásoknak” a hatékony allokációjával kapcsolatos kérdéseket vizsgálva 

dolgozták ki a hetvenes években a „növekedés korlátaira” vonatkozó elméletet.  
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Palánkai idézi Kahane (2006) megállapítását, aki azt hangsúlyozza, hogy az 

információ és a tudás új termelési tényezık, amelyek korlátlanok, megújíthatók és 

újrahasznosítható források. 

Drucker (1994) bevezette a „tudásmunka” (knowledge work) és az úgynevezett 

„tudásmunkás” (knowledge worker) fogalmát. Drucker szerint szintén a tudás a tényleges, 

meghatározó termelési tényezı, az értékteremtés legfontosabb forrása pedig az innováció. 

Palánkai szerint ezt a folyamatot jelzi a K+F súlyának a növekedése a termelési 

költségekben, illetve a csúcstechnikai iparágak szerepének elıtérbe kerülése a gazdaságban. A 

technikai haladás a gazdasági növekedés fı tényezıjévé válik, és ebben a K+F kiadásokat 

meghatározó jelentıségőnek tekintik. A tudás jelentıségének növekedése kifejezıdik az 

infokommunikációs technológiákba vagy az oktatásba irányuló beruházásokban. A gazdasági 

felzárkózás nem képzelhetı el az oktatás, a K+F fejlesztése és a „digitális szakadék” 

áthidalása nélkül. 

Farkas János (2002) szerint a mai társadalom olyan tudástársadalomként írható le, 

amelyben a tudományos tudás áthatja az élet szinte minden területét. Szakít azzal az 

állásponttal, hogy a változásokat kizárólag az új információs és kommunikációs technikák 

határozzák meg. Véleménye szerint a technikai fejlıdés komplex módon mindenféle 

társadalmi változással is összefonódik, amelyek a gazdasági szerkezetekben, a vállalatok, 

cégek szervezeteiben is végbemennek. A tudásalapú termelékenység maximalizálásának 

érdekében humán erıforrások és kommunikációs infrastruktúrák épülnek ki. Az új technika 

elterjedésével tehát mind a szervezetek, mind a munka világában strukturális változások 

mennek végbe. Ilyen strukturális változás például, hogy növekvı tendenciát mutat a 

tudásintenzív szolgáltatások területén végzett munka. 

Farkas János kiemeli, hogy a foglalkoztatásban élénk kereslet mutatkozik a magasan 

képzett munkaerı iránt. A foglalkozások prioritása megváltozik, felértékelıdnek azok a 

szakmák, amelyek a globalizációs hálózatokhoz kapcsolódnak, ahol a magasabb tudás jól 

eladható.  

Álláspontja szerint a kormányok a gazdaság területén a versenyképesség 

maximalizálására törekednek. A nemzetgazdaságok más országok gazdaságához viszonyított 

pozíciójára helyezıdik a hangsúly. Az USA K+F politikájának története azt bizonyítja, hogy 

az amerikai kormány mindig akkor növelte meg a K+F költségvetését, amikor a hazai 

gazdaság versenyképességét veszélyben érezte. 

Inotai (2001) szintén hangsúlyozza, hogy a globalizáció meghatározó hajtóereje – a 

tıke világmérető áramlása mellett – az emberi tudás. Ez a jövıbeni gazdaság és fejlıdés 
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elsırendő tényezıje, ugyanakkor azonban a következı évtizedekben a fejlıdés korlátját is 

jelentheti. 

Nézete szerint a technológiai forradalom jelentıs változásokat indított el a nemzetközi 

munkaerıpiacon, világméretekben felerısödött a tudástıke szerepe, és leértékelıdött a 

szakképzetlen munkaerı. Ez nem csak a fejlett gazdaságokra érvényes, hanem gyorsuló 

mértékben a fejlıdıkre is.  

A technológiai forradalom továbbá hozzájárult a nemzetközi méretekben kibontakozó 

versenyhez is, amely meghatározott szakmákban a jól felkészült, versenyképes munkaerı 

megszerzésére irányul. Miközben néhány ország korlátozni kívánja a nemzetközi 

munkaerımozgást, mások ezzel ellenkezı, munkaerı-vonzási gyakorlatot folytatnak. Ez a 

verseny mindenekelıtt az információs társadalomban felértékelıdı tudást hordozó 

szakmacsoportokra vonatkozik (szoftverfejlesztı mérnökök, komputerszakemberek, 

biotechnológusok). 

Inotai felhívja a figyelmet arra a problémára, hogy a keresleti és kínálati struktúra 

gyakran nincs összhangban egymással, amelynek következtében a magas munkanélküliséggel 

párhuzamosan a betöltetlen álláshelyek száma is magas. 

Szentes (2006) annak okait vizsgálja, hogy a fejlett országok migrációs ösztönzı 

rendszere a szakképzett munkaerı felé fordult. Hivatkozik Hárs (1998) úgynevezett 

„screening-hipotézisére”, amely az iskolázottság és a képezhetıség között kapcsolatot tételez 

fel, vagyis úgy véli, hogy az oktatás minıségébıl megbecsülhetı a várható teljesítmény. A 

gyakorlati képzés valójában a munkahelyen történik, ezért a munkaadó a képezhetıség 

alapján válogat. Amennyiben a munkavállaló bizonyít, megszőnik a képezhetıségre 

vonatkozó bizonytalanság. 

A munkaerı nemzetközi áramlásával kapcsolatban a szakirodalom gyakran 

szinonimaként használja a migráció és a mobilitás kifejezéseket. Lukács Eszter (2002) – az 

ENSZ-EUROSTAT ajánlásainak figyelembe vételével – áttekinti a nemzetközi vándorlással 

kapcsolatos fogalmakat. Ennek alapján a migrálás vagy migráció nemzetközi vándorlást 

jelent, migráns pedig az a személy, aki megváltoztatja szokásos lakóhelye országát. Hosszú 

távú vándorlónak az minısül, aki legalább egy évre szokásos lakóhelyétıl különbözı 

országba költözik úgy, hogy ez válik szokásos lakóhelyévé. Rövid távú vagy ideiglenes 

vándorló az, aki egy évnél rövidebb idıre költözik más országba, kivéve, ha a költözés célja 

nyaralás, látogatás, gyógykezelés, üzleti út vagy vallásgyakorlás. 
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A migránsok egy része engedély nélkül lépi át az országhatárt, ennek megfelelıen 

megkülönböztetendı a legális és illegális migráció. Az illegális bevándorlók azonban nem 

azonosak a menekültekkel.  

Lévai (1993) idézi Meissnert (1992), aki a migránsok öt típusát különbözteti meg: az 

illegális bevándorlók, a menedékjogot keresık, a menekültek, illetve a gazdasági migránsok, 

azaz a szerzıdéses munkavállalók kategóriája mellett a legális bevándorlók és „nem-

bevándorlók (non-immigrants) csoportját határozza meg. Ez utóbbiak körét a külföldi 

tudósok, kutatók, diákok, mőszaki személyzet, vállalati menedzserek, szakértık alkotják, 

akiket Meissner „nemzetközi elitnek” nevez.  

Lukács megkülönbözteti a mobilitás és a migráció kifejezéseket. Véleménye szerint a 

munkavállalók térbeli mobilitását úgy lenne célszerő értelmezni, mint a munkaerınek az 

egyik régióból a másikba irányuló bármilyen mozgását. Ha a térbeli mozgás nem jár együtt a 

lakóhely megváltoztatásával, akkor ingázásról van szó. Ezzel szemben migrációnak azt a 

térbeli munkaerımozgást tekinti, amely egyidejőleg lakóhely-változtatással, és az ehhez 

kapcsolódó napi szabadidı másik országban történı eltöltésével is jár. Lukács szerint a 

migráció kifejezéshez állandó jelentéstartalom társul.  

Salt (1997) és Ackers (2004) amellett érvelnek, hogy a kutatókkal összefüggésben a 

mobilitás kifejezés használata a megfelelıbb. A kutatói tevékenységnek ugyanis 

elválaszthatatlan része a mobilitás, amely gyakran nem jár bevándorlással, végleges 

letelepedéssel. Ebben a megközelítésben a hangsúly szintén a helyváltoztatás ideiglenes 

jellegén van. 

Kelo és Wächter (2004) szerint amennyiben nem tartós letelepedésrıl van szó, akkor 

megfelelıbb az agykörforgás (brain circulation), agyak mobilitása (brain mobility) vagy az 

elitek körforgása (circulation des élites) kifejezések használata.  

Niessen és Schibel (2003) hangsúlyozzák, hogy az Európai Unión belüli szabad 

munkaerı-vándorlással összefüggésben szintén a mobilitás kifejezés indokolt, mivel az 

egységes belsı piac megteremtésével, az integráció keretein belül nem beszélhetünk 

nemzetközi migrációról.  

A mobilitás széleskörő fogalom, amely nem csak a földrajzi helyváltoztatást foglalja 

magában. Mahroum (1999) megkülönbözteti a mobilitás két típusát: a külsı (external) és 

belsı (internal) mobilitást. Az elızı a földrajzi mobilitást (regionális, országon belüli és 

nemzetközi), illetve a munkaerı mozgását (az egyén munkahely-változtatását) foglalja 

magában, míg az utóbbi a foglalkozási kategóriák közötti, illetve egy cégen belüli (például 
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szervezeti egységek közötti) mozgásra utal. Mahroum szerint a tudomány és technológia 

emberi erıforrásai tekintetében a belsı és külsı mobilitás következı formái relevánsak:  

- az oktatási rendszerbıl a munkaerıpiacra való belépés; 

- az állami kutatási szektoron belüli mobilitás (például egyetemek, laboratóriumok, 

állami kutatóintézetek közötti mozgás); 

- a K+F személyzet mobilitása az ipari szektoron belül; 

- a K+F munkaerı nemzetközi mobilitása, ideiglenes és tartós migrációja. 

Mahroum a fenti kategóriák között nem szerepelteti az állami szektor és az ipar közötti 

mobilitást, amely többek között az EU mobilitási stratégiájának is kiemelt prioritása.  

Kelo és Wächter áttekintést nyújtanak arról, hogy az évtizedek során az agyelszívás 

kifejezést a migránsok különbözı kategóriáival kapcsolatban használták. Így többek között 

alkalmazták az emberi tıkével (human capital), a kutatókkal, szélesebb értelemben a 

tudomány emberi erıforrásaival, egy szakmán belüli elittel (highly qualified) vagy a 

nemzetközi szervezetek statisztikáiban a felsıfokú végzettségőekkel összefüggésben is. 

A migráns csoportokkal kapcsolatos fogalmi különbségek megnehezítik a 

mobilitásban résztvevıkre vonatkozó statisztikai adatgyőjtést. A megbízható és 

nemzetközileg összehasonlítható adatok hiánya jelentıs nehézséget okoz az egyes 

munkavállalói csoportok mozgásának mérése tekintetében. Az EU esetében a mozgás 

irányainak nyomon követésében további problémát jelent, hogy az egységes piacon belüli 

szabad mozgás biztosításával az országok közötti mobilitásra vonatkozóan nem állnak 

rendelkezésre megbízható statisztikai adatok. 

Az OECD ajánlásokat dolgozott ki a statisztikákkal kapcsolatos nemzetközi normák és 

osztályozások alkalmazására. A Frascati kézikönyv (OECD 2002a) a K+F személyi 

állományának mérésével foglalkozik. Ennél jóval szélesebb körő, és további kategóriákat is 

magában foglal a tudomány és technológia (TéT) emberi erıforrásainak fogalma (Human 

Resources for Science and Technology - HRST). A TéT emberi erıforrásainak fogalmát a 

Canberra kézikönyv (OECD 1995) határozta meg a végezettség vagy a mindenkori tényleges 

foglalkozás alapján. A végzettségre vonatkozóan az ISCED20 osztályozásai, a foglalkozást 

illetıen pedig az ISCO21 osztályozásai az irányadók. A legtöbb országban a TéT emberi 

erıforrásaira vonatkozó adatbázisokat számos forrásból (például oktatási és foglalkoztatási 

statisztikákból) kell kiépíteni, és a statisztikák meglehetısen részlegesek. 

                                                 
20 Az International Standard Classification of Education (ISCED) besorolása szerint a felsıoktatásban az ISCED 
5A kategória jelenti az egyetemi szintő tanulmányokat, az ISCED 6A pedig a PhD szintő képzést. 
21 International Standard Classification of Occupations (ISCO) 
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A Canberra kézikönyv szerint a TéT emberi erıforrásainak fogalma magában foglalja 

a tudomány és technológia területéhez tartozó tudományágakban (természet-, mérnöki, 

mőszaki, orvosi, agrár-, társadalom-, és bölcsészettudományok) felsıfokú végzettséggel 

(egyetemi és PhD-fokozattal) rendelkezıket, valamint azokat, akik nem rendelkeznek 

felsıfokú végzettséggel, de olyan szakterületen dolgoznak, amelyek esetében ilyen jellegő 

végzettség szükséges. 

Mahroum – az ISCO osztályozás alapján – a magasan képzett munkavállalók (highly 

skilled personnel) kategóriájába az alábbi csoportokat sorolja, amelyek a migráns 

munkavállalók legnagyobb tömegő és legmobilabb csoportjait jelentik: menedzserek, vállalati 

vezetık; mérnökök, mőszaki szakemberek; egyetemi oktatók, tudósok; vállalkozók; 

felsıoktatási hallgatók. Ennek alapján a kutatók a magasan képzett szakemberek kategóriáján 

belül egy külön csoportot alkotnak. 

A Frascati kézikönyv a kutató definícióját az alábbiak szerint határozza meg: „A 

kutatók olyan szakemberek, akik új tudományos ismeretek, termékek, eljárások, módszerek és 

rendszerek elgondolásával vagy megalkotásával, valamint az adott projektek vezetésével 

foglalkoznak.”  

 

4.2. A kutatói mobilitást motiváló tényezık 

 

A migrációval foglalkozó nemzetközi szakirodalom egyik központi témája, hogy melyek a 

vándorlás fı motiváló erıi, mely tényezık ösztönzik az egyént vándorlásra. A nemzetközi 

migráció okaival kapcsolatban a különbözı elméleti modellek, iskolák más-más tényezıkre 

helyezik a hangsúlyt. 

A migráció neoklasszikus megközelítése szerint az egyén mindenekelıtt azt mérlegeli, 

hogy mekkora haszonnal jár számára a magasabb jövedelmet nyújtó országba való migrálás 

(Lévai 1993). Az elmélet szerint tehát a munkavállalók alapvetıen a jövedelemkülönbséget 

tekintik fı tényezınek, amelyek alapján döntést hoznak. A modell szerint a potenciális 

migráns „homo oeconomicus”, aki „költség-haszon” elemzést végez, és ez alapján hoz 

gazdaságilag racionális döntést az otthonmaradás vagy az elvándorlás mellett.  

A neoklasszikus iskola leegyszerősítı feltételezéseit számosan kritizálták. Straubhaar 

(1986) rámutat, hogy a relatív jövedelemkülönbségek nem elegendı magyarázó tényezıi a 

nemzetközi migrációs folyamatoknak. Megjelöl néhány olyan egyéb tényezıt, amelyek a 

fennálló jövedelemdifferenciák mellett is a migráció ellen hatnak, mint például a lehetséges 

jövedelemelınyöket meghaladó migrációs költségek, az otthoni munkakörrel és 
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körülményekkel való elégedettség, illetve a jövıben elérhetı jövedelem, a célországbeli 

munkakörülményekrıl szerezhetı információk hiánya, vagy a fogadó országban az esetleges 

munkanélküliség. 

Más kritikusok azt hangsúlyozzák, hogy az elmélet a nem anyagi jellegő tényezıknek 

nem tulajdonít jelentıséget a migrációra vonatkozó döntés során, többek között nem veszi 

figyelembe a társadalmi, intézményi, illetve politikai körülményeket (Thorn 2006), valamint 

az olyan tényezıket, mint a nyelvtudás, a családi kapcsolatok, az éghajlat, az új országba 

vándorlással járó pszichés teher (Kelo és Wächter). 

Számos elemzı a nemzetközi migrációs koncepciók közül a „push-pull” modellt tartja 

adekvátnak, amely a neoklasszikus megközelítés analógiájára feltételezi, hogy a potenciális 

migráns a döntéshozatala során „költség-haszon” elemzést végez, tekintetbe veszi a migráció 

mellett, illetve ellene szóló tényezıket. Ezek között a jövedelemmel és álláslehetıséggel 

kapcsolatos motivációs aspektusok ugyan fontos szerepet játszanak, de mellettük egyéb más 

tényezık is meghatározóak lehetnek: a származási országban felmerülı kedvezıtlen feltételek 

az úgynevezett taszító vagy nyomó hatások (push), illetve az ezekkel szemben álló, a fogadó 

ország által nyújtott vonzó feltételek a jóléti vagy húzó hatások (pull).  

A mobilitás a tudományos élet szerves részét képezi. A szakirodalom számos push és 

pull faktort azonosított be, amelyek kifejezetten a kutatók mobilitásában játszanak 

meghatározó szerepet. Mahroum (1999) nézete szerint a fogadóintézmény kiválasztásánál a 

jövedelem nagysága, a szakmai munka jellege, színvonala, a munkakörülmények, valamint az 

intézményben dolgozó kutatóközösség szakmai kiválósága tartoznak a meghatározó tényezık 

közé. Az iparban fontos húzó tényezı a cég tudományos nyitottsága, azaz mennyire támogatja 

a kutatókat az eredményeik publikálásában (Deeds és McMillan 1998).  

Mahroum szerint a kutatók számára szakmai szempontból vonzó lehet egy ország, 

amely kiemelkedı eredményeket mutat fel egy adott tudományterületen. A magas színvonalú, 

kiváló eredményeket elérı, nemzetközileg hírnévvel rendelkezı intézmények szintén jelentıs 

húzóerıt jelentenek a kutatók számára. Az intézmény hírnevét, presztízsét növelheti a „sztár” 

tudósok, például Nobel-díjasok jelenléte. 

Mahroum a kutatók, és szélesebb értelemben a magasan képzett munkaerı 

áramlásában meghatározó szerepet tulajdonít az adott országban az innovációs rendszer 

szerkezeti felépítésének. A világszínvonalú eredményeket felmutató intézmények, kiválósági 

központok jelentıs vonzerıt jelentenek mind az iparban, mind az akadémiai szférában. Az 

USA az iparban, az IT szektorban a világ minden tájáról vonzza a szakembereket. Az USA-

ban a külföldi kutatók szintén néhány kiemelkedı intézményben California, Massachusetts, 
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New York egyetemein, kutatóintézeteiben koncentrálódnak. Hasonló a helyzet az Egyesült 

Királyság nemzetközi hírő egyetemei például Oxford, Cambridge, vagy az Imperial College 

esetében. Ezzel szemben például a kilencvenes évek elején a Franciaországba érkezı amerikai 

tudósok többsége (60%) nem egyetemeken, hanem a CNRS22 kutatóintézeteiben dolgozott, 

amely jól tükrözi a francia K+F rendszer szerkezetének jellegét. 

Chu (2004) a meghatározó push tényezık közé sorolja a magas bérszínvonalat, a 

kedvezı kutatási feltételeket, a karrierlehetıségeket, a rugalmas hierarchiákat. 

Tamás Pál (1993) szerint a migrációs folyamat alakulását a kutatási rendszer push-pull 

faktorainak együttes konfigurációja határozza meg. Véleménye szerint az „exportáló” kutatási 

rendszerekbıl érkezı nyomás legfontosabb tényezıi a következık: 

- a gazdasági, társadalmi modernitás hiánya; 

- a merev, munkaerı piaci változásokra rosszul reagáló oktatási rendszer; 

- a periféria intellektuális eredményeinek megítélésében konzerválódott 

kisebbrendőségi komplexusok; 

- a külföldi kapcsolatokkal is rendelkezı tudományos elitek kitörési kísérletei kiélezıdı 

válságok idıszakában; 

- a kutatási infrastruktúra hiánya; 

- az egyetemi doktori programok hiánya; 

- a tudományos kommunikáció gyengesége; 

- társadalmi feszültségek, etnikai, politikai, vallási megkülönböztetés; 

- a tudomány és mővelıinek társadalmi presztízse hirtelen és radikálisan visszaesik; 

- a tudós közösség sebezhetısége az állami támogatás összeomlása idején; 

- a nemzeti tudományos kapcsolatok lebomlása; 

- a tudomány nemzetközivé válásával, fıként a folyamatosan nemzetközi projektekben 

résztvevık esetében a munkastílus, szolidaritási háló átalakulása. 

A fenti nyomó tényezıktıl függetlenül változnak az „importáló” oldal, a nemzetközi 

tudományos központok húzó tényezıi. A jövedelemkülönbség, a kutatás kiválósági 

központjainak, a tudományos-technológiai központok vonzása mellett a húzó hatások közül 

Tamás az alábbi tényezıket tekinti meghatározónak:  

- bizonyos mértékő stabilitás a kutatási rendszer gazdasági és politikai környezetében: 

kiszámítható elımeneteli lehetıségek, biztos intézményi háttér, a kutatási rendszerben 

az állami erıforrások folyamatos jelenléte;  

                                                 
22 CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique (Nemzeti Tudományos Kutatóközpont) 
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- speciális szakemberhiány: mivel a kiváló specialisták kiképzése sokba kerül, olcsóbb 

importálni, mint bıvíteni az egyetemi rendszert; 

- a befogadó társadalom nyitottsága, könnyő elımenetel ígérete, nyugodt környezet a 

család számára; 

- állami ösztönzés a bevándorló kedv fokozására, speciális programok megléte. 

Tamás álláspontja szerint az elmaradott, a perifériához tartozó országok esetében a 

nyomás tényezıi határozzák meg az elvándorlást, mivel az alulfejlettség következtében nincs 

hely komolyabb kutatás számára. A félperifériáról, az intézményi kiépítettség és a gazdasági 

fejlettség valamilyen szintjén a környezet nem löki ki magából a szakértelmiséget, mint a 

valódi periférián, ezért itt felerısödik a húzó faktorok hatása. 

Straubhaar hangsúlyozza, hogy a vándorlási folyamatok kialakulásában, illetve 

meggátolásában a fogadó országok támogató vagy korlátozó intézkedései döntıek. Az 

országok közötti áramlások létrejöttében a fogadó országok keresletének fontosságára hívja 

fel a figyelmet, kiemelve, hogy az idegen munkaerı kínálata szükséges, de nem elégséges 

feltétele a nemzetközi migrációnak. 

Mahroum szintén amellett érvel, hogy kormányzati politikákkal, különbözı 

ösztönzıkkel befolyásolni lehet a migrációs folyamatokat, elı lehet segíteni a külföldi 

munkaerı toborzását, illetve a hazai szakembereket maradásra lehet bírni.23  

 

5. A K+F EMBERI ERİFORRÁSAI ÉS A KUTATÓI MOBILITÁS AZ EURÓPAI 

KUTATÁSI TÉRSÉGBEN 

 

Jelen fejezet az unió versenyképességének javítását, a strukturális problémák megoldását 

célzó lisszaboni folyamat legfontosabb célkitőzéseit, valamint a folyamat kulcselemét képezı, 

az Európai Kutatási Térség megteremtésére irányuló kezdeményezést vizsgálja. Bemutatja, 

hogy az EU mely célcsoportok mobilizálásával törekszik az európai kutatás számára 

szükséges emberi erıforrásokat biztosítani, illetve milyen strukturális változások révén 

kívánja mozgósítani a rendelkezésre álló emberi erıforrásokat. 

Az elızı fejezetek szakirodalmi áttekintése, valamint a kutatók mobilitását 

meghatározó tényezık vizsgálata alapján egyértelmően megállapítható, hogy a kutatók 

megtartása, illetve a külföldi szakemberek toborzása terén tartós eredményeket a kutatási 

környezet javításával, az innovációs rendszer megerısítésével lehet elérni. 

                                                 
23 Bıvebben lásd az 1.2. fejezetet. 



 35 

Kelo és Wächter (2004) az európai kutatási rendszerre jellemzı strukturális problémák 

között említi többek között a korlátozott karrierlehetıségeket, a nemzetközi szinten kevésbé 

versenyképes fizetéseket, a kutatási infrastruktúra elégtelen színvonalát, illetve a rugalmatlan 

hierarchiákat, amelyek nem nyújtanak elegendı lehetıséget a fiatal kutatók számára a 

független kutatás folytatásához.  

 

5.1. A lisszaboni folyamat 

 

Az Európai Unió a versenyképességének javítása érdekében, a strukturális problémáinak 

megoldására 2000 márciusában átfogó modernizációs programot hirdetett. Az EU állam- és 

kormányfıi a lisszaboni csúcsértekezleten tízéves periódusra szóló program elindításáról 

döntöttek, amely keretében a tagállamok célul tőzték ki, hogy az uniót 2010-re a világ 

legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává teszik, amely képes 

fenntartható gazdasági növekedést, több és jobb minıségő munkahelyet, szorosabb társadalmi 

összetartást biztosítani (European Council 2000). 

Palánkai (2007) a lisszaboni programot olyan stratégiai kísérletnek tekinti, amellyel az 

unió megpróbál választ adni a korszak kihívásaira. Az EU számára az elmúlt évtizedekben 

visszatérı gondot jelentett a nem kielégítı versenyképessége, amely különösen a nyolcvanas 

évektıl vált a közös politikák központi kérdésévé, amikor a Közösség a globális piacokon – 

fıként a csúcstechnológiák vonatkozásában – teret veszített. A válasz a piacok teljes 

integrációja volt, amelyet az egységes belsı piac kialakításával kívántak elérni. 

Gazdaságpolitikai szempontból fontos lépés volt az 1986-ban aláírt, és egy évvel 

késıbb hatályba lépett Egységes Európai Okmány24 intézkedése, amely a kutatást és 

technológiafejlesztést a közös politikák közé sorolta, és amelynek alapján elindították a 

többéves kutatási keretprogramokat.25 A keretprogramok meghatározó stratégiai célkitőzése, 

hogy az európai kutatás járuljon hozzá az európai ipar nemzetközi versenyképességének 

javításához. Mind a Maastrichti (1993), mind az Amszterdami Szerzıdés (1999) 

                                                 
24 Az Egységes Európai Okmányt (Single European Act) 1986. február 18-án írták alá, amely 1987. január 1-jén 
lépett hatályba. 
25 A kutatási keretprogramok európai szintő prioritásokat fogalmaznak meg, támogatást nyújtanak a kutatási 
rendszer megerısítéséhez, az ipar, az egyetemek és a kutatóintézetek együttmőködésének elısegítéséhez, az 
európai és nemzetközi hálózatok kialakításához. A keretprogramokban olyan célok is támogatást kapnak, mint a 
kis- és középvállalkozások innovációjának ösztönzése, a kutatási infrastruktúrák fejlesztése, a kutatás humán 
erıforrásainak fejlesztése, a nık részvételének ösztönzése, illetve a kutatók képzése és mobilitásának 
támogatása. A nemzetközi tudományos együttmőködés érdekében a keretprogramokban a tagállamokkal azonos 
feltételek mellett részt vehetnek az ún. társult országok, vagyis olyan unión kívüli országok is, amelyek 
pénzügyileg hozzájárulnak a program finanszírozásához. A 7. kutatási keretprogramhoz társult országok: 
Törökország, Horvátország, Izrael, Liechtenstein, Norvégia, Izland, Svájc.  
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megerısítette, hogy az ipar versenyképessége érdekében közösségi kezdeményezések 

szükségesek.26 A Bizottság 1993-ban közzé tette a „Növekedés, termelékenység, 

foglalkoztatottság” címő közleményét (European Commission 1993), amelyet 1994-ben a 

Bangemann-jelentés követett „Európa és a globális információs társadalom” címmel 

(Bangemann et al 1994).  

Palánkai álláspontja szerint a folyamatban a lisszaboni stratégia elindítása 

fordulópontot jelentett. A kihívásokra Európa minden eddigi kezdeményezésnél átfogóbb és 

kidolgozottabb választ adott, véleménye szerint a lisszaboni program számos vonatkozásban 

magában rejti az áttörés lehetıségét az unió és a tagországok modernizációja és a 

világgazdasági felzárkózása tekintetében.  

Az EU a világ harmadik legjelentısebb gazdasági súlyt képviselı régiója. Az USA-val 

és Japánnal együtt tagja az úgynevezett triádnak, amely – míg a világ népességének csupán 

10%-át tömöríti – a világ egyesített bruttó hazai termékének több, mint a felét adja (Szentes 

2006). Az unióban az egy fıre jutó GDP szintjében ugyanakkor 33%-kal elmarad az USA 

hasonló mutatójától, és 13%-kal Japánétól, amely még akkor is igen jelentıs, ha az átlagos 

eltérés nagy unión belüli különbségeket takar. Szentes hangsúlyozza, hogy az új 

csatlakozókkal az egy fıre jutó GDP nagymértékben csökkent: a huszonöt országra bıvült 

unióban ez a mutató 12,5%-kal lett alacsonyabb az EU-15 átlagos mutatójánál. 

Botos (2007) arra hívja fel a figyelmet, hogy az unió amellett, hogy lényegesen 

lassabban fejlıdik, mint az USA, ma már Kína mögött is elmarad a növekedési ütem 

tekintetében. Míg az EU Ázsiában eddig csak Japánra összpontosított, az elmúlt években új 

versenytársak is megjelentek, mint Kína és India. 

A Lisszabonban meghatározott célkitőzéseket az Európai Tanács a következı évek 

csúcsértekezletein (Göteborg, 2001. június; Laeken, 2001. december; Barcelona, 2002. 

március) konkretizálta, számszerősítette, valamint további elemekkel bıvítette ki. A 

célkitőzések igen sok területre terjednek ki, amelyek között szerepel a tudásalapú társadalom 

megteremtése, a kutatás, az innováció, az e-gazdaság fejlesztése, a globális piacokon 

versenyképes gazdaság kialakítása, a dinamikus gazdasági növekedés, a gazdasági fejlıdés 

fenntarthatósága (a környezet védelme), a szociális integráció (a teljes foglalkoztatottság és a 

szociális gondoskodás európai modelljének kialakítása).27 

                                                 
26 A Maastrichti Szerzıdést 1992. február 7-én írták alá, és 1993 novemberében lépett életbe; az Amszterdami 
Szerzıdést 1997. október 2-án írták alá, és 1999. május 1-én lépett életbe. 
27 A lisszaboni folyamat elsı idıszakáról és a kitőzött célokról részletes áttekintést ad: (Gács 2005). 
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A 2002 tavaszán Barcelonában tartott csúcsértekezleten az Európai Tanács a 

lisszaboni stratégiai célkitőzések megvalósítása érdekében határozatot hozott arról, hogy a 

tagállamok tegyenek erıfeszítéseket, hogy az évtized végére a kutatás-fejlesztési ráfordítások 

mértéke a GDP 1,9%-áról 3%-ra emelkedjen, és az kétharmad részben a vállalati szektorból 

származzon (European Commission 2002a). 

A következı években a célkitőzések megvalósítása azonban elmaradt a 

várakozásoktól, többek között a kutatás-fejlesztési ráfordítások növelését sem sikerült a 

tagállamok többségében teljesíteni: 2005-ben az unió GDP-jének csupán 1,84 százalékát 

fordította kutatás-fejlesztésre (European Commission 2007a). 

A célkitőzések realitását kezdettıl súlyos kritikával illették, maga az unió is 

elemzéseket végeztetett az André Sapir (2004), majd Wim Kok (2004) vezette bizottságokkal. 

Mindkét jelentés komoly nehézségekre mutatott rá.  

Gács (2005) a kritikákat összegezve többek között arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

stratégia sok szempontból egymásnak ellentmondó célokat fogalmazott meg, valamint a 

megvalósításhoz hozzárendelt eszközrendszer sem volt kellıen hatékony. A kormányok nem 

dolgoztak ki cselekvési programokat a célok megvalósítására.  

A lisszaboni folyamat félidejében, 2005-ben sor került a stratégia felülvizsgálatára, 

amelyet követıen az Európai Tanács 2005. márciusi ülésén – a Bizottság elıkészítı anyaga 

alapján (European Commission 2005a) – a program folytatása mellett döntött. A célkitőzések 

körét jelentısen leszőkítették, valamint javították a végrehajtás hatékonyságát. A stratégiához 

kapcsolódó szervezeti rendszert átalakították, meghatározták az egyes résztvevık felelısségi 

köreit, a vállalt feladatok végrehajtását határidıkhöz kötötték, és a teljesítés nyomon 

követésére is hangsúlyt fektettek, egyúttal eltörölték a „világ legversenyképesebb gazdasága” 

célkitőzés teljesítésének 2010-es határidejét.  

A véglegesített eljárás szerint a tagállamok a célkitőzések érdekében összehangolják 

politikáikat, amelyeket a „koordináció nyílt módszerének” (Open Method of Coordination, 

OMC) alkalmazásával, a tagállamok közötti tapasztalatcserével, a jó eljárások elterjesztésével 

kívántak elérni.28  

A koordináció keretében a stratégia megvalósítására a Tanács hároméves, a növekedés 

és a foglalkoztatás élénkítését célzó úgynevezett integrált iránymutatási csomagot fogad el, 

amelyek alapján a tagállamok nemzeti cselekvési programokat dolgoznak ki. Az állam- és 

                                                 
28 A módszer legfontosabb elemei: az irányelvek meghatározása és ütemezése, kvantitatív és kvalitatív mutatók 
kialakítása, a megfelelı megoldások kiválasztása, az irányelveknek megfelelı nemzeti és regionális politikai 
intézkedések megvalósítása, az eredmények nyomon követése és a tagállamok egymás általi elemzése. 
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kormányfık minden tavaszi csúcstalálkozón megvizsgálják az elért eredményeket, és 

amennyiben szükséges, döntenek az integrált iránymutatások kiigazításáról. Az 

iránymutatások, a nemzeti cselekvési programok megvalósítása tehát teljes egészében a 

tagállamok kompetenciája, amelyeket kiegészítenek a közösségi szintő kezdeményezések.29 

A megújult stratégia egyértelmően megerısíti a tudás és innováció kiemelt 

fontosságát, deklaráltan a kutatás, az oktatás és az innováció „tudásháromszögét” tekinti a 

gazdasági növekedés mozgatórugójának, amelynek érdekében ösztönzi a kutatás-fejlesztési 

beruházások növelését, az innováció minden formájának elımozdítását. 

2005 ıszén kidolgozták az uniós intézkedéseket tartalmazó lisszaboni közösségi 

programot, valamint a tagállamok is elkészítették a nemzeti cselekvési programjaikat. A 

programok legfontosabb elemei a hatékony belsı piac, a tisztességes és szabad kereskedelem, 

a jobb szabályozás, a magasabb színvonalú infrastruktúra, a K+F támogatása, az innováció 

ösztönzése, az erıs ipari bázis megteremtése, több és jobb munkalehetıség, alkalmazkodó 

képes munkaerı, valamint a magasabb színvonalú oktatás és képzés voltak. 

A huszonnégy integrált iránymutatással kapcsolatban megfogalmazódott az a kritika, 

hogy a gazdaságpolitika széles spektrumát fogja át anélkül, hogy bármilyen rangsort állítana 

fel közöttük.30  

Farkas Beáta (2007) álláspontja szerint ez annak a következménye, hogy a tagállamok 

adottságai nagyon különbözıek. Az EU ugyanakkor nem gátolja, hogy az egyes tagállamok 

súlypontokat, prioritásokat határozzanak meg az integrált iránymutatások között. 

Farkas szerint az iránymutatások azokat a kritikus pontokat kívánják megragadni, 

amelyek révén az egyes gazdaságok, és ezáltal az unió egésze is dinamizálható. Alapvetıen 

azonban a tagállamokon múlik, hogy mennyire használják ki a folyamatban rejlı ösztönzı 

erıt a gazdaságpolitikában egyébként is szükséges feladatok megoldásához. 

Halmai (2007) álláspontja szerint az átfogó célokra alapozott integrált reformstratégia 

alapvetı lényege az, hogy az EU a strukturális reformok révén javítsa a piac mőködését, 

növelje a foglalkoztatási rátát, és elısegítse a termelékenység gyorsabb növekedését.  

Halmai szerint az EU strukturális termelékenységi problémái, a globalizáció 

folyamataihoz történı nem kielégítı mértékő alkalmazkodása a potenciális növekedési ütem 

                                                 
29 A tagállamok a nemzeti programok végrehajtásáért kormányzati szinten felelıst jelölnek ki, és évente 
lisszaboni jelentést készítenek a megvalósult elırehaladásról. A Bizottság a jelentések alapján ellenırzi és 
értékeli az elért eredményeket, és további intézkedéseket javasol a stratégia megvalósításához (Horváth 2005). 
30 Az iránymutatások a hat makroökonómiai iránymutatás mellett tíz mikroökonómiai iránymutatást foglalnak 
magukban, amelyek részben a kutatás-fejlesztést, az innováció ösztönzését, részben a belsı piac fejlesztését, 
illetve a kompetitív üzleti piac kialakítását tárgyalják. Ezeket továbbá nyolc foglalkoztatás-politikai iránymutatás 
egészíti ki, amelyek a rugalmas munkaerıpiac megteremtését célozzák. Bıvebben lásd: (Farkas Beáta 2007). 
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tartós csökkenését valószínősítik. Az integrált strukturális reformok kritikus tömeget 

meghaladó, egymást erısítı megvalósítása azonban esélyt nyújthat a dinamikus növekedés, és 

egyben az új tagországok felzárkózása feltételeinek megteremtéséhez, az európai modell 

megújításához. 

Halmai az endogén növekedési elmélet alapján a mélyreható reformokat növekedési 

tényezıknek tekinti. Véleménye szerint a potenciális növekedést magyarázó hosszú távú 

tényezık közé tartozik az intézményi alkalmazkodóképesség. A szabályozási reformok 

kiterjedésében és mélységében tapasztalható eltérések jelentıs részben magyarázhatják az 

egyes országok eltérı termelékenységi teljesítményeit. Véleménye szerint az EU a globális 

versenyben történı lemaradást érzékelve szintén az átfogó, integrált strukturális reformok 

megvalósítását tekinti az alkalmazkodás elsırendő tényezıjének. 

A lisszaboni program a gazdaság versenyképességének növelése érdekében kiemelten 

kezeli a kutatás-fejlesztés és az innováció területét, javítani kíván a strukturális problémákon, 

beleértve az elégtelen ráfordítást, a fragmentált kutatási kapacitásokat, a mőszaki és 

természettudományos képzettséget szerzık alacsony számát, az elméleti kutatóhelyek és a 

vállalati szektor közötti csekély együttmőködést, a kedvezıtlen szabályozási környezetet. 

Az ezredfordulón az unió a K+F és az innováció területén több kulcsfontosságú 

indikátor tekintetében is rosszabb teljesítményt ért el az USA-hoz, illetve Japánhoz képest. A 

gazdasági versenyképesség szempontjából meghatározó a kutatás-fejlesztési ráfordítások 

GDP-hez viszonyított aránya (K+F intenzitás), amely 2001-ben 1,98 százalékot ért el az EU-

15-ben, míg ez az arány az USA-ban 2,8 százalékos, Japánban pedig 3,06 százalékos volt 

(European Commission 2003a). Ez utóbbit csak két uniós tagállam K+F intenzitása haladta 

meg: Svédországé (4,27%) és Finnországé (3,49%). Az uniós átlagnál csak néhány tagállam 

ért el magasabb szintet: Németország (2,5%), Dánia (2,4%), Franciaország (2,2%) és Belgium 

(2,17%). 

Az unió a tényleges ráfordítások nagysága tekintetében is jelentısen elmaradt az USA-

tól. 2001-ben az EU 175 milliárd eurót, míg az USA 315 milliárd eurót fordított kutatás-

fejlesztésre. 

Az innováció és a gazdasági növekedés szempontjából meghatározó jelentıségő, hogy 

a kutatás-fejlesztési ráfordítás milyen arányban oszlik meg az egyes szektorok között. A teljes 

K+F ráfordításból az üzleti szektor részesedése Japánban 73 százalékos, az USA-ban 66,2 

százalékos volt, míg az EU-15-ben ez az arány csupán 56,1 százalékot ért el. 
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A tudásalapú társadalom teljesítményét mutató indikátorok, mint például a 

publikációk, valamint a szabadalmak száma tekintetében szintén gyengébb volt az unió 

teljesítménye az USA-hoz képest. 

 

 EU-15 USA Japán 

K+F intenzitás (GDP %-a)  1,98 2,8 3,06 

K+F beruházás (milliárd euró)  175 315 143 

Ipar részesedése a K+F beruházásokból (%) 56,1 66,2 73 

Ezer munkavállóra jutó kutatók száma  5,68 8,08 9,14 

Egy millió lakosra jutó tudományos publikációk száma (2002) 673 774 550 

Csúcstechnológiai termékek exportja az összes export %-ában 19,8 28,6 24,7 

Nemzetközi csúcstechnológiai exportból való részesedés (%) 

(EU-n belüli kereskedelem nélkül) 

20,11 24,05 11,44 

Forrás: European Commission 2003a 

1. táblázat. Az EU, USA és Japán 2001. évi kutatás-fejlesztési adatai 

 

A lisszaboni célkitőzések elérésében az EU prioritásnak tekinti a kutatás, az innováció 

ösztönzését. Ez abban is megnyilvánult, hogy az Európai Tanács jóváhagyta, és a lisszaboni 

stratégia központi elemévé tette a Bizottság által 2000 januárjában kidolgozott, az Európai 

Kutatási Térség (EKT) létrehozására irányuló kezdeményezést (European Commission 

2000a). Az EKT kezdeményezés keretében meghatározták az európai kutatási rendszer 

fejlesztésére irányuló konkrét feladatokat: 

- a közösségi és nemzeti tudománypolitikák összehangolása, a kutatási tevékenységek, 

programok és politikák fragmentáltságának felszámolása; 

- a kutatás-fejlesztési ráfordítások növelése; 

- a kiválósági központok hálózatának kialakítása; 

- a nagy kutatólaboratóriumok közös mőködtetése; 

- közös tudományos és technológiai referencia-rendszer kialakítása; 

- a régiók szerepének erısítése a K+F területén; 

- Kelet- és Nyugat-Európa szorosabb együttmőködése; 

- társadalmi és etikai értékek terjesztése tudományos és technológiai kérdésekben; 

- a kutatói mobilitás növelése, az európai kutatás területén belsı piac kiépítése, 

amelyben a kutatók szabadon mozognak, a technológia és a tudás szabadon áramlik; 

- Európa vonzóbbá tétele a világ kutatói számára. 
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A 6. keretprogram (2002–2006) struktúráját a lisszaboni céloknak és az EKT 

célkitőzéseinek megfelelıen alakították ki (European Commission 2002b). A rendelkezésre 

álló forrásokat csupán néhány kulcsfontosságú tudományterületen31 megvalósított, nagy 

költségvetéső projektek – kiválósági hálózatok és integrált projektek – finanszírozására 

összpontosították (lásd a Függelék 1. és 2. sz. Mellékletét).32  

Az Európai Tanács 2006. tavaszi ülésén, a megújult lisszaboni program elsı 

felülvizsgálatakor az állam- és kormányfık négy prioritási területet jelöltek meg, amelyek 

tekintetében célzott intézkedések végrehajtását határozták el 2007 végéig (Európai Tanács 

2006a). A kiemelt célok egyike volt az oktatási, kutatási és innovációs beruházások növelése 

(European Commission 2006a).33 A kutatásba való nagyobb beruházás érdekében az Európai 

Tanács felkérte a tagállamokat, hogy közöljék a kutatás-fejlesztési kiadásokra vonatkozó 

kötelezettségvállalásaikat.  

A tagállamok 2006-ban benyújtották elsı jelentéseiket nemzeti programjaik 

megvalósításáról. A Bizottság jelentésében úgy értékelte, hogy a stratégia újraindítása pozitív 

hatásokkal járt, a tagállamok valódi erıfeszítéseket tettek a programok megvalósítására. 

Valamennyi tagállamban kiemelt hangsúlyt kapott a kutatás és az innováció, valamint javult a 

tagállamok közötti együttmőködés (European Commission 2006b). Ugyanakkor 

megállapította, hogy a tagállamok között jelentıs eltérések mutatkoztak a programok 

megvalósításának ütemében, és országspecifikus ajánlásokat tett, hogy a négy kiemelt 

területen segítse a tagállamok vállalásainak teljesítését. 

2006 tavaszán a tagállamok meghatározták, hogy GDP-jük hány százalékát fordítják 

kutatás-fejlesztésre. A Bizottság értékelése szerint, az összes vállalás teljesítése esetén az EU 

kutatás-fejlesztési intenzitása 2010-ben eléri a GDP 2,6 százalékát. Ez alatta maradna a 3 

százalékos célkitőzésnek, mégis elırelépést jelentene a 2005-ös 1,84 %-os arányhoz képest.  

A Bizottság által az unió kutatás-fejlesztési tevékenységérıl 2006-ban készített 

jelentés összegezte az uniós és tagállami szinten elért eredményeket (European Commission 

                                                 
31 A program keretében hét kiemelten fontos kutatási területet határoztak meg, amelyeken az unió középtávon 
vezetı szerepet kíván betölteni, és amelyek számára kiemelt támogatást nyújt. A kutatási területek alapvetıen 
megegyeznek a 6. keretprogram tematikus prioritásaival, csupán egyetlen új, a biztonsággal kapcsolatos 
területtel bıvültek. A 7. keretprogramban a forrásokat az alábbi kiemelt prioritások támogatására fordítják: 
egészségügy; élelmiszerek, mezıgazdaság és halászat, biotechnológia; információs és kommunikációs 
technológiák; nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák; energia; 
környezetvédelem, beleértve az éghajlatváltozást is; közlekedés, beleértve a repüléstechnikát is; társadalmi, 
gazdasági és bölcsészettudományok; őrkutatás; biztonság. 
32 A 6. kutatási keretprogram struktúráját, eszközeit részletesen bemutatja: (Siegler 2001). 
33 A másik három elsıbbséget élvezı terület: a közép- és kisvállalkozások terheinek csökkentése, a 
munkaerıpiacra lépést elısegítı foglalkoztatási politikák, valamint a biztonságos és fenntartható energiaellátás 
biztosítása. A négy prioritásnak tükrözıdnie kellett a nemzeti programokban és a lisszaboni közösségi 
programban is, és teljesítésérıl az éves végrehajtási jelentésben be kellett számolni. 
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2007b). A 3 százalékos célkitőzés teljesítése tekintetében a tagállamok három csoportját 

különböztette meg. Az elsı csoportban (Svédország, Finnország, Dánia, Németország és 

Ausztria), ahol a K+F-intenzitás meghaladja a GDP 2,4 százalékát, a növekedés elég gyors 

ahhoz, hogy teljesíteni tudják a célkitőzéseiket. A második csoportban (Franciaország, 

Belgium, Hollandia, az Egyesült Királyság, Luxemburg), ahol az intenzitás az uniós átlag 

(GDP 1,5–2,1 százaléka) körül van, a fejlıdést fel kell gyorsítani. A tagállamok többségében 

a K+F-intenzitás a GDP 1,5 százalékánál kisebb, esetükben a felzárkózáshoz jelentıs 

erıfeszítések szükségesek. 

A kutatás-fejlesztési beruházások növelésén belül prioritást kapott a magánszektor 

K+F ráfordításainak növelése, amely érdekében a Bizottság a közszféra és a magánszektor 

közötti együttmőködést, valamint a kutatás és az innováció számára kedvezıbb környezet 

kialakítását ösztönzi.  

Az EU innovációs teljesítményével kapcsolatban tapasztalható gyengeségének oka, 

hogy csak korlátozottan képes a tudásból kereskedelmi elınyt kovácsolni. Az innováció, a 

kutatás és az oktatás közötti kapcsolatok erısítése feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az EU 

fokozni tudja versenyképességét, és áthidalja az EU és a fıbb versenytársai közötti innovációs 

szakadékot. 

A felülvizsgált lisszaboni stratégia az innovációs, a kutatási és az oktatási 

tevékenységet tekinti a versenyképesség motorjainak. A stratégia keretében fontos 

kezdeményezéseket indítottak el mind uniós, mind nemzeti szinten az innovációs 

tevékenységek fokozására, valamint a felsıoktatás, a kutatás és az üzleti világ közötti 

kapcsolatok erısítésére. 

Az oktatási, kutatási és innovációs politika elsısorban a tagállamok feladata, 

ugyanakkor tekintettel ezen területek stratégiai jelentıségére, a nemzeti intézkedéseket 

közösségi szintő kezdeményezések is kiegészítik, amelyek olyan eredményekkel járhatnak, 

amelyeket az egyes tagállami fellépéssel nem lehetne elérni.  

A tudásháromszög fejlesztésére tett tagállami erıfeszítéseket az EU számos 

kezdeményezéssel támogatja. A lisszaboni stratégiával kapcsolatban a Bizottság támogatja a 

bevált módszerek, politikák meghatározását, tagállamok közötti kölcsönös megosztását. Az 

EU továbbá több olyan közösségi programot is mőködtet, amely támogatja a tudásháromszög 

egy-egy oldalát, mint például a 7. kutatási keretprogram, a Versenyképességi és innovációs 

program, az Egész életen át tartó tanulási program, továbbá a strukturális alapok egy részét is 

a kutatás és az innováció támogatására fordítják. 
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2006-ban elfogadták az unió 7. kutatási keretprogramját (2007-2013) (European 

Parliament and Council 2006a).34 A keretprogram költségvetésére 50 521 milliárd eurót 

fordítottak, amely több mint 40 százalékos növekedést jelentett az elızı keretprogramhoz 

viszonyítva (Rudó 2005). 

Az új keretprogram egyik legfontosabb újítása az alapkutatások, a felderítı kutatások 

támogatásának biztosítása, szemben a korábbi keretprogramokkal, amelyek kizárólag az 

alkalmazott kutatásokat támogatták. A program megvalósítása a 2005 júniusában létrehozott 

Európai Kutatási Tanács (European Research Council) hatáskörébe tartozik. 

A 7. keretprogramban tovább folytatódik a kiválósági hálózatok (networks of 

excellence) kiépítésének támogatása, azzal a céllal, hogy összefogják egy adott kutatási terület 

európai kulcsszereplıit, és azok tartós együttmőködését ösztönözzék.  

Szintén a 7. keretprogram újításai közé tartoznak az európai gazdaság 

versenyképességét ösztönzı kezdeményezések: az európai technológiai platformok és a közös 

technológiai kezdeményezések támogatása.35 Az európai technológiai platformok fıként 

üzleti és kutatási partnerekbıl álló csoportok, amelyek révén az ipar és az akadémiai szféra 

hosszú távú kutatási stratégiát dolgozhatnak ki a vállalati szektor számára fontosnak tartott 

területeken, amelyek segítik az európai pozíciók javítását a kulcsfontosságú technológiák 

terén. A közös technológiai kezdeményezések különleges jogállású intézmények, amelyek a 

jelentıs köz- és magánbefektetések és kutatási források mozgósítására jönnek létre, 

korlátozott számban.  

Az innováció minden korábbinál hangsúlyosabb támogatását mutatja, hogy az unió a 

7. keretprogram indulásával párhuzamosan az innováció ösztönzésére, a kis- és 

középvállalatok támogatására új közösségi programot indított, a Versenyképességi és 

innovációs keretprogramot36 (European Parliament and Council 2006b). 

A kutatás és technológiafejlesztés a közösségi költségvetés egyre növekvı hányadát 

teszi ki. Az Európai Unió 2007-es 126,5 milliárd eurós összegő költségvetésében 5,5 milliárd 

eurót fordított kutatásra, amely a teljes költségvetésének 4,3 százalékát érte el.37 A közösségi 

szintő K+F kiadások azonban a tagállamok teljes kutatás-fejlesztési ráfordításainak csupán 5–

6 százalékát érik el. 

Az EU az újraindított lisszaboni stratégia megvalósítására jelentıs közösségi és 

nemzeti forrásokat biztosított. Az unió kohéziós politikája és ennek pénzügyi eszközei, a 

                                                 
34 Lásd a Függelék 4. sz. mellékletét. 
35 European Technology Platforms, Joint Technology Initiatives  
36 The Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP (2007–2013) 
37 Forrás: Európai Bizottság: <http://ec.europa.eu/budget/budget_detail/current_year_en.htm> 
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strukturális alapok egy részét a lisszaboni célokra, többek között kiemelten a kutatás és 

innováció támogatására fordítják. A strukturális alapok új szabályozása a 2007–2013-as 

idıszakra elıírta, hogy a kevésbé fejlett régiókban a rendelkezésre álló erıforrásoknak 

legalább hatvan százalékát, a többi régiókban hetvenöt százalékát a lisszaboni kiadásokra kell 

fordítani. Ez kétszáz milliárd eurós lisszaboni célú beruházást jelent az alapokból, amelyeket 

a tagállamok társfinanszírozással kiegészítenek. 

Meg kell jegyezni azonban, hogy a strukturális alapok keretében nem a kimagasló 

teljesítményeket finanszírozzák, minden ország és régió a saját strukturális hiányosságai 

szerint használja fel a rendelkezésre álló forrásokat. 

2006 szeptemberében a Bizottság innovációs stratégiát dolgozott ki, amelyet az állam- 

és kormányfık Lahtiban tartott csúcstalálkozójukon elfogadtak, és amely a kutatás és az 

innováció keretfeltételeinek javítását segíti elı (European Commission 2006c). A stratégia tíz 

kiemelt intézkedést foglal magában, amelyek közül hat közvetlenül kapcsolódik a kutatáshoz. 

Az intézkedések között szerepel az Európai Technológiai Intézet létrehozása. 

Az Európai Technológiai Intézet (EIT) megalakításának ötletét 2005 februárjában a 

lisszaboni stratégia félidıs értékelésekor José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke 

vetette fel, a Massachusetts Insitute of Technology (MIT) mintájára. A Bizottság az EIT-t 2,4 

milliárd eurós, a 2008-2013 közötti idıszakra szóló költségvetéssel kívánta létrehozni. 

A 2006. június 15-16-án tartott Európai Tanács során a tagállamok állam- és 

kormányfıi megerısítették, hogy: „meglévı nemzeti intézményekkel együttmőködı Európai 

Technológiai Intézet fontos eszközt jelent majd a felsıoktatás, a kutatás és az innováció 

között jelenleg fennálló szakadék áthidalásában, a kiváló európai kutatási és innovációs 

közösségek közötti szinergiát és kapcsolatrendszert javító más intézkedésekkel együtt.” 

Az EIT 2008 ıszén kezdi meg mőködését, székhelye Budapesten lesz. Az 

elképzelések szerint az ETI a kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi jelentıségő 

tudományterületeken stratégiai kutatással és oktatással, valamint a tudományos eredmények 

hasznosításával támogatja az innovációt (Európai Bizottság 2006i). Az egyes tudásterületeken 

az emberi erıforrás és a tárgyi eszközök „kritikus tömegét” hozza létre, amely egyrészt az 

innovációba, oktatásba, K+F-be való, magánszektorból származó beruházásokat vonzza, 

másrészt a világ legkiválóbb hallgatóit, kutatóit és szakembereit, akik a vezetı vállalatokkal 

közösen vesznek részt a tudás és a kutatások fejlesztésében és kiaknázásában.  

Az ETI tevékenységeit tudományos és innovációs társulásokon (Knowledge and 

Innovation Communities – KICs) keresztül fogja végezni, amelyek a hálózatokon alapuló 

megközelítésbıl kiindulva, a magánszektor, a kutatótársadalom, valamint a kutatói 
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közösségek és egyetemek kiváló csapatai közötti partnerségek formájában valósulnak meg.38 

A leginnovatívabb üzleti szereplıket és a legkiválóbb kutatókat összehozva egyszerre 

szolgálja a kutatást, az oktatást és az innovációt, tehát a tudás háromszögét. Az egyetemek, 

kutatóközpontok és vállalatok együttmőködésével létrejövı társulások helyzeti elınybe 

kerülnek a hagyományosan szervezett egyetemekkel vagy hálózatokkal szemben. Emellett az 

intézmény a modernizáció, a kutatás-fejlesztés és innováció referenciamodellje is lehet, más 

intézményekben is változásokat indíthat el. 

A kezdeményezés jelentısége, hogy ellentétben a többi közösségi programmal, 

amelyek a tudásháromszögnek csupán egyik elemére vonatkoznak, az ETI annak mindhárom 

oldalára összpontosít, valamenyi szereplı együttmőködését ösztönzi. 

Az innovációs stratégiával összefüggésben további közösségi kezdeményezések 

születtek, többek között a Bizottság 2006 novemberében elfogadta az adókedvezményeknek a 

K+F érdekében történı hatékonyabb felhasználását célzó iránymutatást, illetve a kutatás-

fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások korszerősített közösségi 

keretrendszerét (European Commission 2006e). Útmutatások és ajánlások készültek a 

kutatással foglalkozó közszervezetek és az ipar közötti tudásátadás elısegítésére, valamint 

kézikönyvet dolgoztak ki a kutatás-fejlesztés és az innováció élénkítése céljából a 

kereskedelmi közbeszerzésre vonatkozóan, valamint a Bizottság európai stratégiát dolgozott 

ki a kutatási infrastruktúra fejlesztése érdekében. 

2007 februárjában a Bizottság közzétette a 2006-ra vonatkozó hatodik európai 

innovációs eredménytáblát39 (MERIT – JRC 2006). Az európai innovációs eredménytábla a 

lisszaboni stratégia keretében jött létre a különbözı európai államok, az Egyesült Államok és 

Japán teljesítményének értékelése és összehasonlítása céljából. A Bizottság ennek alapján 

megállapította, hogy egyfelıl az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti innovációs 

különbség negyedik éve folyamatosan csökken; másfelıl a nemzeti innovációs teljesítmények 

kezdenek közelíteni egymáshoz, mivel az új tagállamok egyre közelebb kerülnek az európai 

átlaghoz (Európai Bizottság 2007c). 

A 2007-es Európai Tanács következtetései ismételten hangsúlyozták a kutatás-

fejlesztés kiemelt jelentıségét, a 2008-as tavaszi csúcson pedig az ET elindította a stratégia 

második hároméves (2008–2010) ciklusát (Council 2008a). Az ET állást foglalt arról, hogy 

                                                 
38 Az ETI stratégiai döntéseiért (a tudományos és innovációs társulások létrehozása, a társulások kiválasztása, 
tevékenységeik általános koordinálása és értékelése) az igazgatótanács lesz felelıs, amely az üzleti élet, a kutatás 
és az oktatás terén nagy tapasztalatokkal rendelkezı szaktekintélyekbıl áll. Az igazgatótanács tesz javaslatot az 
„Innovációs stratégiai agendára” (Strategic Innovation Agendas – SIA), amely az EIT hosszú távú prioritásait és 
pénzügyi szükségleteit fogja tartalmazni. Bıvebben lásd: http://ec.europa.eu/eit 
39 European Innovation Scoreboard – EIS  
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folytatni kell a megújult lisszaboni stratégia célkitőzéseinek megvalósítását, és megerısítette, 

hogy a 2006. tavaszi ülésen meghatározott négy kiemelt cselekvési terület, köztük a tudásba 

és az innovációba való befektetés, továbbra is a stratégia pilléreit alkotják. 

Az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy az új tagállamok felzárkózása, a gazdasági 

kohézió elısegítése az unió egészének a versenyképességét javítja, és üdvözölte, hogy a 

kohéziós alapokat is felhasználják a lisszaboni célkitőzések megvalósítására. 

Az ET kiemelte, hogy a növekedés kulcsfontosságú tényezıje az innovációs potenciál 

teljes kibontakoztatása. Úgy értékelte, hogy 2005 óta jelentıs eredmények születtek, 

ugyanakkor további erıfeszítéseket tartott szükségesnek – különösen a magánszektorban – a 

kutatásba, az innovációba és a felsıoktatásba való befektetések növelése, valamint a 3 

százalékos K+F beruházási cél elérése érdekében. Az ET az alábbi intézkedéseket emelte ki, 

amelyekkel kapcsolatban a tagállamoknak és az uniónak gyors elırelépést kell elérnie: 

- a tagállamoknak nemzeti programjaikban meg kell határozniuk, hogy hogyan kivánják 

teljesíteni a nemzeti K+F beruházási célértékeket, és azt, hogy K+F stratégiájuk 

milyen módon járul hozzá az Európai Kutatási Térség létrehozásához; 

- a kulcsfontosságú projekteket (mint például az Európai Technológiai Intézet, az 

Európai Kutatási Tanács, a közös technológiai kezdeményezések) gyorsan meg kell 

valósítani; 

- a tudományos e-infrastruktúra és a nagysebességő internet használatát számottevı 

mértékben növelni kell; 

- elı kell mozdítani egy uniós szintő kockázati tıkepiac létrehozását a leginnovatívabb 

cégek számára; az Európai Beruházási Alapnak kulcsszerepet kell betöltenie az 

innovatív közép- és kisvállalkozások finanszírozásában; 

- jobban össze kell hangolni az innováció keretfeltételeinek javítását célzó 

erıfeszítéseket, többek között a tudomány és az ipar közötti kapcsolódási pontok 

javításán, a világszínvonalú innovációs klasztereken, valamint regionális klaszterek és 

hálózatok kiépítésén keresztül; 

- különös figyelmet kell fordítani a közös kutatástervezésre vonatkozó további 

kezdeményezésekre, az egymást kölcsönösen kiegészítı nemzetközi tudományos és 

technológiai együttmőködési stratégiákra és a páneurópai érdekeltségő kutatási 

infrastruktúrák megerısítésére; 

- az egyetemek számára lehetıvé kell tenni, hogy partnerségeket alakítsanak ki az üzleti 

élet szereplıivel, hogy ennek révén a magánszektorból származó kiegészítı 

finanszírozásban részesülhessenek. 
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Az Európai Tanács a versenyképesség javítása érdekében az egységes európai kutatói 

munkaerıpiac létrehozását is prioritásnak tekintette. Hangsúlyozta, hogy a tagállamoknak és 

az EU-nak fel kell számolniuk a tudás szabad mozgásának akadályait az úgynevezett „ötödik 

szabadságnak”, azaz a tudás szabadságának40 a biztosításával (bıvebben lásd 43. o.).41 

 

5.2. Az Európai Kutatási Térség mobilitási stratégiája 

 

Mind a lisszaboni stratégiában, mind az Európai Kutatási Térség kialakítására vonatkozó 

kezdeményezésben kiemelt célként szerepel az európai kutatás számára szükséges emberi 

erıforrások biztosítása, tekintettel arra, hogy a kutatóhiány az unió versenyképessége 

szempontjából meghatározó problémává válhat. 

Az EKT kezdeményezés keretében a Bizottság hangsúlyt helyez az unióban dolgozó 

kutatók számának növelésére, és meghatározza azokat a célcsoportokat, amelyek 

mobilizálásával az utánpótlást biztosítani kívánja. Elsısorban a fiatalok kutatásba történı 

nagyobb mértékő bevonását és a nık tudományos tevékenységének ösztönzését tőzte ki célul.  

A rendelkezésre álló erıforrások hatékonyabb felhasználása érdekében jelentıs 

strukturális változtatásokat, egységes és versenyképes kutatói munkaerıpiac létrehozását 

tartja szükségesnek, amelyben a kutatók szabad mozgása biztosított. A munkaerı jobb 

allokálása, megfelelı munkalehetıségek, az akadémiai szféra és az ipar közötti tudástranszfer, 

a képzés és a szakmai fejlıdés ösztönzése érdekében elı kívánja segíteni a kutatók nagyobb 

mértékő mobilitását, az azt akadályozó tényezık leépítését. 

Az EKT kezdeményezésben kiemelt hangsúlyt kapott az európai szintő tudományos 

karrierlehetıségek biztosítása. Számos tagállam közszektorában nagyon szők tér jut a 

versenyeztetésen alapuló munkaerı-kiválasztásnak. A fiatal kutatók általában rövid idejő 

szerzıdésekkel rendelkeznek, és elımeneteli lehetıségeik sokszor nem a teljesítményen, 

hanem az adott munkahelyen eltöltött évek számán múlnak. Ennek orvoslására a fiatalok 

számára vonzóbb karrierkilátásokat kell biztosítani, és a kutatói pálya európai dimenzióját 

meg kell erısíteni: a nemzeti intézményeket ösztönözni kell arra, hogy a megüresedett 

álláshelyek betöltésére a munkaerı toborzás uniós szinten történjen, lehetıvé téve a munkaerı 

                                                 
40 A Római Szerzıdés rögzítette a négy szabadság: a munkaerı, az áruk, a szolgáltatások és a tıke szabad 
áramlásának alapelvét. 
41 A tagállamok 2008 ıszén dolgozzák ki nemzeti programjaikat, amelyekben meghatározzák az integrált 
iránymutatásokra, az országspecifikus ajánlásokra és a „fokozott odafigyelést igénylı pontokra” adott részletes 
és konkrét fellépéseiket. 
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hatékonyabb allokálását azáltal, hogy a szétaprózott nemzeti munkaerıpiacok helyett az 

álláskeresés az uniós munkaerıpiacon történjen. 

A Bizottság értékelése alapján a Barcelonában kitőzött célok megvalósításához, a 

kutatási ráfordítások növekedésével keletkezı új állások betöltéséhez 2010-ig megközelítıen 

1,2 millió új munkaerı alkalmazására, ezen belül 700 ezer kutató foglalkoztatására van 

szükség (European Commission 2002b). 

Az unióban az ezer munkavállalóra jutó kutatók száma 2003-ban átlagosan csupán 5,4 

fı volt, míg az USA-ban ez a szám 9, Japánban pedig 10,1 volt (European Commission 

2005b). Az unión belül ugyanakkor a tagállamok között igen jelentıs eltérések tapasztalhatók: 

a kutatók aránya kiemelkedıen magas Finnországban (16,2) és Svédországban (10,1), míg az 

új tagállamokban és a dél-európai országokban jóval alacsonyabb. 

 

Kutatók száma 1000 munkavállalóra, 2003
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Forrás: European Commission 2005b 

2. ábra. Kutatók száma az unióban 1000 munkavállalóra, 2003 

 

A kutatók számának éves növekedési rátája szintén viszonylag alacsony az unióban, az 

elmúlt években átlagosan 2,8 százalékot ért el, míg az USA-ban 3,2 százalékot. 

A gazdasági versenyképesség szempontjából különösen kedvezıtlen, hogy az EU-ban 

rendkívül alacsony az iparban dolgozó kutatók aránya (49%). Ez az arány az USA-ban 80,5 

százalék, Japánban pedig 67,9 százalék. 

A kutatók viszonylag alacsony száma mellett aggodalomra ad okot a kutatói 

munkaerıbázis átlagéletkorának növekedése is. Az európai lakosság elöregedése súlyos 
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problémát fog okozni a tagállamok munkaerı piacán, többek között a kutatás területén is 

(European Commission 2003b). 

A prognózisok szerint az unióban a K+F szférában dolgozó idıseket felváltó fiatal 

korosztály 2010-re jelentısen csökkenni fog. 2003-ban 34,7 százalék tartozott a 45–64 év 

közötti korcsoportba, míg a 25–34 év közötti korcsoportba csupán 30,8 százalék. Néhány 

tagállamban különösen kedvezıtlen a K+F munkaerı korfája, ahol jelentıs problémát fog 

jelenteni a nyugdíjba vonulók pótlása. Németország, Észtország, Dánia, Svédország és 

Finnország esetében a munkaerı több mint 40 százaléka az idısebb generációhoz tartozik, 

míg a fiatal kutatói réteg csupán 25 százalékot tesz ki (European Commission 2005b). 

A néhány év múlva nyugdíjba vonuló kutatók pótlása annál is inkább problémát fog 

okozni, mivel az unióban általános jelenség a fiatalok érdeklıdésének csökkenése a 

tudományos pálya, a kutatói karrier iránt. A fiatal korosztályban a természettudományos, 

mérnöki diplomát szerzık összes diplomáshoz viszonyított aránya 1998 óta enyhe csökkenı 

tendenciát mutat az EU legtöbb tagállamában. Belgiumban, Dániában és Portugáliában 

kismértékő az emelkedés, és csupán néhány tagállamban (Spanyolország, Svédország, 

Szlovákia, Finnország) tapasztalható jelentıs növekedés. 

A kutatók részaránya annak ellenére kisebb az európai uniós munkaerıpiacon, hogy az 

EU tagállamaiban még ezen kedvezıtlen tendenciák mellett is többen szereznek egyetemi 

oklevelet és doktori fokozatot a természettudományokban és a mőszaki szakterületeken, mint 

az Egyesült Államokban, illetve Japánban.  

2003-ban a felsıfokú végzettséggel rendelkezık közül a természettudományi, mérnöki 

diplomát szerzık aránya az Európai Unióban átlagosan 24,2 százalék volt, magasabb, mint 

Japánban (23,1%), és az USA-ban (18,5%) (European Commission 2004a). A tagállamok 

közül Svédországban, Franciaországban és Írországban volt a legnagyobb az arányuk, és 

különösen alacsony volt Málta, Magyarország és Ciprus esetében. 

A kutatás-fejlesztés területén dolgozók utánpótlása érdekében, a kedvezıtlen 

demográfiai folyamat ellensúlyozására kulcsfontosságú a felsıoktatásban résztvevık 

számának, és különösen a mőszaki diplomával rendelkezık arányának a növelése. Az unió 

ugyanakkor jóval kevesebbet fordít a felsıoktatásra, mint az Egyesült Államok. 2001-ben az 

EU GDP-jének csupán 1,3 százalékát fordította erre a területre, míg az USA 3,3%-ot. Japán 

az EU-hoz hasonló mértékben, 1,2 százalékkal támogatta a felsıoktatást (European 

Commission 2005b). 

A nemzetközi viszonylatban magas számú diplomás egy jelentıs része azonban 

tudását nem az európai kutatási rendszerben hasznosítja (Rudó 2007). Kedvezı lehetıségek 
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hiányában sokan pályaelhagyóvá válnak, de az európai kutatás számára jelentıs veszteséget 

jelent az is, hogy a fiatal diplomások egy része kivándorol. Az európai egyetemi hallgatók, 

doktoranduszok, illetve kutatók unión kívüli külföldi tapasztalatszerzésre elsısorban az 

Egyesült Államokat, illetve Kanadát és Ausztráliát választják célországként. 

A kutatói utánpótlás szempontjából szintén kedvezıtlen, hogy a távozókat az EU nem 

képes külföldrıl érkezı szakemberekkel pótolni. Míg egyre erısebb a nemzetközi verseny a 

legfelkészültebb kutatókért, az unióba nem érkezik elegendı kutató, az EU nem elég vonzó a 

külföldi kutatók számára. 

A kutatói utánpótlás biztosításában az EKT kezdeményezés kiemelt szerepet szán a 

nık mobilizálásának. A kutatás-fejlesztés területén a diplomás személyi állomány felét ugyan 

a nık biztosítják, azonban a kutatók és mérnökök között a nık alulreprezentáltak, arányuk 

1999-ben csupán 27%-ot ért el. A Bizottság ösztönözni kívánja a nık nagyobb arányú 

részvételét a kutatásban. A nık által jelentett potenciál kihasználását azonban akadályozzák 

az európai tudományos közösségben a nıkkel szemben tapasztalható diszkriminatív 

jelenségek.42  

Az EKT kezdeményezés központi eleme a humán erıforrás mobilitását gátló tényezık 

lebontása, illetve a kutatói mobilitás ösztönzése a rendelkezése álló erıforrások jobb 

kihasználása, a rugalmatlan uniós munkaerıpiac mőködésének ellensúlyozása érdekében. 

A munkaerı szabad áramlásának alapelve az 1958-ban életbe lépett Római 

Szerzıdésben megfogalmazott úgynevezett „négy szabadság” egyike, az áruk, a 

szolgáltatások és a tıke szabad áramlásának elve mellett. Ennek értelmében a tagállamok 

gazdasági erejét gazdasági integráció útján kell növelni, amely lehetıvé teszi, hogy a 

Közösségen belül szabadon, akadálytalanul áramolhassanak azok a tényezık, amelyek 

elengedhetetlenek a nemzetgazdaságok mőködtetéséhez.  

Az elvek deklarálása ellenére a gazdaságilag aktív személyek (munkavállalók, önálló 

tevékenységet folytatók, szolgáltatást nyújtók) szabad mozgását garantáló alapelv évekig csak 

elméletben létezett. A munkaerı szabad mozgására vonatkozó szabályok az 1968-os 

1612/68/EGK-rendelettel léptek életbe, és 1987-tıl, az egységes piac megteremtését célul 

tőzı Egységes Európai Okmány hatályba lépésével folytatódott a más tagállam területén 

dolgozó munkavállalókat megilletı jogok részletes szabályozása (Vida 2004).   

Gellérné és Illés (2004) hangsúlyozzák, hogy az alapelv érvényességi körének 

kiterjesztésében 1990-ben történt alapvetı fordulat, amikor a tagállamok megadták a 

                                                 
42 Bıvebben lásd az 5.3. fejezetet. 
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területükön tartózkodás jogát három, munkát nem végzı közösségi réteg: a nyugdíjasok, a 

diákok és a magukat önerıbıl eltartók számára, tehát mindenki számára, aki képes önmaga 

eltartására, valamint rendelkezik egészségbiztosítással, ezáltal nem jelent többletterhet a 

fogadó ország egészségügyi rendszerére.43 Az elv érvényességét tehát gyakorlatilag 

mindenkire kiterjesztették.  

Az 1993-ban életbe lépett Maastrichti Szerzıdés vezette be azt a közösségi alapelvet, 

amely szerint minden tagállami polgár az EU polgára is egyben, az uniós állampolgárokra 

vonatkozóan pedig alapjoggá tette a mozgásszabadságot.44 

Vida (2004) a munkaerı szabad mozgásával járó elınyök között mindenekelıtt az 

összgazdasági szempontot hangsúlyozza. A munkavállalóknak az egyes nemzeti 

munkaerıpiacoknál jóval nagyobb egységes uniós munkaerıpiacon nyílik lehetıségük arra, 

hogy képzettségüknek, végzettségüknek megfelelı munkahelyet találjanak, azaz a munkaerı 

kereslet és a munkaerı kínálata optimálisabban illeszkedik.  

Heinz (2006) szintén kiemeli, hogy egy rugalmas munkaerıpiacon a munkaerı 

mobilitásának magas szintje megkönnyíti a foglalkoztatást, és a kereslet változó feltételeihez 

való hatékony alkalmazkodást. A munkaerıforrások hatékony allokációja pozitív hatást 

gyakorol a gazdasági növekedésre. Heinz az unión belüli alacsony mobilitást szembeállítja az 

USA-éval, ahol a munkaerı földrajzi mobilitása jóval intenzívebb: 2000-ben 5,9%-ot ért el. 

Gellérné (2004) szintén megállapítja, hogy a mobilitás egyértelmő gazdasági elınyei 

ellenére az uniós polgárok vándorlása nem kimagasló az unióban.  

Lukács és Borbély (2002) hangsúlyozzák, hogy a munkaerı szabad áramlása 2000-ben 

a tizenöt régi tagállam (EU-15) között az EU összlakosságának 0,5–1 százalékát érte el. 

Nyilvántartottan összesen több mint hétmillió külföldi dolgozott a különbözı tagállamokban, 

de ezeknek csak negyven százaléka (tehát 3–4 millió ember) EU-tagállambeli. A szerzık 

kiemelik továbbá, hogy sokan (évente mintegy 380 000 munkavállaló) úgy vállalnak munkát 

más tagországban, hogy nem telepednek le a munkavállalás helye szerinti országban, hanem 

naponta vagy heti rendszerességgel ingáznak a lakóhelyük szerinti és a munkavégzés helye 

szerinti tagországok között. Ennek alapján úgy véli, hogy noha fontos a munkaerı szabad 

                                                 
43 A három irányelv a 90/364/EGK irányelv a tartózkodás jogáról, a 90/365/EGK irányelv a keresı 
tevékenységük folytatásával felhagyó munkavállalók és önálló vállalkozók tartózkodási jogáról, valamint a 
90/366/EGK irányelv a diákok tartózkodási jogáról, amelyet késıbb felváltott a 93/96/EK irányelv. 
44 Az uniós polgárok szabadon választhatják meg lakóhelyüket az EU egész területén. Amennyiben azonban 
három hónapnál hosszabb ideig maradnak egy másik tagállamban, akkor tartózkodási engedélyre van szükségük. 
Ezek kiadása ugyanakkor automatikus, amennyiben teljesülnek bizonyos feltételek, amelyek a letelepedés 
céljától függıen változóak. A keresı tevékenységet folytatókra a Római Szerzıdés, az egyéb célú tartózkodásra 
a fenti három tanácsi irányelv elıírásai az irányadóak (Horváth 2005). 
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áramlása, és az unió több lépésben is megpróbálta elımozdítani a munkaerı mobilitását, 

azonban nem sikerült igazán nagy munkaerımozgást indukálnia. 

Horváth (2005) megállapítja, hogy a munkavállalói mobilitás konkrét feltételeinek 

kiépítése, a munkaerı szabad áramlása útjában álló adminisztratív akadályok és egyéb 

korlátozások felszámolása lassan halad a tagállamokban.  

Inotai (2001) kiemeli, hogy az EU tagállamaiban a más tagállamból érkezett és 

letelepedett lakosság aránya a teljes lakosságnak alig két százalékát, az évenkénti áramlás 

pedig kevesebb, mint egy százalékát teszi ki. Az egységes belsı piacon az alacsony szintő 

mobilitás számos tényezıvel függ össze. Véleménye szerint ebben Európa kulturális és nyelvi 

heterogenitása mellett szerepet játszik az is, hogy az uniós állampolgárok nem ismerik saját 

lehetıségeiket és jogaikat, nem transzparensek a piacok, eltérıek a bizonyítványok, diplomák 

elfogadásának feltételei, különbözıek a szociális és adórendszerek. 

Heinz a munkaerı unión belül földrajzi korlátai között szintén a nyelvi és kulturális 

akadályokat hangsúlyozza, továbbá megemlíti a nyugdíjjogosultságok korlátozott 

hordozhatóságát. Kiemeli, hogy az EU bıvítését követıen a régi EU-15 tagállamok többsége 

a csatlakozó országok többségével szemben átmeneti jogi korlátokat állított a munkaerı 

földrajzi mobilitása elé. A munkaerıpiacuk védelme érdekében korlátozni kívánták az új 

tagországok munkavállalóinak mozgását a bıvítést követı néhány évben. A 2003-as uniós 

csatlakozási szabályok szerint a munkavállalók EU-n belüli szabad mozgására vonatkozó 

közösségi jog egy részének bevezetését legfeljebb hét évvel lehet kitolni.45  

Lukács és Borbély felhívják a figyelmet, hogy Görögország 1981-es csatlakozását 

követıen a görög munkavállalók hét évig, Spanyolország és Portugália 1986-os csatlakozása 

után állampolgáraik hat évig nem vállalhattak szabadon munkát a régi tagállamokban. Az 

átmeneti idıszakot azért vezették be, hogy a munkaerı kiáramlása ne járjon hirtelen és 

hátrányos következményekkel egy másik ország gazdaságára.  

A szerzık rámutatnak arra, hogy a félelmek alaptalannak bizonyultak, a korlátozások 

megszüntetése után nem került sor tömeges munkaerı kiáramlásra az új tagországokból a 

                                                 
45 A hétéves idıszakot 2+3+2 éves felosztásnak megfelelı három periódusra kell bontani. Az elsı, kétéves 
periódus 2004. május 1-én kezdıdött és 2006. április 30-ig tartott. Ebben az idıszakban számos EU-15 ország 
(az Egyesült Királyság, Svédország és Írország kivételével) úgy döntött, hogy nemzeti bevándorlási politikáját 
alkalmazza az EU-8 országokból érkezı munkavállalókra (a korlátozás a tíz új tagállam közül Máltát és Ciprust 
nem érintette). Ami a csatlakozó országokat illeti, Lengyelország, Szlovénia és Magyarország kölcsönös 
munkavállalási korlátozást vezetett be azokkal az EU-15 országokkal szemben, amelyek ugyenezt tették az EU-
10 országokkal. 2006. május 1-jével Görögország, Portugália, Finnország és Spanyolország úgy döntött, hogy 
feloldja a korlátozást, júliusban Olaszország is csatlakozott hozzájuk, míg Belgium, Dánia, Franciaország, 
Hollandia és Luxemburg a korlátozás enyhítése mellett döntött. Ausztria és Németország változatlanul hagyta a 
korlátozást (Heinz 2006). 
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régiek irányába. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a munkaerı szabad áramlása egyetlen 

európai munkaerıpiacon sem eredményezett zavart, a ki- és beáramló munkavállalók száma 

és képzettsége kiegyenlítıdött. Lukács és Borbély álláspontja szerint ennek legfıbb oka az 

volt, hogy az életkörülmények és a bérek minden újabb állam csatlakozása után sokat 

közeledtek egymáshoz az unió tagállamaiban. Ez nem jelenti azt, hogy ugyanolyan lett az 

életszínvonal, de a kevésbé jó helyzetben lévı tagállamokban is annyit javult a helyzet, hogy 

csökkent a kivándorlásra ösztönzı egyik fontos indok, a külföldi pénzszerzés szerepe.  

Az Európai Kutatási Térség létrehozására vonatkozó kezdeményezés 2000. márciusi 

jóváhagyását követıen az Európai Tanács felkérte a tagállamokat és a Bizottságot, hogy 

mőködjenek közre a kutatói mobilitást akadályozó legsúlyosabb problémák beazonosításában, 

hozzanak intézkedéseket azok lebontására, és segítsék elı az európai tudományos közösség 

létrejöttét. 

A 2001. márciusi stockholmi ülésen az Európai Tanács napirendjén szerepelt a 

munkaerı mobilitásának kérdése, ahol prioritásként kezelték az európai munkaerıpiacon 

belül a munkaerı áramlását akadályozó tényezık felszámolását.  

A mobilitás kérdése a munkaerıpiac mellett az oktatás, valamint a kutatási szféra 

vonatkozásában is a politikai törekvések elıterébe került. A Bizottság a következı években az 

oktatás és a munkaerıpiac egésze terén is kezdeményezte a mobilitást akadályozó tényezık 

leépítését. Az európai munkaerıpiac számára mobilitási stratégiát (European Commission 

2001b) dolgozott ki, mobilitási cselekvési tervet fogadott el (European Commission 2002c). 

Tekintettel a kutatás stratégiai jelentıségére a stockholmi ülésén az Európai Tanács az 

Európai Kutatási Térség számára speciális mobilitási stratégia kidolgozásáról is döntést 

hozott.  

A mobilitást akadályozó tényezık valamennyi munkavállalót érintik, de mivel a 

kutatók a munkavállalók többségénél mobilabbak – mintegy öt százalékuk vállal külföldön 

munkát – ezért a fennálló akadályok a többi munkavállalói csoporthoz képest ıket nagyobb 

mértékben korlátozzák (European Commission 2000a). A Bizottság a kutatói szakma 

sajátosságait, specifikumait figyelembe véve dolgozta ki az Európai Kutatási Térség 

mobilitási stratégiáját. 

A stratégia elıkészítésére a Bizottság tagállami szakértıkbıl álló csoport46 felállítását 

kezdeményezte, amely 2001 tavaszán elkészült jelentésében elemezte a kutatói mobilitást 

akadályozó tényezıket (European Commission 2001a). Az akadályoknak négy típusát 

                                                 
46 High-Level Expert Group on Improving Mobility of Researchers 
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határozta meg: az országok közötti mozgást akadályozó jogi és adminisztratív akadályokat; a 

társadalmi, kulturális és gyakorlati jellegőeket; az európai dimenziójú kutatói karrier útjában 

álló akadályokat; illetve a szektorok közötti mobilitást korlátozó tényezıket. 

A jogi és adminisztratív akadályok jelentıs része valamennyi mobilitásban résztvevı 

munkavállalót érinti, mint például a tagállamok társadalombiztosítási, illetve adórendszerei 

között eltérések. Azok az országok, ahol magasabb adót, társadalombiztosítási járulékot kell 

fizetni, illetve ahol a külföldiek kevesebb szociális juttatást vehetnek igénybe, kevésbé 

vonzóak a munkavállalók számára.47 

Azon országok esetében, amelyekkel az uniós tagállamok nem kötnek kettıs adózást 

elkerülı bilaterális egyezményeket, felmerül a kettıs adózás kockázata. A doktoranduszok 

státusza (hallgatói vagy munkavállalói) tekintetében országonként szintén eltérések lehetnek, 

ennek következtében az ösztöndíjaikra is különbözı adószabályok vonatkozhatnak. 

Az úgynevezett harmadik országokból48 érkezı kutatóknak nehézséget okoz a vízum, 

a tartózkodási engedély és a munkavállalási engedély beszerzése, amely tagállamonként eltérı 

szabályozást jelent, és többnyire lassú folyamat. Szintén problémát okozhat a külföldi kutatók 

számára, hogy nem élvezik az unión belüli szabad mozgáshoz való jogot.  

A kutatói mobilitást akadályozó kulturális és gyakorlati jellegő korlátok között az 

állás-, illetve a pályázati lehetıségekkel kapcsolatos információkhoz való hozzájutás okoz 

problémát. A szakértıi jelentés ajánlást tesz egy európai szintő központi információforrás 

létrehozására, ahol a nemzeti szinten rendelkezésre álló releváns információkat egy helyen 

lehetne összegyőjteni, az EURES-hez,49 az uniós szintő munkaerı-közvetítés rendszeréhez 

hasonló módon. 

A jelentés javasolta egy európai szintő tanácsadói hálózat kiépítését is a fogadó 

országban felmerülı gyakorlati problémák megoldásához, mivel a tagállamok többségében 

nem állt rendelkezésre ilyen jellegő támogatói hálózat. 

Amennyiben a családja is kíséri a kutatót, akkor a mobilitás érinti a partner 

munkavállalását, a gyerekek oktatását is. A szakértıi jelentés megállapította, hogy kevés 

                                                 
47 A külföldön dolgozóknak gyakran olyan juttatások után is járulékot kell fizetniük, amelyeket nem vehetnek 
igénybe így például társadalombiztosítási rendszerek koordinálásáról szóló tanácsi rendelet (Council Regulation 
1408/71 és módosításai) megszorító szabályozást tartalmaz a munkanélküli segélyre vonatkozóan. 
48 Az uniós terminológiában harmadik országoknak nevezik az EU-n, valamint az EGT-n (Norvégia, Izland, 
Lichtenstein) kívüli országokat. 
49 A hatékonyabb munkakeresés elısegítésére, és a munkaerı szabad áramlásának ösztönzésére uniós szinten 
fejlesztették a munkaerı-közvetítés infrastruktúráját, ami elısegíti, hogy a potenciális munkavállaló többet 
tudjon a befogadó célország szociális biztonsági rendszerérıl, adózásáról, a munkába állás feltételeirôl. A 
helyzet javítására 1993-ban az EU létrehozta az EURES elnevezéső információs közvetítési rendszert 
(EURopean Employment Services). Az EURES számítógépes munkaerı-közvetítési rendszer három alappillére 
az adatbázis, az EURES-tanácsadók és az informatikai rendszer (Lukács és Borbély 2002). 
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tagállamban veszik figyelembe a pályázatok kiírásánál a családdal, illetve a költözéssel járó 

költségeket. 

A jelentés felhívta a figyelmet arra a problémára, hogy a mobilitás hátrányos lehet a 

kutató karrierjére, ha a külföldi munkavállalás után nem tud visszailleszkedni a hazai kutatás 

rendszerbe, ha a mobilitást nem értékelik a szakmai elımenetel során. 

Az egységes európai kutatói munkaerıpiac létrejöttét jelentıs mértékben akadályozza 

továbbá az is, ha az álláslehetıségeket csupán helyi szinten, a valódi verseny kizárásával 

hirdetik meg. 

Az akadémiai szféra és az ipar közötti kapcsolatok megerısítésének hatékony módja a 

szektorok közötti mobilitás. A jelentés felhívta a figyelmet, hogy többek között a szellemi 

tulajdonjogokkal kapcsolatos szabályozás, illetve a két szektor bérszínvonalai közötti 

különbségek jelentısen akadályozzák az ipar és akadémia közötti kutatói mobilitást. 

A Bizottság – a szakértıi csoport ajánlásait is felhasználva – 2001 júniusában az 

Európai Kutatási Térségre vonatkozóan, az egységes európai kutatói munkaerıpiac 

létrehozásának elısegítésére mobilitási stratégiát dolgozott ki (European Commission 2001c).  

A stratégia által meghatározott intézkedések a mobilitás akadályainak leépítésére, 

illetve a kutatási keretprogramokban a kutatók képzésének és mobilitásának kiemelt 

finanszírozására irányultak. 

A kutatói utánpótlás biztosítása érdekében a mobilitási stratégia célként fogalmazza 

meg, hogy Európát vonzóvá kell tenni a kutatók számára, meg kell állítani az európai kutatók 

kiáramlását, de az EU pozícióját javítani kell a kutatókért és a magasan képzett 

szakemberekért folyó egyre erısödı nemzetközi versenyben is. Minél nagyobb számban kell 

külföldi kutatókat toborozni, de a külföldön dolgozó jól képzett, kiterjedt kapcsolati hálóval 

rendelkezı európai kutatók visszatérését is ösztönözni kell. 

A Bizottság ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a külföldi kutatók toborzását olyan 

formában kell megvalósítani, hogy elkerülhetı legyen a fejlıdı országokat sújtó agyelszívás, 

tehát a nemzetközi együttmőködésnek minden fél számára elınyös formáit (symbiotic 

collaboration) kell kidolgozni.50  

Az utánpótlás biztosítása érdekében a belsı erıforrásokat is mobilizálni kívánta 

elsısorban a fiatalok kutatásba történı nagyobb mértékő bevonásával, valamint a nık 

tudományos tevékenységének ösztönzésével.  

                                                 
50 Az együttmőködésre vonatkozó politikát az 5.4.2. fejezet mutatja be részletesen. 
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A stratégia további központi eleme a rendelkezésre álló erıforrások hatékonyabb 

kihasználása, jobb allokálása a kutatói mobilitás javításával, európai dimenziójú tudományos 

karrierlehetıségek biztosításával. A földrajzi mobilitás mellett ugyanakkor az 

interszektoriális, az ipar és az akadémiai szféra közötti mobilitás formáira is hangsúlyt 

helyezett a kutatási eredmények jobb ipari hasznosítása érdekében.  

A Bizottság a fenti célok elérésére konkrét intézkedéseket határozott meg, többek 

között a támogatási és álláspályázatokra vonatkozó információk hatékonyabb, nemzetközi 

szintő terjesztésére, a kutatók számára gyakorlati segítséget nyújtó mobilitási központok 

hálózatának kiépítésére, a kutatóintézetek nyitottabbá tételére, a kutatók európai szintő 

toborzására vonatkozóan. 

A stratégia keretében a mobilitás javítására a Bizottság továbbá számos jogszabályra is 

kezdeményezést tett, így például a kutatói vízum bevezetésére, amely a harmadik országbeli 

kutatók belépését könnyíti meg.51 Más kezdeményezések nem csak a kutatók, hanem 

általában a munkaerı szabad mozgását kívánták elısegíteni, és így hatást gyakorolnak a 

kutatók helyzetére is, mint például az EU-tagállamok és harmadik országok 

társadalombiztosítása közötti koordináció kiterjesztése. 

Az elmúlt években a mobilitási stratégia keretében indított kezdeményezések 

vonatkozásában néhány fontos eredményt sikerült elérni. 2005 októberében elfogadták a 

kutatói vízumra vonatkozó uniós irányelvet, amely a harmadik országokból érkezı kutatók 

belépését és tartózkodását könnyíti meg. Szintén jelentıs eredményként értékelhetı, hogy 

javult a kutatás terén a munkaerı-közvetítés infrastruktúrája, kiépült az európai mobilitási 

portálok, valamint a mobilitási központok hálózata. Fontos lépésként értékelhetı továbbá az 

is, hogy 2005-ben bizottsági ajánlás született a Kutatók európai chartájára és a Kutatók 

felvételi eljárásának magatartási kódexére vonatkozóan, amelyek a kutatók toborzása és 

karrierfejlesztése terén egységes követelményrendszer alkalmazására tesznek ajánlást. 

A Bizottság két kezdeményezést indított annak érdekében, hogy a kutatók számára 

javítsák az információkhoz való hozzáférést, valamint gyakorlati, kézzelfogható támogatást 

nyújtsanak a mobilitással kapcsolatban felmerülı kérdések, problémák tekintetében. Az EU 

mindkét kezdeményezést a 6. kutatási keretprogramban finanszírozta.  

Az európai kutatói mobilitási portál 2003 óta mőködik, és harmincegy országról 

tartalmaz információkat.52 A portál elısegíti a kutatói munkaerıpiac áttekinthetıségét, 

                                                 
51 A kutatói vízumra vonatkozó uniós irányelvet 2005 októberében fogadták el, amely a harmadik országokból 
érkezı kutatók belépését és tartózkodását könnyíti meg. Bıvebben lásd az 5.4.1. fejezetet.  
52 European Researcher’s Mobility Portal: <http://europa.eu.int/eracareers> 
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megkönnyíti az európai képzési, ösztöndíj-, és munkalehetıségekkel kapcsolatos 

információkhoz való hozzáférést a kutatók számára. A honlap európai szintő virtuális 

állásbörzeként mőködik, amelyen keresztül nem csak az intézmények tehetik közzé az 

álláskínálataikat, de a kutatók is feltölthetik önéletrajzaikat. A honlapon az információkat 

angol nyelven teszik közzé. 

A páneurópai portálon keresztül a kutatók elérhetik az országok által kiépített nemzeti 

portálokat is, amelyek fogadó országonként győjtött információkat tartalmaznak többek 

között adminisztratív és jogi kérdésekkel és olyan témákkal kapcsolatban, mint például a 

lakáskeresés, a gyermekfelügyelet, az iskola kiválasztása, az egészség- és 

társadalombiztosítási rendszer, nyelvtanulási lehetıségek, adózás, illetve az adott országgal, 

kultúrával, a vízummal és munkavállalási engedéllyel kapcsolatos tudnivalók. 

A kutatói mobilitás támogatására a Bizottság a 6. keretprogramban a mobilitási 

központok európai hálózatának, az ún. ERA-MORE hálózatnak a kiépítését is finanszírozta a 

keretprogramban résztvevı harminchárom országban.53 A hálózatot 2004 júniusában kezdték 

kiépíteni, 2007-re közel kétszáz központ épült ki. A fıként egyetemeken, kutatóintézetekben 

mőködı mobilitási központok személyes tanácsadó szolgáltatást nyújtanak a külföldi 

kutatóknak (Rudó–Rácz 2004). 

Az uniós támogatás megszőnését követıen, a kiépült hálózat továbbmőködtetése az 

egyes intézmények feladata, de a honlapok fenntartásához, a tanácsadók képzéséhez a 

Bizottság továbbra is támogatást nyújt a keretprogramon keresztül. 

A Bizottság 2005 márciusában ajánlás formájában elfogadta a „Kutatók európai 

chartáját” és a „Kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexét” (European Commission 

2005c). Az ajánlásokkal az elsıdleges célja az volt, hogy fokozza a kutatói pálya vonzerejét 

Európában, valamint elısegítse az egységes európai kutatói munkaerıpiac kialakítását. A 

dokumentumokba foglalt egységes követelmények elısegítik, hogy minden kutatóra 

ugyanazon jogok és kötelezettségek vonatkozzanak, függetlenül attól, hogy melyik országban, 

illetve melyik szektorban folytatják a tevékenységüket. 

A charta a kutatók jogait, kötelezettségeit, valamint a munkaadók esetében 

alkalmazandó elveket és követelményeket foglalja össze. A munkaadókkal szemben olyan 

követelményeket fogalmaz meg, mint a szakma elismerése, a megkülönböztetés tilalma, a 

megfelelı kutatási környezet biztosítása. A munkaadók vállalják, hogy olyan rugalmas 

munkafeltételeket teremtenek, amelyek lehetıvé teszik kutatók számára, hogy a családi életet 

                                                 
53 European Research Area – MObile REsearchers: ERA–MORE 



 58 

össze tudják egyeztetni a munkával, különös tekintettel a rugalmas munkaidı, a részmunkaidı 

és a távmunka alkalmazására. 

A dokumentumhoz csatlakozó munkaadók vállalják, hogy javítják a kutatók 

foglalkoztatási feltételeit, és a határozott idejő munkaviszonyról szóló uniós irányelvben54 

meghatározott elveket alkalmazzák. A bérek vonatkozásában a munkaadóknak biztosítaniuk 

kell, hogy a kutatók tisztességes és vonzó bérezési feltételekben részesüljenek 

társadalombiztosítási ellátással együtt.  

A munkaadóknak törekedniük kell a nemek közötti egyensúly biztosítására, a vezetıi 

szinteken is. Az egyenlı bánásmód biztosítása érdekében a különbözı kiválasztási és értékelı 

testületekben is meg kell teremteni a nemek közötti megfelelı egyensúlyt. 

A kutatók karrierfejlıdésével kapcsolatban a charta elıírja, hogy a munkaadók 

karrierfejlesztési stratégiát határozzanak meg a kutatók számára, amelyekbe be kell építeni a 

mobilitási lehetıségeket is, mivel a mobilitás valamennyi formája – földrajzi, ágazatközi, 

tudományágakon belüli és azok közötti, valamint a virtuális mobilitás, azaz elektronikus 

hálózaton keresztül történı távegyüttmőködés – elısegíti a kutatók szakmai fejlıdését. A 

mobilitási tapasztalatot az értékelési rendszerekben is el kell ismerni, és értékelni kell. A 

nemzeti jogszabályokkal összhangban biztosítani kell a társadalombiztosítási ellátások 

hordozhatóságát. 

A kutatók szakmai teljesítményének értékelésére átlátható értékelési rendszerek 

bevezetését is elıírja. Ezen eljárások a kutatók teljes kutatási tevékenységét számításba 

veszik, mint például a publikációkat, a szabadalmakat, az oktatási, tanácsadási, 

kutatásirányítási tevékenységüket, igazgatási feladataikat, nemzetközi együttmőködéseiket, 

valamint mobilitásukat.  

A dokumentumokat aláíró intézmények önként vállalják, hogy a rögzített elvek és 

kötelezettségek szerint járnak el. Az ajánlások mind az állami, mind a magánszektorban 

alkalmazandók. 

A munkaadók egyúttal vállalják, hogy a kutatók felvétele során a Kutatók felvételi 

eljárásának magatartási kódexében meghatározott elvek szerint járnak el. A kódex a 

munkaadók számára követendı elveket és követelményeket összegzi. A felvételre 

vonatkozóan a munkaadóknak nyílt, átlátható, nemzetközileg összehasonlítható felvételi 

eljárást kell alkalmazniuk, és biztosítani a pályázó kutatók számára az egyenlı bánásmódot.  

                                                 
54 1999/70/EK irányelv a határozott idejő munkaviszonyról. 
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A kiválasztási folyamat során a pályázók tapasztalatait teljes egészében figyelembe 

kell venni, azaz a publikációk mellett értékelni kell a kutató oktatási tevékenységét, a 

csapatmunkát, vagy a kutatásirányítással kapcsolatos tevékenységét is. Az ipari háttérrel 

rendelkezı pályázók esetében a szabadalomban, fejlesztésben való közremőködést is 

figyelembe kell venni. 

A chartához hasonlóan a kódex is kiemelt hangsúlyt fektet a mobilitási tapasztalat 

elismerésére. Minden – más országban vagy régióban, vagy másik kutatási területen vagy az 

állami, illetve magánszektorban szerzett – mobilitási tapasztalatot a kutató szakmai 

fejlıdéséhez való értékes hozzájárulásként kell figyelembe venni. 

2006 végéig a két ajánlást huszonhárom országból kétszáz szervezet írta alá, több mint 

nyolcszáz intézmény képviseletében.55 Meg kell jegyezni, hogy a dokumentumok formális 

aláírása önmagában nem elégséges, azon túlmenıen az intézményeknek az elveket a 

gyakorlatban is meg kell valósítaniuk. A tagállamok feladata, hogy a szükséges 

jogszabályokat megalkossák, illetve a nemzeti költségvetésben a szükséges forrásokat 

biztosítsák. 

A megújított lisszaboni stratégia elsı hároméves idıszakát elemezve a Bizottság 2007 

áprilisában „Zöld könyv – Európai Kutatási Térség: új perspektívák” címen közzétett 

közleményében (Európai Bizottság 2007d) értékelte az EKT keretében elért addigi 

eredményeket, valamint összegezte a jövıre vonatkozó legsürgetıbb feladatokat.56  

A zöld könyvben felvetett elképzelésekrıl széles körő társadalmi egyeztetést 

folytatott, valamint szakértıi csoportokat állított fel, amelyek konkrét javaslatokat dolgoztak 

ki az Európai Kutatási Térség továbbfejlesztésére vonatkozóan. Ennek alapján a Bizottság a 

következı öt területen indít kezdeményezéseket: az egységes kutatói munkaerıpiac 

megteremtése, a szellemi tulajdonjogok kezelése a közfinanszírozású kutatási szervezeteknél, 

a kutatási programok hatékony összehangolása, a páneurópai kutatási infrastruktúra 

fejlesztése, nemzetközi tudományos-mőszaki együttmőködés. 

Az egységes kutatói munkaerıpiaccal kapcsolatban a szakértıi csoport hangsúlyozta, 

hogy az EKT számára szükséges emberi erıforrások biztosítása érdekében koncentráltabb és 

következetesebben végrehajtott stratégiára van szükség, amely reális, konkrét célokat 

                                                 
55 Európai Kutatói Mobilitás Portál: <http://europa.eu.int/eracareers> 
56 A kutatói munkaerıpiacra vonatkozóan az alábbi témákat vitatták meg: hogyan lehet eredményesen 
megvalósítani a chartában és a kódexben elıírt elveket, szükséges-e európai keretet kialakítani annak érdekében, 
hogy a kutatók számára átjárhatóak legyenek a társadalombiztosítási rendszerek, milyen intézkedésekkel lehet a 
fiatalok számára vonzóvá tenni a kutatói pályát, illetve a nık valódi esélyegyenlıségét biztosítani, szükséges-e a 
kutatói mobilitást célzó európai és nemzeti rendszerek nagyobb koherenciája, továbbá hogyan lehet a kutatók 
képzését támogatni a kutatói pályafutás különbözı szakaszaiban.  
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fogalmaz meg, és azok megvalósítására világos módszereket alkalmaz. A szakértıi csoport 

politikai ajánlásokat fogalmazott meg a vonzó karrierlehetıségek kialakítására, illetve a 

mobilitás akadályainak leépítésére. Ennek alapján a Bizottság 2008 májusában közleményt 

fogadott el a „Jobb szakmai elımeneteli lehetıségek és több mobilitás: európai kutatói 

partnerség” címmel (Európai Bizottság 2008a). 

A Bizottság értékelése szerint az elmúlt években a kutatói mobilitás fokozására, illetve 

a kutatói pálya fejlesztésére irányuló kezdeményezésekkel ugyan sikerült néhány fontos 

eredményt elérni, de az elırehaladást összességében lassúnak tartja, nem tekinti átütı 

erejőnek ahhoz képest, hogy a kérdéskörnek mekkora jelentısége van az unió 

versenyképessége szempontjából.  

Ezért a Bizottság javaslatot tett partnerség kialakítására a tagállamok részvételével, 

azzal a céllal, hogy a résztvevık valós ellenırzést gyakoroljanak a célkitőzések teljesítése 

felett. A létrehozandó partnerségnek vállalnia kell, hogy 2010-ig gyors, mérhetı elırehaladást 

ér el az alábbi területeken: 

- a kutatóintézetek munkaerı-felvételi eljárásainak valamennyi európai kutató elıtt való 

szisztematikus megnyitása, és az ösztöndíjak hordozhatósága; 

- a mobilitás lehetıségével élni kívánó kutatók szociális biztonsággal és kiegészítı 

nyugdíjjal kapcsolatos elvárásainak teljesítése; 

- a vonzó foglalkoztatási feltételek és munkakörülmények megteremtése, többek között 

kedvezıbb szerzıdéses feltételek, bérek és karrierlehetıségek kialakítása; 

- a kutatók képzésének, készségeinek fejlesztése oly módon, hogy a kutatók 

rendelkezzenek azokkal a készségekkel, amelyek révén meglévı tudásukból konkrét 

eredményeket hozhatnak létre, ideértve az egyetemek és az ipar közötti kapcsolatok 

megerısítését is. 

A partnerség létrehozása érdekében a Bizottság szükségesnek tartja, hogy a tagállamok 

2009 elejéig fogadjanak el olyan nemzeti cselekvési terveket, amelyek a célok elérése 

érdekében konkrét célokat tőznek ki és konkrét feladatokat határoznak meg, valamint 2010 

végéig történjen meg a fent megjelölt intézkedések végrehajtása. A tagállamok elıre 

megállapított mutatók alapján évente számoljanak be az eredményekrıl, a Versenyképességi 

Tanács pedig értékelje a partnerség számára kitőzött intézkedések megvalósulását. Az elsı 

szakasz végén, 2010-ben a partnerség keretében értékelni fogják az intézkedések eredményeit, 

és megvizsgálják, mely konkrét kérdések igényelnek további uniós szintő beavatkozást.  

Az európai kutatók helyzetével kapcsolatosan a Versenyképességi Tanács májusi 

ülésén elfogadta „A Tanács következtetései a családbarát tudományos pályákról: integrált 
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modell felé” címő dokumentumot (Európai Unió Tanácsa 2008a). A dokumentum 

hangsúlyozza, hogy meg kell erısíteni a nık képviseletét a döntéshozatali szervekben és 

magas beosztásokban, valamint rögzíti, hogy a tudományos pályák családbaráttá tétele 

érdekében meg kell teremteni a hivatás és a magánélet közötti egyensúly feltételeit.  

Az Európai Tanács a lisszaboni stratégia új ciklusára vonatkozóan is prioritásként 

határozta meg a humántıke fejlesztését, és az egységes európai kutatói munkaerıpiac 

létrehozását. A tudás szabadsága, az úgynevezett „ötödik szabadság” biztosítása érdekében az 

alábbi célokat határozta meg: 

- a kutatók, valamint a diákok, tudósok és egyetemi oktatók határokon átnyúló 

mobilitásának növelése; 

- az európai kutatók számára egy nyitottabb és versenyképesebb munkaerıpiac 

biztosítása, amely jobb karrierstruktúrát kínál, átlátható és családbarát; 

- a felsıoktatási reformok megvalósításának folytatása; 

- az ipar részére való tudásátadás növelése érdekében az állami kutatóintézetekben 

létrehozott szellemi tulajdon optimális felhasználásának megkönnyítése, különösen a 

2008 vége elıtt elfogadandó „szellemi tulajdonjogok chartája” révén; 

- a tudáshoz és a nyitott innovációhoz való nyílt hozzáférés ösztönzése; 

- a tudományos kiválóság elımozdítása; 

- a világszínvonalú kutatási létesítmények új generációjának létrehozása; 

- a képesítések kölcsönös elismerésének elımozdítása. 

 

5.2.1. A kutatói mobilitás finanszírozása a kutatási keretprogramokban 

 

Az EKT mobilitási stratégiájának kulcselemét képezi a kutatók képzésének és mobilitásának 

közösségi finanszírozása, amelyet évtizedek óta a kutatási keretprogramokon keresztül 

biztosítanak. A mobilitási programok többek között olyan tevékenységeket támogatnak, mint 

a kezdı kutatók képzése, a tapasztalt kutatók tudásának átadása, a kutatók akadémia–ipar 

közötti mobilitása vagy a kiemelkedı tudományos teljesítmények elismerése.57 Az európai 

intézmények tudástranszfert elısegítı ösztöndíjakra pályázhatnak.58  

                                                 
57 A kezdı kutatók képzése fogadóintézmények (egyetemek, kutatóintézetek, vállalatok, kis- és középvállalatok), 
illetve kutatóképzési hálózatok, azaz nemzetközi kutatócsoportok keretében történik. Bıvebben: (Rudó 2006a).  
58 A tudástranszfert elısegítı ösztöndíjak abban nyújtanak támogatást, hogy egy meghatározott idıre tapasztalt 
kutatókat alkalmazzanak. A támogatás egyfelıl az unió kevésbé fejlett régióiban a fogadóintézmények kutatási 
kapacitásának bıvítését célozza, másfelıl az ipar–akadémia közötti tudástranszfert, tartós partnerség kialakítását 
ösztönzi. 
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A kutatói mobilitásra vonatkozó közösségi stratégiának megfelelıen az unió a 6., majd 

a 7. keretprogramban jelentısen megnövelte a mobilitási program költségvetését. A 6. 

keretprogram „Emberi erıforrások és kutatói mobilitás” programjának támogatását 1,58 

milliárd euróra, a keretprogram 16,27 milliárdos költségvetésének 9,7 százalékát kitevı 

összegre emelték. Ez az 5. keretprogramhoz képest 50 százalékos növekedést jelentett. A 

2007-ben indult 7. keretprogram 50,521 milliárd eurós költségvetésébıl a kutatás humán 

erıforrásainak fejlesztését célzó „Emberek” programra 4,75 milliárd eurót fordítottak. A 

keretprogram költségvetésének 9,4 százalékát kitevı program éves szinten csaknem 

megduplázta az elızı keretprogram mobilitási programjára fordított összeget. 
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3. ábra. A keretprogramok (KP) és az emberi erıforrás-fejlesztési programok költségvetése (1984-2013) 

 

A 6. keretprogram kidolgozása során az EKT megvalósítását, a lisszaboni, valamint a 

mobilitási stratégia célkitőzéseit tartották szem elıtt (lásd 3. sz. mellékletet). A keretprogram 

struktúráját az új prioritásoknak megfelelıen átalakították, amelyeket a 7. KP is folytatott.  

A 6. keretprogram újításai közé tartozott, hogy a mobilitási programot rugalmasabbá 

tették, a kutatói életpálya több szakaszán is igénybe vehetı ösztöndíjrendszerré, 

karrierfejlesztési programmá alakították (European Commission 2002b). Az ösztöndíjakra, az 

úgynevezett „Marie Curie akciókra” vonatkozóan eltörölték a korábban a fiatal posztdoktor 

kutatók esetében alkalmazott harmincöt éves korhatárt, amely a részvételbıl kizárta azokat a 

kutatókat, akik valamilyen okból – családalapítás, gyermekvállalás miatt – néhány évre 

megszakították a kutatói pályájukat. A mobilitási stratégiában rögzített célkitőzéseknek 

megfelelıen a módosítás többek között a gyermeket vállaló fiatal kutatónık mobilitási 

programban való részvételét kívánta ösztönözni (Rudó 2006b). 
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Az új mobilitási programban tükrözıdött a nemzetközi mobilitás elınyeit hangsúlyozó 

megközelítés. Ennek megfelelıen, az európai kutatók versenyképes tudásának elısegítésére a 

6. keretprogram fontos újításaként a kutatók Európán kívülre irányuló mobilitását is 

támogatták. Míg korábban a tapasztalt kutatók továbbképzésére csak Európán belüli 

ösztöndíjakat biztosítottak, 2002-tıl nemzetközi mobilitási ösztöndíjakat vezettek be, amelyek 

bármely unión kívüli, világszínvonalú intézménynél folytatott kutatási tevékenységet 

támogatja. 

Az ösztöndíjasok visszatérésének biztosítására garanciákat építettek be. A nemzetközi 

ösztöndíjban részesülı kutatóknak vállalniuk kell, hogy a külföldi tartózkodásuk után 

kötelezıen visszatérnek Európába. Számukra úgynevezett nemzetközi visszatérési 

ösztöndíjakat vezettek be, amelyek abban nyújtanak támogatást, hogy az ösztöndíjasok a 

külföldi tartózkodás után az unióban, illetve a keretprogramhoz társult valamelyik országban 

folytassák kutatásaikat (Rudó 2006c). 

A mobilitási stratégiában rögzített törekvés a többirányú mobilitás, az agykörforgás 

ösztönzésére tehát megjelent a 6. keretprogram gyakorlatában is. Az agyelszívás korlátozása 

érdekében kibıvítették a visszatérési ösztöndíjak körét. A visszatérési ösztöndíjat ugyanis 

eredetileg a kutatóknak a kevésbé fejlett uniós régiókból való elvándorlásának korlátozására 

hozták létre az 5. keretprogramban. A kutatók számára eredetileg abban nyújtottak 

támogatást, hogy a külföldi – Európán belüli – tapasztalatszerzést követıen visszatérjenek 

régiójukba, vagy más kevésbé fejlett régióban folytassák a tevékenységüket. 

A nemzetközi mobilitás ösztönzése érdekében a programot megnyitották az unión 

kívülrıl érkezı kutatók számára is.59 Ebben tükrözıdött az a politikai szándék, hogy a kutatói 

utánpótlás biztosítása érdekében az unió nemzetközi szinten is toborozzon szakembereket. Az 

agykörforgás biztosítására, a fejlıdı országokat sújtó agyelszívás korlátozására a mobilitási 

akciókban részt vevı kutatók visszatérését is finanszírozzák az európai tapasztalatszerzést 

követıen, a nemzetközi reintegrációs ösztöndíjak a nem uniós állampolgárságú kutatók 

hazatéréséhez is támogatást nyújtanak. Ez összhangban van a külföldi kutatók fogadásának 

megkönnyítését célzó, 2005-ben bevezetett kutatói vízum rendelkezéseivel, amely szintén az 

ideiglenes tartózkodást preferálja a végleges letelepedéssel szemben.60 

Az EU a keretprogram révén a külföldön élı európai kutatók által jelentett potenciált 

is mobilizálni kívánja a stratégiában rögzített céloknak megfelelıen. A 6. keretprogram újítása 

                                                 
59 A korábbi keretprogramok mobilitási programjaiban a tagállamokon kívül a keretprogramhoz társult országok 
kutatói is részt vehettek, a tagállamokkal megegyezı feltételekkel. A harmadik országok kutatói ugyan szintén 
bekapcsolódhattak egyes projektekbe, de részvételük korlátozott mértékő volt. 
60 Bıvebben lásd az 5.4.1. fejezetet. 
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volt, hogy támogatta azoknak az európai származású kutatóknak a reemigráltatását, akik 

tartósan – több mint öt éve – az unión, illetve a keretprogramhoz társult országokon kívül 

dolgoztak.  

A 6. keretprogram óta tehát megkezdıdött a külföldön tartósan letelepült európai 

kutatók visszatérésének közösségi támogatása, azonban az ázsiai reemigrációs programokhoz 

hasonló volumenő közösségi szintő kezdeményezés mindezidáig nem indult. 

Az európai kutatók reemigráltatásának finanszírozása mellett az EU a mobilitási 

program keretében finanszírozza a külföldi diaszpórával, elsısorban az USA-ban tartózkodó 

kutatókkal való kapcsolattartást is. Hosszú távon azokról sem kíván lemondani, akiket nem 

tervezik a hazatérést. 

A kilencvenes években megalakuló elsı tudáshálózatokhoz képest némileg megkésve, 

az Európai Bizottság 2006 nyarán ERA-Link61 elnevezéssel kezdeményezést indított azzal a 

céllal, hogy az USA-ban tartózkodó európai származású kutatókkal, valamint egyetemi, 

doktori tanulmányokat folytató hallgatókkal kapcsolatot építsen ki. A kezdeményezés 

keretében lehetıség nyílik arra, hogy a külföldön tartózkodó kutatók kapcsolatban maradjanak 

Európával, függetlenül attól, hogy haza kívánnak-e térni vagy sem. 

A diaszpóra hálózatok jellemzıen tagállami szinten jönnek létre, regionális szintő 

kezdeményezések ritkábban fordulnak elı. Az ERA-Link sajátossága, hogy nem az emigráns 

kutatók spontán, alulról jövı, független kezdeményezéseként jött létre, hanem az Európai 

Bizottság ösztönzésére. Költségeit is közösségi forrásból, a kutatási keretprogramokból 

finanszírozzák.  

A hálózat kiépítése elıtt, 2004 végén on-line felmérés készült az USA-ban tartózkodó 

európai származású kutatók körében az ERA-Link tevékenyégével kapcsolatos elvárásaikkal 

kapcsolatban (TEEC 2005).62 A felmérés kimutatta, hogy a válaszadók túlnyomó többsége 

fontosnak tartja az USA-ban élı európai kutatókkal való kapcsolattartást (81%), valamint az 

európai kapcsolatok javítását (92%).  

A válaszadók körében a legnagyobb igényt az olyan információkkal kapcsolatban 

jelezték, mint az európai kutatási támogatások (92%), valamint az európai akadémiai (88%) 

és vállalati (72%) szférában kínált álláslehetıségek. Ez arra utal, hogy jelentıs többségük 

érdeklıdést mutat az európai támogatási és karrierlehetıségek iránt, tehát nem zárja ki, hogy 

esetlegesen visszatér Európába, amennyiben megfelelı támogatást vagy lehetıséget talál.  

                                                 
61 European Researchers Abroad Link – ERA-Link 
62 A beérkezett 1912 kutatótól beérkezett válaszolat elemezve, annak eredményeit felhasználták az ERA-Link 
szolgáltatásainak kialakítása során. 
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A válaszadók több mint 80 százaléka hasznosnak tartotta a következı, ERA-Link 

szolgáltatásokat: emailen keresztüli tájékoztatók megküldését az európai pályázati 

felhívásokról, ösztöndíjakról, álláslehetıségekrıl; támogatási lehetıségek adatbázisba 

győjtését, és az abban való keresést; a leggyakrabban felmerülı kérdések megválaszolására 

mechanizmus kiépítését (például az európai kutatási támogatások, vagy álláslehetıségekkel 

kapcsolatban); az USA-ban tartózkodó európai kutatók elérhetıségeit tartalmazó adatbázist. 

Ezen szolgáltatások iránti igények egyértelmően alátámasztják, hogy a válaszadók 

kapcsolatban akarnak maradni az európai kutatással. 

A válaszadók hajlandóságot mutattak az európai kutatókkal, intézményekkel való 

együttmőködésre is. Több mint 50 százalékuk már részt vett európai kutatókkal való 

együttmőködésben mióta az USA-ban tartózkodik, és túlnyomó többségük (95%) kifejezte ez 

irányú szándékát a jövıre vonatkozóan.  

A felmérés kimutatta, hogy a kutatók kevés információval rendelkeznek az európai 

álláslehetıségekrıl. Csupán 13,7 százalékuk ismerte az európai kutatói mobilitási portált. Az 

álláslehetıségekkel kapcsolatos információkhoz legnagyobb arányban (28%) a kollégák és 

barátok hálózatán keresztül jutnak, valamint a tudományos lapokon (20%), az egyetemi és 

kutatóintézeti honlapokon keresztül (18%), illetve internetes keresés útján (15%).  

A Bizottság az ERA-Link keretében alapvetıen három célkitőzést fogalmazott meg. 

Az elsıdleges cél a kinti európai kutatóközösséggel való kapcsolattartás megszervezése, 

számukra rendszeres információnyújtás: tájékoztatás az európai kutatáspolitikáról, uniós és 

nemzeti pályázati lehetıségekrıl, ösztöndíjakról, állásajánlatokról, nemzetközi projektben 

való együttmőködési lehetıségekrıl, konferenciákról, képzésekrıl. Az európai kutatási 

lehetıségekrıl nyújtott információkkal közvetetten projekt együttmőködéseket is 

elısegítenek, de az álláslehetıségek terjesztése révén a hazatérést is elıkészíthetik. A 

Bizottság ennek ösztönzésére információs napokat, illetve a tagállamok együttmőködésével 

évente karrier börze szervezését is támogatja, ahol a kutatók európai munkaadókkal, 

vállalatokkal, kutatóintézetekkel találkozhatnak. 

Ahogy a nemzetközi diaszpóra-hálózatok esetében, az ERA-Link esetében is az 

internet a hálózatépítés alapja. Elsı lépésként itt is az információs rendszer, a honlap kiépítése 

történt meg, ahol a tagok on-line regisztrációs lap kitöltésével regisztrálhatnak. A létrejött 

adatbázis az elsı évben, 2006-ban hozzávetıleg háromezer tag adatait tartalmazta.63 A 

fogadóintézmények típusát illetıen a felmérés azt mutatja, hogy a tagok többsége (65%) 

                                                 
63 A Bizottság amerikai delegációja 2006 júliusában közzétette a tagokra vonatkozó statisztikai adatokat 
(Delegation of the European Commission 2006). 
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egyetemen dolgozik, 18 százaléka állami kutatóintézetben, 7,5 százaléka vállalatoknál folytat 

kutató tevékenységet, 4,8 százaléka pedig magán kutatóintézetben. 

A tagok szinte az USA valamennyi államában jelen vannak, de kimutathatók 

egyértelmő központok, egyetemek és kutatóintézetek, amelyek körül nagy számban 

koncentrálódnak: a tagok 21 százaléka Californiában, 10,6 százaléka Marylandben, 9,5 

százaléka Massachussettsben él. Nagy számban tartózkodnak továbbá New York-ban (8,3%), 

Pennsylvaniában (5,3%) és Illinoisban (4%) is. 

A tagok számos tudományterületet képviselnek, legnagyobb arányban a biológia 

(26%), az orvostudomány (12%), a mőszaki tudományok (13%), a természettudományok 

(11%), illetve a társadalomtudományok (12,5%) területén tevékenykednek. 

Az életkor tekintetében a tagok többsége fiatal kutató, 57 százalékuk a 25–35 év 

közötti korcsoportba, 26 százalékuk a 36–45 közötti korcsoportba tartozik. A tagok 34 

százaléka rendelkezik hatéves, vagy annál rövidebb kutatói tapasztalattal, míg 29 százaléka 

hét–tízéves, 20 százaléka pedig legalább tizenhat éves kutatói tapasztalattal rendelkezik. 

Többen is kimutatták, hogy a reemigráltatás sikere szempontjából meghatározó 

szerepe van a kint tartózkodás idıtartamának: minél régebben tartózkodik a migráns 

külföldön, annál kisebb a hazatérés valószínősége.64 Az uniós diaszpóra-kezdeményezésben 

rejlı lehetıségekre utal, hogy 2006-ban a regisztrált tagok 45 százaléka kevesebb, mint négy 

éve tartózkodott az USA-ban, további 21 százaléka pedig csupán négy–hat éve élt kint.  

 

5.3. A nemek közötti esélyegyenlıség az európai kutatásban 

 

5.3.1. Közösségi kezdeményezések a nemek közötti esélyegyenlıség érvényesítéséért 

 

A Római Szerzıdés tartalmazott rendelkezéseket a nık és férfiak esélyegyenlıségére 

vonatkozóan, azonban csupán az egyenlı bérek elvének deklarálására, a nıkkel szembeni 

diszkrimináció tilalmára korlátozódott, és az e területen hozott intézkedéseket a tagállamok 

hatáskörében hagyta.65 A nık és a férfiak közötti egyenlıség biztosítása az Amszterdami 

Szerzıdésben (1999) jelent meg közösségi prioritásként. A Szerzıdés kimondta, hogy a 

nemek közötti esélyegyenlıség biztosítására minden területen, valamennyi közösségi 

politikában és tevékenységben törekedni kell, valamint fel kell lépni a diszkrimináció minden 

                                                 
64 Lásd bıvebben 1.2. fejezetet. 
65 A férfiak és nık számára az egyenlı bérek követelményérıl a Római Szerzıdés 119. cikke, a jelenlegi EK 
Szerzıdés 141. cikke rendelkezik. 



 67 

formája, így a nemek közötti hátrányos megkülönböztetés ellen is, amelynek érdekében 

közösségi szintő kezdeményezésekre is szükség van.66 

Ennek megfelelıen a kilencvenes évek második felétıl a nık és a férfiak közötti 

esélyegyenlıség követelményét az unió valamennyi politikájában, tevékenységében, 

programjában biztosítani kívánták (European Commission 1996). A nıknek a kutatási 

szférában betöltött szerepe is egyre inkább a figyelem középpontjába került, részvételi 

arányuk növelése a kutatási kapacitás erısítésében egyre hangsúlyosabb szerepet kapott. Az 

esélyegyenlıség biztosítása érdekében mind a tagállamokban, mind közösségi szinten számos 

intézkedés született. 

Az Európai Bizottság a nemek közötti esélyegyenlıség érvényesítésére 1999-ben 

cselekvési tervet dolgozott ki, amelyben felvázolta azokat a stratégiai intézkedéseket, 

amelyekkel elı kívánta segíteni a kutatásban a nık nagyobb arányú részvételét (European 

Commission 1999). Az intézkedések egyfelıl a tagállamok közötti együttmőködést, az 

esélyegyenlıséggel kapcsolatos tapasztalatcserét támogatták, másfelıl a nık nagyobb arányú 

részvételét ösztönözték az unió kutatási keretprogramjában. 

A Bizottság a cselekvési tervben a nemek közötti esélyegyenlıség érvényesítése 

érdekében célul tőzte ki, hogy a nık arányát az 5. keretprogramban (1998–2002), azon belül a 

kutatási projektekben, a pályázatok bíráló testületeiben, illetve a keretprogram különféle 

tanácsadói és monitoring testületeiben való részvételüket ösztönözzék, arányuk legalább a 40 

százalékot érje el. Emellett azt is szükségesnek tartották, hogy a keretprogramban a 

társadalomtudományi kutatásokon belül a korábbiakhoz képest nagyobb mértékben 

támogassák a nık helyzetét elemzı (gender) kutatásokat. 

A Bizottság nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a nık kutatásban betöltött 

szerepérıl, helyzetérıl európai szintő kutatások indultnak. Támogatást nyújtott magas szintő 

szakértıi csoportok felállításához, a tudományos életben dolgozó nık helyzetére irányuló 

kutatásokhoz, amelyek eredményeit, valamint a szakértık által megfogalmazott ajánlásokat a 

politikai intézkedések kialakításában hasznosította. 

Az elsı szakértıi csoport, az úgynevezett ETAN-csoport67 „Tudománypolitikai 

irányelvek az Európai Unióban – A kiválóság elımozdítása a nemi esélyegyenlıség elıtérbe 

helyezésével” (Osborn 2000) címmel 2000-ben közzé tett tanulmányában átfogó képet adott a 

                                                 
66 Az esélyegyenlıség elvének elısegítésérıl a Szerzıdés 2. és 3. cikke, a diszkrimináció tilalmáról az 
Amszerdami Szerzıdés 6a, a jelenlegi EK Szerzıdés 13. cikke rendelkezik.  
67 European Technology Assessment Network – ETAN 
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nık tudományos életben betöltött helyzetérıl, elemezve a nıkkel szembeni hátrányos 

megkülönböztetés különféle formáit. 

A tagállamok között a nık és a tudomány témakörben a legátfogóbb együttmőködés a 

Bizottság kezdeményezésére 1999-ben létrejött úgynevezett Helsinki-csoport keretében zajlik. 

A csoport a tagállamok és a keretprogramhoz társult országok tisztviselıibıl, szakértıibıl áll, 

és lehetıséget biztosít arra, hogy a résztvevı országok együttmőködjenek, közös stratégiát 

dolgozzanak ki, illetve tapasztalataikat megosszák. A Helsinki-csoport nem csupán az uniós 

esélyegyenlıségi politikai intézkedések megformálásában mőködik közre, de a tagállamokban 

is elısegíti a nemzeti politika formálását.  

A nık tudományos életben betöltött helyzetének felméréséhez, illetve a megfelelı 

politikai intézkedések meghozatalához megbízható statisztikai adatokra volt szükség, amelyek 

ekkor rendkívül hiányosan álltak rendelkezésre. A nemekre bontott, rendszeres adatgyőjtés, 

illetve új indikátorok meghatározása érdekében a Helsinki-csoporton belül 2001-ben 

megalakult a statisztikai kapcsolattartók alcsoportja, amelybe valamennyi ország delegált 

szakértıket. 

Az adatgyőjtés során a statisztikai kapcsolattartók a Bizottsággal is szorosan 

együttmőködnek, és a széles körő európai adatgyőjtés eredményeként a Bizottság elıször 

2003-ban, majd ezt követıen 2006-ban publikálta az „Adatok nıkrıl – Nık a tudományban” 

címő statisztikai kiadványt (European Commission 2006f). 

A férfiak és a nık tudományos életben betöltött helyzetének összehasonlítására a 

Bizottság – a Helsinki-csoporttal konzultálva – számos új indikátort is kifejlesztett, többek 

között a férfiak és a nık arányának, a vezetıi pozíciókban betöltött szerepüknek, a nık egyes 

tudományterületeken való arányának, a bérszínvonalak közötti eltéréseknek, a nık kutatási 

támogatáshoz való hozzáférésének a mérésére (European Commission 2001d). 

A kilencvenes években a nık szerepének növelése és esélyegyenlıségének biztosítása 

érdekében megkezdett politikai folyamat a következı években is tovább folytatódott, annál is 

inkább, mivel az európai kutatás számára szükséges emberi erıforrások biztosítása, a nık 

kutatásba való egyre nagyobb mértékő bevonása, és az egyenlıtlenségeket eredményezı 

jelenségek visszaszorítása az Európai Kutatási Térség megteremtésében, illetve a lisszaboni 

célkitőzések megvalósításában is központi szerepet kapott. 

A Bizottság 2001-ben értékelte a cselekvési terv megvalósítását, a tagállamok közötti 

együttmőködés, tapasztalatcsere, a keretprogramon belüli 40 százalékos részvételi célkitőzés 

tekintetében addig elért eredményeket, valamint a nık helyzetének alaposabb feltárása 
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érdekében szorgalmazta az adatgyőjtés hatékonyságának javítását, illetve további elemzések 

készítését az esélyegyenlıség szempontjából kiemelten fontos kérdéskörökben. 

A Tanács 2001-es határozatában szintén a megkezdett folyamat folytatására 

ösztönözte a Bizottságot és a tagállamokat. A Bizottságot felkérte a „Tudomány és társadalom 

cselekvési terv” kidolgozására, valamint arra, hogy segítse elı a nık 6. keretprogramban való 

nagyobb részvételét, és biztosítsa a nemek közötti egyenlıséget a mobilitási akciókban. 

A Bizottság által 2001 decemberében kidolgozott „Tudomány és társadalom 

cselekvési terv” (European Commission 2002d) keretében több kezdeményezés is indult a nık 

és a tudomány témakörében: két kiemelten fontos területen újabb szakértıi csoportok 

felállítására került sor, ösztönözték további, kutatónıkre vonatkozó statisztikai indikátorok 

kidolgozását, valamint a nıi tudósok európai platformjának felállításához is támogatást 

nyújtottak.  

A nıi tudósok európai platformját 2005-ben hozták létre brüsszeli székhellyel.68 A 

platform keretében az esélyegyenlıséggel foglalkozó kutatók, valamint intézmények már 

létezı hálózatai között épült ki kapcsolat. Létrehozásával mindenekelıtt azt kívánják 

elısegíteni, hogy a kutatónık nagyobb mértékben vegyenek részt a politikai vitákban, 

aktívabban kapcsolódjanak be a döntéshozatalba. A platform keretében képzést és támogatást 

nyújtanak, nem utolsó sorban feladatuk közé tartozik az esélyegyenlıség témakörének széles 

körő megismertetése. 

A cselekvési terv keretében felállított „Nık az ipari kutatásban” (Women in Industrial 

Research – WIR) szakértıi csoport a nık ipari kutatásban betöltött szerepérıl készített 

helyzetfelmérést és fogalmazott meg ajánlásokat. Az úgynevezett Enwise szakértıi csoport 

pedig az unió keleti bıvítése kapcsán elemezte a nık helyzetét Közép-Kelet-Európában és a 

balti országokban.69 

A Bizottság a célkitőzéseknek megfelelıen az elmúlt években a nık tudományos 

életben betöltött szerepének felmérésére, helyzetének és karrierkilátásainak javítása érdekében 

számos további kezdeményezést indított. Ennek keretében újabb elemzések, tanulmányok, a 

legjobb gyakorlatra vonatkozóan ajánlások születtek, és az eredményeket, megoldási 

javaslatokat széles körben ismertették. 

A Bizottság a 2006-ban közzé tett „A nık és férfiak közötti esélyegyenlıségre 

vonatkozó ütemterv 2006–2010” címő közleményében meghatározta azokat a prioritási 

                                                 
68 European platform of women scientists 
69 Enlarge Women in Science to East (Enwise): A nık és a tudomány akció keleti bıvítése. Az úgynevezett 
Enwise-országok: Bulgária, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Románia, Szlovákia és 
Szlovénia. 
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területeket, amelyeken mind közösségi szinten, mind a tagállamok által intézkedéseket kell 

hozni (European Commission 2006g) 

A Bizottság többek között kulcsfontosságú területként határozta meg a férfiak és a nık 

bérszínvonala közötti különbségek megszüntetését, a szakmai és a magánélet 

összeegyeztetését, a rugalmas munkavégzés különbözı formáinak biztosítását, a nık 

döntéshozatalban játszott szerepének erısítését, valamint a nemekhez kötıdı sztereotípiák 

leküzdését az oktatás, a kultúra területein, a médiában, valamint a munkaerıpiacon. A kutatás 

területén a nık nagyobb mértékő bevonását tekinti prioritásnak fıként azokon a területeken, 

ahol különösen alulreprezentáltak, továbbá a közszférában a vezetıi pozíciókban a nık 

legalább 25 százalékos arányát kívánja biztosítani.  

Ezek a célokat az Európai Kutatási Térség mobilitási stratégiájában meghatározott 

alapelvekkel összhangban tőzték ki, amelynek központi elemét képezi a nemek közötti 

esélyegyenlıség biztosítása. Mind a Kutatók európai chartája, mind a Kutatók felvételi 

eljárásának magatartási kódexe tartalmaz ilyen irányú rendelkezéseket. 

A nıknek a mőszaki és természettudományos pályákon való elhelyezkedését 

jelentısen befolyásolják a társadalomban széleskörően tapasztalható sztereotípiák, amelyek 

komoly visszatartó erıt jelentenek a tudományos pálya választásában, illetve kedvezıtlen 

befolyást gyakorolnak szakmai elımenetelükre. A sztereotípiák leküzdését az unió kiemelt 

feladatnak tekinti. A WITEC Magyarország által 2006-ban készített „Európai útmutató a 

társadalmi nemekhez főzıdı sztereotípiák leküzdésére a mőszaki és a természettudományos 

pályákon” címő tanulmány beazonosította a legjelentısebb problémákat és akadályokat, 

továbbá minden egyes területre vonatkozóan megoldási javaslatokat fogalmazott meg 

(WITEC Magyarország 2006). 

A közösségi szintő kezdeményezések mellett a Helsinki-csoport tevékenységében 

részt vevı harminchárom ország kormányzata is egyre nagyobb figyelmet fordít a nemek 

közötti esélyegyenlıség biztosítására a tudományos életben. Többek között támogatást 

nyújtanak nık által vezetett kutatási projektekhez, valamint a társadalmi nemekre irányuló 

kutatásokhoz, nık számára ösztöndíjakat, mentorprogramokat hoznak létre, ösztönzik a nık 

részvételét a döntéshozó szervekben, illetve nıi karriertámogató intézkedéseket 

kezdeményeznek. 

A Bizottság felkérésre a Helsinki-csoport 2002-ben átfogó jelentést készített „A nık és 

a tudomány témaköréhez kapcsolódó nemzeti politikák Európában” címmel (Rees 2002), 

amely harminc ország esélyegyenlıségi intézkedéseit összegzi. A jelentésbıl kitőnik, hogy az 

esélyegyenlıség biztosítására irányuló nemzeti politikákban jelentıs elırelépések történtek, és 
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ebben a folyamatban a Bizottság kezdeményezései ösztönzıleg hatottak. Ahhoz azonban, 

hogy a kutatás területén a nık helyzete jelentısen javuljon, és jobban hasznosítani lehessen a 

nık által jelentett potenciált az Európai Kutatási Térségben, további közösségi és nemzeti 

intézkedések szükségesek. 

 

5.3.2. Az európai kutatónık helyzete 

 

Az elsı, közösségi támogatással 1998-ban létrejött ETAN szakértıi csoport 2000-ben 

publikálta a kutatónık helyzetére vonatkozó jelentését, amelyben összegezte az elsı átfogó, 

európai szintő felmérés eredményeit, valamint ajánlásokat tett a helyzet javítása érdekében.  

A csoport megállapította, hogy a tudományos életben való érvényesülés szempontjából 

a nemi hovatartozásnak meghatározó szerepe van. Míg az egyetemi diploma megszerzésekor 

a férfiak és a nık aránya kiegyenlített, ez utóbbiak aránya a kutatói pálya folyamán, számos 

tényezı következtében, drasztikusan csökken, azaz a nık lemorzsolódása – amelyet a lyukas 

csı (leaky pipeline) hasonlattal jellemeztek – jóval nagyobb mértékő, mint a férfiak esetében. 

A társadalmi nemekre vonatkozó sztereotípiák, a munka és a magánélet összehangolását 

akadályozó munkafeltételek, a nıkkel szemben alkalmazott diszkrimináció jelentısen 

korlátozzák a nık tudományos teljesítményét. 

A csoport elemezte a vertikális szegregáció jelenségeit, a nık szakmai elımenetelét 

akadályozó úgynevezett „üvegplafon” jelenséget, amely eredményeként a legmagasabb 

vezetı pozíciókban rendkívül alacsony, kevesebb, mint tíz százalék a nık aránya. Felhívta 

továbbá a figyelmet a horizontális szegregáció jelenségeire is, amelyek következtében egyes 

tudományágakban, különösen a mőszaki és természettudományi területeken rendkívül 

alacsony a nık aránya.  

Az ETAN-csoport a jelenségek okainak vizsgálata során beazonosította azokat a 

tényezıket, amelyek akadályozzák a nık tudományos életben való érvényesülését. Ezek 

között kiemelte a munka és a magánélet összeegyeztetésének problémáit, a kutatói mobilitást 

akadályozó tényezıket, a férfiak és a nık bérszínvonala közötti különbséget. Hangsúlyozta 

azt is, hogy a családalapítás után a nıknek nehézséget jelent a karrier folytatása, a kutatási 

forrásokhoz a nık a férfiakhoz viszonyítva kisebb mértékben jutnak hozzá, továbbá, hogy az 

ösztöndíjak feltételrendszerét többnyire gyermektelen, egyedülálló kutatók igényei szerint 

alakítják ki. 

A társadalomban széles körően tapasztalt jelenség, hogy a kutatást alapvetıen férfiak 

által uralt területként tartják számon, és ezt a sztereotípiát az oktatási rendszer és a média is 
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tovább erısíti, újratermeli. Változást csak a kutatási rendszer, valamint az intézmények 

gyakorlatának megváltoztatásával lehet elérni, amelyek elısegítésére politikai intézkedések is 

szükségesek. 

A szakértıi csoport számos ajánlást tett a nık helyzetének javítására, a nık 

esélyegyenlıségének biztosítására, így többek között szükségesnek tartotta a kutatók felvétele 

és szakmai teljesítményének értékelése tekintetében olyan új eljárások alkalmazását, amelyek 

lehetıvé teszik az eredmények objektív értékelését. Megfelelı intézkedésekkel ösztönözni 

kell, hogy megszőnjenek a férfiak és a nık bérszínvonala közötti különbségek, illetve az 

elsısorban nıknek nyújtott kedvezıtlen – meghatározott idıre szóló – munkaszerzıdések 

alkalmazása. Az intézményeknek megfelelı feltételeket kell biztosítani a magánélet és a 

munka közötti egyensúly megteremtéséhez, illetve a nıket támogatniuk kell abban, hogy 

pályájukat a családalapítást követıen is folytatni tudják. Ajánlások születtek arra vonatkozóan 

is, hogy a nık nagyobb számban vegyenek részt a döntéshozó szervekben és vezetı 

pozíciókban. 

Palasik Mária és Papp Eszter (2007) tanulmányában a nık karrierépítésének 

nehézségeit vizsgálva kiemelik, hogy a nık jóval lassúbb szakmai elımenetelének egyik oka, 

hogy még mindig erıs az a társadalmi elképzelés, hogy a szakmai érvényesülés elsısorban a 

férfiak dolga. A társadalom szemlélete alapvetıen férfiközpontú, a férfiak, de sokszor maguk 

a nık is nehezen fogadnak el nıi vezetıt. A karrierépítést azonban leginkább a nıi szerepek 

korlátozzák: az anyaság, a háztartás vezetése, amelyet a nık esetében nem lehet oly 

mértékben a család többi tagjaira hárítani, mint a férfiak esetében. 

Schadt Mária (2008) szintén hangsúlyozza, hogy a nık és a férfiak társadalmi 

lehetıségei nem azonosak. A különbségek egyik oka, hogy amíg a férfiak szakmai mobilitása, 

karrierje egybeesik a családi mobilitással, addig a nık karrierje éppen ellentétes a 

hagyományos nıi szerepekkel. A családok jelentéktelen részében van csak egyenlı 

feladatmegosztás, ami nemcsak a tradicionális értékek továbbélésére, hanem gazdasági 

okokra is visszavezethetı. Mivel a két nem közötti jövedelemkülönbségek miatt a nık 

munkából való kiesése kevésbé csökkenti a család jövedelmét, rövidtávon a család érdeke is 

az, hogy a nagyobb jövedelemmel rendelkezı végezzen keresıtevékenységet. Ugyanakkor ez 

a megoldás konzerválja a férfiak és nık közötti tradicionális viszonyokat.  

Az ETAN-felmérés óta a nık és a férfiak közötti különbségek tekintetében ugyan 

gyökeres változás nem következett be – a nık foglalkoztatottsága a kutatásban és különösen 

az iparban továbbra is alacsony, a vezetı beosztásokat továbbra is döntıen férfiak töltik be –, 

ugyanakkor néhány tekintetben enyhe javuló tendencia tapasztalható.  
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2004-ben, az új tagokkal kibıvült unióban a nık aránya az összes foglalkoztatott 

tekintetében 44 százalékos volt, azonban a kutatónık és mérnöknık arányában jelentıs 

változást nem eredményezett, arányuk az 1999-es 27 százalékról csupán 29 százalékra 

emelkedett (Commission 2006f). A nık számarányában mind az egyes tagállamok, mind a 

különbözı szektorok között igen jelentıs eltérések vannak. Míg arányuk a felsıoktatásban és 

az állami szektorban 35 százalékos, a vállalati szektorban csupán 18 százalékot ért el. 

A nık alacsony aránya ugyanakkor az egyetemi diplomát szerzık között, a pályafutás 

kezdetén még nem tapasztalható. Arányuk a diplomázók között már a kilencvenes évek végén 

meghaladta az 50 százalékot, és ez az arány az elmúlt években tovább nıtt: a 1999-es 56 

százalékról 2003-ra 59 százalékra emelkedett. 

A nık aránya a doktori fokozatot szerzık között is dinamikus növekedést mutat: 38 

százalékról (1999) 43 százalékra (2003) emelkedett. Arányuk mind az egyetemi, mind a 

doktori tanulmányok tekintetében tudományterületenként igen jelentıs eltéréseket mutat: 

részvételük hagyományosan magas az orvos-, a társadalom- és a bölcsészettudományok 

területén, ugyanakkor a mőszaki és a természettudományi területeken rendkívül alacsony. 

A doktori tanulmányokat követıen, a kutatói karrier egyre magasabb szintjein egyre 

csökken a nık aránya, amely általánosan, valamennyi tudományterületen megfigyelhetı. Az 

utóbbi években azonban az egyetemi karrier alsóbb fokozatai esetében a férfiak és nık közötti 

különbségek mérséklıdtek: a fiatal posztdoktorok (tanársegédek, adjunktusok) esetében a nık 

aránya 37 százalékról (1999) 42 százalékra (2003) nıtt.70 

A magasabb fokozatoknál ez a javuló tendencia már jóval mérsékeltebb. Az egyetemi 

docensek között a nık aránya 30 százalékról (1999) csupán 32 százalékra (2003), a fıállású 

egyetemi tanárok esetében pedig 13 százalékról 15 százalékra nıtt. A nık aránya az egyetemi 

tanárok között az unióban csak három ország esetében haladja meg a 20 százalékot: 

Finnországban (21,2%), Lettországban (26,5%) és Portugáliában (20,9%). 

Az akadémiai szférában a nık és a férfiak közötti különbségek az utóbbi években – ha 

kis mértékben is –, de csökkenést mutatnak, amit a nemek közötti eltéréseket ábrázoló 

úgynevezett ollódiagram kis mértékő összezáródása jelez. 

 

                                                 
70 A 2006-os „She Figures” kiadvány a kutatók négy kategóriáját különbözteti meg: D-szint: doktori fokozattal 
nem rendelkezı kutatók, C-szint: fiatal posztdoktor kutatók, B-szint: tapasztalt posztdoktor kutatók, A-szint: 
legmagasabb szintő vezetı kutatók. 
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4. ábra. Nık és férfiak aránya az akadémiai karrier folyamán, EU-25, 1999–2003 

 

Az egyetemi tanári pozícióban még azokon a tudományterületeken is rendkívül 

alacsony a nık aránya, amely területeken pedig nagyobb arányban képviseltetik magukat: az 

orvostudományi (15,6%), a társadalomtudományi (16,6%), illetve a bölcsészettudományi 

(23,9%) területeken. A mőszaki (5,8%) és a természettudományok (11,3) terén arányuk még 

ennél is alacsonyabb (Commission 2006f). 
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5. ábra. Nemek aránya a karrier során a természettudományi és mőszaki tudományokban, EU-25, 1999–2003 
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Noha az utóbbi években a nık aránya a természettudományok és a mőszaki 

tudományok területén kismértékben emelkedett, ezeken a területeken a nık a kutatói pálya 

valamennyi szakaszában továbbra is alulreprezentáltak. 

A nık aránya tehát éppen az unió versenyképessége szempontjából kiemelt 

tudományterületeken, valamint az iparban a legalacsonyabb, amely területeken a kutatói 

utánpótlás biztosítása kulcsfontosságú.  

Az ETAN-jelentés megállapításait a 2001-es „Tudomány és társadalom” cselekvési 

terv keretében két kiemelten fontos témában felállított szakértıi csoportok tovább bıvítették. 

A szakértıi csoportok egyrészt a nık helyzetét vizsgálták az iparban, másrészt az Európai 

Unió 2004-es bıvítése kapcsán helyzetfelmérést végeztek a csatlakozó országokban. 

A nık ipari kutatásban játszott szerepének javítása érdekében a Bizottság 

támogatásával létrejött WIR szakértıi csoport 2003 januárjában készítette el jelentését. A 

tanulmány átfogó képet nyújtott a fennálló helyzetrıl, valamint ajánlásokat dolgozott ki. 

A WIR-jelentés felhívta a figyelmet a kutatónık különösen alacsony arányára az 

iparban, ahol a nık aránya átlagosan a húsz százalékot sem éri el. A tagállamok között 

arányuk Írországban volt a legmagasabb, de ott is csupán huszonnyolc százalékot ért el.  

Az európai versenyképesség, az ipar emberi erıforrás-potenciáljának erısítése 

érdekében a szakértıi jelentés kulcsfontosságúnak tartotta a nık ipari kutatásban való 

részvételének jelentıs növelését, számuk négyszeresére növelését 2010-ig. Ennek érdekében 

különbözı szinteken, azaz kormányzatok, vállalatok, egyetemek által meghozandó 

intézkedéseket tartott szükségesnek.  

Általánosan tapasztalt jelenség, hogy a vállalatok nem érvényesítik az 

esélyegyenlıségi szempontokat, és nem biztosítanak olyan munkakörülményeket, amelyek 

lehetıvé tennék a kutatói karrier és a családi élet összeegyeztetését.  

Az úgynevezett Enwise-csoport a közép-kelet-európai, a dél-európai, valamint a balti 

országokban vizsgálta a nıi tudósok helyzetét, amelyekre az ETAN-csoport vizsgálata 

korábban nem terjedt ki. A 2004 januárjában elkészült Enwise-jelentés az „Elfecsérelt 

tehetségek: egyéni sorsok társadalmi megközelítésben – Nık és a tudomány az Enwise-

országokban” címő jelentés kimutatta, hogy a csatlakozó országokban a kutatás és 

technológia területén dolgozó nık helyzetében számos hasonlóság tapasztalható – a nık 

alacsony aránya a mőszaki tudományterületeken, az iparban, a vezetı pozíciókban –, 

ugyanakkor bizonyos szempontból helyzetük eltér az unió régi tagállamaiban tapasztaltaktól 

(Blagojević et al 2003). 



 76 

Az új tagállamokban a tudományos területen dolgozó nık aránya a munkaerı 38 

százalékát teszi ki, amely jóval magasabb, mint az EU-15 esetében. A viszonylag magas 

arányt azonban ellensúlyozza, hogy nagy többségük a legkevésbé finanszírozott 

tudományterületeken tevékenykedik, ahol a fizetések alacsonyabbak, a munkakörülmények 

kedvezıtlenebbek. Ezen területeket alacsony presztízsük miatt a férfiak az elmúlt évtized 

folyamán elhagyták, és az ı helyükre léphettek a nık.  

A nık magasabb arányához jelentısen hozzájárult, hogy a volt szocialista országokban 

számos intézkedés segítette a családos nık munkavállalását, mint például a 

gyermekgondozási lehetıségek, anyagi támogatás, jogi védelem biztosítása. A 

rendszerváltozást követıen azonban mind az anyagi feltételek, mind a szociális 

intézményrendszer tekintetében a körülmények jelentıs mértékben romlottak.  

 

5.3.3. A nıi esélyegyenlıség támogatása a kutatási keretprogramokban 

 

Elsıként az 5. keretprogramban kapott kiemelt figyelmet a nemek közötti esélyegyenlıség 

elvének érvényesítése. Az 1999-es cselekvési terv célkitőzései szerint az Európai Bizottság az 

esélyegyenlıség szempontját mind a keretprogram kidolgozása, mind a végrehajtása során 

szem elıtt tartotta. Ösztönözte, hogy a kutatónık a keretprogramban minél nagyobb arányban 

vegyenek részt, valamint törekedett arra, hogy az esélyegyenlıségi szempontokat a 

keretprogram megvalósítása során érvényesítsék. 

A Bizottság az 5. keretprogram során célul tőzte ki a nık részvételi arányának 

növelését, mindenekelıtt azt, hogy arányuk a kutatási projektekben, a bíráló szakértık 

körében, a keretprogram megvalósításában szerepet játszó testületekben legalább a 40 

százalékot érje el (European Commission 1999). A projektekben a nık nagyobb részvételét a 

pályázati részvételük ösztönzésével kívánták megvalósítani, nem pedig az értékelés során 

számukra nyújtott elınyökkel. A Bizottság hangsúlyozta, hogy az esélyegyenlıség 

szempontját a szakmai kiválóság tiszteletben tartásával kell biztosítani.  

A keretprogramban a nıi esélyegyenlıség érvényesítését két fı megközelítésben 

támogatták. Egyfelıl nagyobb hangsúlyt fektettek a társadalmi nemekkel kapcsolatos, gender-

kutatásokra, másfelıl ösztönözték a pályázókat, hogy „horizontálisan”, azaz valamennyi 

tudományterületen érvényesítsék az esélyegyenlıségi szempontokat: a kutatási projektek 

megvalósítása során a nık biológiai adottságaiból, illetve társadalmi helyzetébıl fakadó 

sajátosságokat is vegyék tekintetbe, a kutatást a nemek közötti különbségek figyelembe 

vételével folytassák.  
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A nemek közötti esélyegyenlıséggel kapcsolatos szempontokat, követelményeket a 

Bizottság beépítette a pályázati dokumentációba, a munkaprogramokba, a pályázati felhívások 

szövegébe. 

A keretprogramban az esélyegyenlıségi szempontok érvényesítése, az intézkedések 

hatásainak nyomon követése érdekében a Bizottság ellenırzı mechanizmust dolgozott ki.71 

Ennek keretében figyelte a program megvalósításának hatékonyságát, amelyrıl elırehaladási 

jelentést készített. A Bizottság 2000-ben a Kutatási Fıigazgatóságon belül, a különbözı 

szervezeti egységeinek képviselıibıl felállította a „Nık és a tudomány” elnevezéső bizottsági 

munkacsoportot, továbbá megkezdte a keretprogramban való részvétellel kapcsolatos, 

nemekre bontott statisztikai adatgyőjtést.  

A Bizottság a kezdeményezések hatékonyságának értékelésére független szakértıi 

csoportokat bízott meg (European Commission 2001e). A szakértık azt vizsgálták, hogy a 

végrehajtás során – így többek között a pályázati dokumentációban, az útmutatókban, az 

értékelési kritériumokban, valamint a támogatott kutatási projektekben – tekintetbe vették-e 

az esélyegyenlıségi szempontokat, és ha igen, azt milyen hatásfokkal tették. 

Az általuk végzett felmérés kimutatta, hogy az 5. keretprogramban a benyújtott 

pályázatokban, a projektek megvalósításában nem kapott kellı hangsúlyt a nıi 

esélyegyenlıség kérdése. A projektek túlnyomó többségébıl hiányzott az esélyegyenlıségi 

szempont, amelyet általában nem építettek be a szakmai tartalomba abban az esetben sem, ha 

a projekt témája pedig erre kifejezetten lehetıséget adott. A nıi esélyegyenlıség témaköre 

újdonságként jelent meg az 5. keretprogramban, amelynek a kutatók nem tulajdonítottak kellı 

jelentıséget. 

A társadalomtudományi kutatások támogatását elsı alkalommal a 4. keretprogramban 

(1994–1998) vezették be. A 4. keretprogram „Célzott társadalmi-gazdasági kutatások” 

programja keretében kilenc gender témájú projektet finanszíroztak, míg az 5. keretprogram 

„Társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése” elnevezéső programjában támogatott 

száznyolcvanöt projekt közül tizennégy volt gender témájú.72  

A nık részvételi aránya az 5. keretprogram valamennyi specifikus programjában 

elmaradt a férfiakétól. Részvételük például az „Életminıség” tematikus programban is 

alacsony volt, amely tudományterületen egyébként a nık hagyományosan nagy arányban 

vannak jelen (European Commission 2001e). Ebben a programban résztvevı nık aránya 

                                                 
71 Gender Watch System 
72 Targeted Socio-economic Research (TSER); Improving the Socio-economic Knowledge Base. A 4. és 5. 
kutatási keretprogramban támogatott projektek listáját lásd: <http://improving-ser.jrc.it/default>. 
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átlagosan csupán 14–18 százalékot ért el, a projektek 27 százalékában egyáltalán nem vett 

részt kutatónı, és 33 százalékában csupán egy kutatónı vett részt. 

Egyedül a „Marie Curie” mobilitási ösztöndíjak esetében sikerült elérni a kitőzött 40 

százalékos célt. A „Humán kutatási potenciál fejlesztése” programban a nık magas arányának 

eléréséhez hozzájárultak az 5. keretprogramban e téren bevezetett kezdeményezések, mint 

például a gyermekvállalásra fordított évek beszámítása és ebben az esetben a korhatár 

megemelése, illetve az a kezdeményezés, hogy a kezdı kutatókat fogadó intézményeknek is 

törekedniük kellett arra, hogy az ösztöndíjasok legalább 40 százaléka nı legyen. 

A kutatónık részvételét ösztönzı intézkedések a 6. keretprogramban (2002–2006) 

tovább folytatódtak. A társadalmi nemekkel kapcsolatos kutatásokat a „Tudomány és 

társadalom” program keretében finanszírozták. A 6. keretprogram négyéves periódusa alatt a 

program nyolcvannyolc millió eurós összköltségvetésébıl a nık és tudomány tématerület 

projektjeire megközelítıleg húsz millió eurót fordítottak. A programban támogatott 

százhatvanegy projektbıl negyvenkettı irányult a nık és a tudomány területére.73 

Az e témakörben közzétett pályázati felhívásokban többek között az alábbi 

tevékenységeket támogatták: a kutatónık európai platformjának létrehozását a kutatónık 

hálózatainak és az esélyegyenlıséget támogató intézmények közötti kapcsolatok biztosítására; 

a WIR és az Enwise szakértıi csoportok tevékenységét; a társadalmi nemekkel, a nık 

önérvényesítési képességének fejlesztésével kapcsolatos egyéb kutatásokat, valamint 

konferenciák szervezését. 

A korábbi tapasztalatokat hasznosítva, a 6. keretprogramban nagyobb hangsúlyt 

fektettek a nemek közötti esélyegyenlıség kérdésére a pályázatok bírálata során. Ezt a 

követelményt beépítették az értékelési folyamatba, a szakmailag azonos színvonalú 

pályázatok közül azokat részesítették támogatásban, amelyek a nıi esélyegyenlıség elvét 

érvényesítették. 

Hangsúlyt fektettek a szakértık ilyen irányú tájékoztatására, képzésére is. A Bizottság 

„Nık és a tudomány” munkacsoportja 2003-ban a bizottsági tisztviselık és a pályázatokat 

bíráló szakértık képzésére segédanyagot állított össze, amelyben összefoglalták az 

esélyegyenlıségi intézkedések legfontosabb célkitőzéseit, és a nemek közötti 

esélyegyenlıségre irányuló tevékenységek jogi hátterét (European Commission 2003d). A 

dokumentum útmutatóul szolgál arra vonatkozóan, hogy az elveket hogyan lehet a 

                                                 
73 A támogatott projektek listáját lásd: <http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm>. 
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gyakorlatban érvényesíteni a keretprogram minden egyes szakaszában, a pályázat 

elkészítésétıl az értékelésig, illetve a szerzıdéskötésig. 

A 6. keretprogramban alkalmazott új eszközök: a kiválósági hálózatok és az integrált 

projektek esetében bevezették, hogy a pályázóknak esélyegyenlıségi cselekvési tervet kell 

kidolgozniuk arra vonatkozóan, hogy a projekt végrehajtása során milyen konkrét gyakorlati 

intézkedésekkel segítik elı az esélyegyenlıséget, a nık részvételi arányának növelését. A 

vállalt feladatok megvalósításáról a projektjelentésekben be kellett számolni.74 

A mobilitási akciók körében kiterjesztették a 40 százalékos célkitőzést. A kiváló 

kutatócsoportok75 számára nyújtott ösztöndíjak esetében szintén elvárásként jelent meg, hogy 

a nık részvétele érje el ezt az arányt, illetve a konferenciák és képzések esetében is törekedni 

kellett arra, hogy a rendezvény nıi résztvevıinek aránya elérje a 40 százalékot. 

A kezdeményezések ellenére az esélyegyenlıségi szempontok kutatási projektekbe 

való beépítése, érvényesítése továbbra is alacsony hatásfokú maradt. A 6. keretprogramra 

vonatkozóan készült független szakértıi elemzések azt állapították meg, hogy programtól, 

illetve tematikus prioritástól függetlenül általánosan jellemzı volt, hogy a projektek szakmai 

tartalmában igen kis mértékben jelent meg a társadalmi nemek közötti különbségek 

figyelembevétele. A nık nagyobb részvételének elısegítésére irányuló intézkedést csak a 

projektek 34 százaléka tartalmazott, az esélyegyenlıségi szempont érvényesítése pedig 

tudományterülettıl függıen 3,4 és 37 százalék között alakult (Braithwaite 2007). 

A pályázók a projektekben többnyire nem tudták ezt a szempontot érvényesíteni, 

illetve félreértelmezve csak a nık részvételi arányának növelésére törekedtek. A pályázók 

körében jellemzı volt, hogy a kérdéskör jelentıségét alulértékelték, illetve az 

esélyegyenlıségi törekvést szembeállították a szakmai kiválóság követelményével, azt 

kizárólagos szempontnak tekintve. 

A kérdéssel kapcsolatos tájékoztatás javítása érdekében a Bizottság a 7. keretprogram 

során esélyegyenlıségi tanácsadó szolgáltatást indított, amelynek keretében a kutatók számára 

információt és gyakorlati segítséget nyújtanak az esélyegyenlıségi szempontok 

érvényesítésével kapcsolatban.76 A minél szélesebb körő tájékoztatás érdekében a Bizottság a 

különbözı európai szövetségek és hálózatok információs tevékenységéhez is támogatást 

nyújt.  

                                                 
74 Gender Action Plan 
75 Marie Curie Grants for Excellence Teams 
76 Info Desk Women and Science: <http://ec.europa.eu/research/science-
society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=301&contactid=82>. 
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A nık részvételi arányáról a kutatási projektekben és a keretprogram testületeiben 

továbbra is viszonylag kevés adat áll rendelkezésre. Az elemzéshez és értékeléshez szükséges 

adatgyőjtés érdekében a Bizottság megkezdte egy, a keretprogramban való részvétellel 

kapcsolatos adatbázis kifejlesztését, amely a projektekben részt vevı kutatók mellett a 

bírálókra, a tanácsadó testületekre és programbizottságokra is kiterjedı, nemekre bontott 

statisztikai adatokat fog tartalmazni. 

Az adatgyőjtés hatékonyabbá tétele érdekében a 6. keretprogramban bevezették, hogy 

a koordinátoroknak a projektjelentések keretében adatot kell szolgáltatniuk a projektben 

közremőködıkre, illetve az esélyegyenlıségi szempontokra vonatkozóan is, amely várhatóan 

megkönnyíti az elemzést, a folyamatok nyomon követését. 

A jelenleg még csak korlátozott mértékben rendelkezésre álló adatok azt mutatják, 

hogy a 6. keretprogramban a nık részvételi aránya, ha kis mértékben is, de növekedett az 5. 

keretprogramhoz képest.  

A kutatási projektekben a nık részvételi aránya az egyes programokon belül 2003-ban 

az alábbiak szerint alakult: élettudományok, genomkutatás és biotechnológia az egészség 

szolgálatában: 20 százalék; információs társadalom technológiái: 13 százalék; 

nanotechnológiák és nanotudományok: 12 százalék; aeronautika és őrkutatás: 8 százalék; 

élelmiszerminıség- és biztonság: 26 százalék; fenntartható fejlıdés, globális változás és 

ökoszisztémák: 11 százalék; polgárok és kormányzás a tudásalapú társadalomban: 28 

százalék; tudománypolitika támogatása: 19 százalék, közép- és kisvállalkozások részvételével 

folyó kutatási tevékenységek: 8 százalék; nemzetközi együttmőködés támogatására irányuló 

intézkedések: 21 százalék; kutatás és innováció: 27 százalék; kutatási infrastruktúrák: 12 

százalék, tudomány és társadalom: 26 százalék (European Commission 2005d). 

A fenti adatok csupán a 2003-ra vonatkoznak, nem a 6. keretprogram egészére. A 

nagyságrendet azonban jelzik, amely azt mutatja, hogy a nık részvétele továbbra is csupán 

néhány tudományterületen összpontosul, azaz a horizontális szegregáció a keretprogramban is 

megfigyelhetı. Ahogy általánosan is megfigyelhetı, a nık a keretprogramban is nagyobb 

arányban vannak jelen a társadalom-, az élelmiszer- és élettudományi témájú projektekben, 

arányuk azonban még ezeken a területeken sem éri el 30 százalékot, tehát részvételük 

keretprogram egésze tekintetében kismértékő. 

A 6. keretprogramban a Marie Curie mobilitási ösztöndíjak tekintetében nem sikerült a 

40 százalékos célkitőzést teljesíteni: a 2003-ban és 2004-ben ösztöndíjat elnyert kutatók 

között a nık aránya csupán 35 százalékot ért el. 
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A nık számarányának vizsgálata mellett kiemelt figyelmet kell fordítani arra is, hogy a 

kutatási projektekben a nık milyen szerepet töltenek be: milyen arányban vesznek részt az 

adminisztratív feladatokban vagy az érdemi kutatómunkában, illetve milyen mértékben jutnak 

szerephez a projektek irányításában. A projektek vezetı pozícióiban, a projektkoordinátorok 

között a nık aránya 2003-ban csupán tizennégy százalékot ért el, amely az 5. keretprogram 

tizenhat százalékos szintjénél alacsonyabb. A 4. keretprogramban a koordinátorok között 

ugyanakkor a nık aránya még a tíz százalékot sem érte el (European Commission 2001d). 

A fenti adatok tehát azt mutatják, hogy a kutatási keretprogramban is tükrözıdnek a 

tudományos életet általánosan jellemzı jelenségek, így a nıknek a férfiakhoz képest 

alacsonyabb részvétele a kutatási projektekben, és különösen alacsony jelenlétük a 

projektkoordinátorok között, továbbá a keretprogramot irányító különbözı testületekben. 

Részvételük csupán néhány tudományterületen nagyobb mértékő, de ott sem közelíti meg a 

férfiak arányát. 

A nık a keretprogramban minden területén alulreprezentáltak, nagyobb mértékő 

bekapcsolódásuk érdekében további kezdeményezések szükségesek, mint például olyan 

megoldások alkalmazása a kutatási projekteken belül, amelyek lehetıvé teszik a munka és a 

magánélet összehangolását, a rugalmas munkavégzést, a távmunkát. A nık számára célzott 

tájékoztatást kell nyújtani a keretprogramban való kutatási lehetıségekrıl, és részvételüket 

különösen azokon a tudományterületeken kell támogatni, ahol a részvételi arányuk a 

legalacsonyabb.  

A 6. keretprogram megvalósításában közremőködı testületekben a nık aránya 

kedvezıbben alakult, mint a projektek vezetı pozícióiban. A 4. keretprogram óta a nık 

részvételi aránya fokozatosan emelkedése tapasztalható a különbözı szakértıi testületekben, 

ugyanakkor ezek többségében nem sikerült elérni a 40 százalékos célkitőzést. Ez alól a 

monitoring panelek jelentenek kivételt, ahol a nık aránya 2003-ban elérte ezt az arány, sıt 

2005-ben az 50 százalékot is. A 2003-ban felállított tanácsadó testületekben a nık aránya 33 

százalékot ért el, és az utóbbi években arányuk a pályázatok bírálatát végzı értékelı szakértık 

között is hasonlóan alakul, 30–32 százalék között mozog. A nık aránya a szakértıi 

adatbázisokban és a programbizottságokban ugyan nem éri el a 30 százalékot sem, de 

kismértékő, folyamatos növekedést mutat. A nık aránya egyedül a tanácsadó csoportok 

esetében mutat enyhe csökkenı tendenciát 1999 óta (lásd az 5. sz. Mellékletet). 

Összességében elmondható, hogy a kitőzött 40 százalékos célt nem sikerült a 

keretprogram testületeiben megvalósítani, azonban a százalékos célkitőzés mégis hatást 
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gyakorolt a nık arányának alakulására, hiszen a testületek többségében arányuk, ha lassú 

ütemben is, de folyamatosan emelkedik. 

 

Nık aránya a keretprogram szakértıi testületeiben 1998-tól 2005-ig
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6. ábra. A nık aránya a keretprogram szakértıi testületeiben, 1998–2005 

 

A 40 százalékos célt nem érvényesítették a Bizottság Kutatási Fıigazgatóságának 

szervezeti egységein belül. Az esélyegyenlıségi intézkedéseket kezdeményezı és a 

keretprogramok végrehajtásáért felelıs Kutatási Fıigazgatóság szervezeti egységeit vizsgálva 

az látható, hogy a felsı és középvezetıi beosztásokat túlnyomó többségben férfiak töltik be 

(2007-es adatok).  

A Kutatási Fıigazgatóságon mind a fıigazgató, mind a két fıigazgató-helyettes férfi, 

de a tizenöt igazgató között is csupán két nı található (13,3%), akik a környezetvédelmi és a 

nemzetközi együttmőködési területekért felelısek. A hetvenkilenc szervezeti egység vezetıje 

(Head of Unit) között hatvanhat férfi és tizenhárom nı (16,5%) található.77 Egyedül a szintén 

nıi vezetéső Környezetvédelmi Igazgatóságon nagyobb a nık aránya a férfiakénál a 

középvezetıi szinten, ahol négy nı és két férfi dolgozik. 

A 7. keretprogramban (2007–2013) jelentıs mértékben megemelték a „Tudomány a 

társadalomban” program támogatását. A 330 millió eurós költségvetés keretében többek 

között nemek közötti esélyegyenlıségi tevékenységeket és gender kutatásokat is 

                                                 
77 Kutatási Fıigazgatóság, 2007. évi adatok: <http://ec.europa.eu/dgs/research/organisation.cfm?lang=en>. 
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finanszíroznak. A program 2007. évi 30,5 millió eurós költségvetésébıl a „Társadalmi nemek 

és kutatás” tevékenységekre csak ebben az évben 4,5 millió eurót fordítottak. Ezen belül 

olyan tevékenységeket támogatnak, mint a nık részvételi arányának monitorozása, az 

adatgyőjtés folytatása, a kutatónıket támogató mechanizmusok fejlesztése. A nık helyzetét 

elemzı gender kutatások támogatása szintén tovább folytatódik: támogatják a szegregáció 

különféle formáinak kutatását, illetve a létezı legjobb gyakorlatok bemutatását. 

 

5.4. Az Európai Unió migrációs politikája 

 

A disszertáció elızı fejezetei áttekintették, hogy a lisszaboni stratégia és az Európai Kutatási 

Térség céljaival összhangban az EU közösségi szinten milyen belsı strukturális változásokkal 

igyekszik a rendelkezésre álló emberi erıforrások hatékonyabb felhasználását elısegíteni, 

mindenekelıtt az európai kutatási rendszer egészének fejlesztése, a kutatói mobilitás 

ösztönzése, a kedvezıbb kutatói karrierlehetıségek, valamint a nık kutatásba való nagyobb 

arányú bevonása révén. 

Mivel a strukturális változásokat elısegítı intézkedések hatásai nem azonnal 

jelentkeznek, ezért a kutatásban rövidtávon jelentkezı munkaerıhiány pótlására külsı 

erıforrások bevonása is sürgetıvé vált. Az ezredfordulón az unió politikájában 

meghatározóvá vált az a megközelítés, hogy a kutatás terén, illetve általánosan a speciális 

szakképzettséget érintı területeken mutatkozó munkaerıhiányt bevándorlással kell enyhíteni.  

Gellérné és Illés (2004) álláspontja szerint a közösségi bevándorláspolitikában 

végbement paradigmaváltásban rövidtávú versenyképességi, középtávú munkapiaci, illetve 

hosszú távú demográfiai érdekek felismerése játszott szerepet. 

Az unió politikáiban 2000 óta egyre hangsúlyosabban jelenik meg a demográfiai 

folyamatok által okozott problémák kezelése, amelyek szorosan összefüggenek a lisszaboni 

célok megvalósításával, az unió versenyképességével.  

Az Európai Közösségek megalakulását követıen évtizedekig a tagállamok a kívülrıl 

érkezı munkaerı befogadását kizárólag saját hatáskörükben szabályozták. Az unió 

tagállamaiban a munkavégzési célzatú bebocsátások szabályozásai alapvetıen restriktívak 

voltak (European Commission 2000b).  

Szentes (2006) álláspontja szerint a bevándorlás korlátozása gyakran nem 

megalapozott érveken nyugszik. A bevándorláspolitika formálásának egyik meghatározó 

tényezıje a nemzetfelfogás, amelyet Európában alapvetıen a korlátozás alátámasztására 

használnak fel. A népi államfelfogás az államalkotó népet a leszármazási közösségbıl 
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eredezteti, ennek megfelelıen a modern republikánus felfogás „olvasztótégely” koncepciója – 

amely például az USA-ra is jellemzı – az európai országok többségétıl idegen.  

Lukács (2002) szerint az elmúlt évtizedekben alkalmazott restriktív 

bevándorláspolitika gyökere abban keresendı, hogy számos tagállam a hatvanas, hetvenes 

években meglehetısen liberális bevándorláspolitikát folytatott az aktuális munkapiaci 

keresletet figyelembe véve, ugyanakkor nem fordított kellı hangsúlyt a jövıbeli egyensúlyi 

viszonyok elemzésére.  

Hárs (1998) a törökök németországi bevándorlását elemezve azt hangsúlyozza, hogy a 

bevándorlók szőrése nem volt hatékony, mivel nem csak a munkavállalók, hanem a 

gazdaságilag inaktív családtagok is áttelepültek. A rendszer tehát nem tudott különbséget 

tenni a tényleges munkavállalók és a csupán a szociális szolgáltatásokat igénybe vevı 

családtagok között. 

A korábbi liberális bevándorláspolitika ellenhatásaként a következı évtizedeket a 

szigorú bevándorláspolitika, a külföldiek munkavállalásának jól kontrollálható formái, a 

kétoldalú szerzıdésekkel ellenırzött és irányított munkaerı-vándorlás, a külföldi munkaerı 

ideiglenes, a hazai gazdaság igényei szerinti alkalmazása jellemezte. 

A restriktív bevándorláspolitika alátámasztására gyakori érvként jelenik meg a magas 

munkanélküliség. A tagállamok munkapiacain erıteljes túlkínálat tapasztalható, a 

kormányzatok prioritásai között szerepel a munkanélküliség problémakörének kezelése, 

amelynek egyenes következménye a szigorú bevándorláspolitika.  

Szentes szerint az európai munkaerıpiac problémája, hogy bizonyos területek – többek 

között a speciális szakképzettséget igénylı állások – betöltetlenek. A magas munkanélküliség, 

amely részben strukturális jellegő, a bevándorlás politikai gátjává, és így az említett 

munkahelytípusok betöltésének gátjává is válik. A hazai munkanélküliek azonban nem 

pótolhatják azt a munkaerıigényt, amely a munkaerıpiaci politikában megfogalmazódik. A 

bevándorlók csak részben konkurálnak a hazai munkaerıvel, mert rendelkeznek 

szakképesítéssel a munkaerıhiánnyal küzdı területeken. 

Niessen és Schibel (2003) szerint Európában évtizedekig a bevándorlás kontrollálására 

helyezték a hangsúlyt, amely azt az álláspontot tükrözte, hogy a bevándorlással járó 

költségek, hátrányok nagyobbak, mint a vele járó elınyök. A szerzık felhívják a figyelmet 

arra, hogy a bevándorlás rendkívül érzékeny és ellentmondásos téma, amelyek a kormányokra 

nézve súlyos belpolitikai következményekkel járhatnak, a választások során a kormányok 

bukását is eredményezhetik.  
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McLaughlan és Salt (2002) álláspontja szerint az európai országok viszonylag 

megkésve, csupán az utóbbi években kapcsolódtak be a magasan képzettekért folyó 

nemzetközi versenybe. Az EU tagállamainak többsége azonban máig nem vezetett be 

bevándorláspolitikai intézkedéseket a magasan képzett munkaerı toborzására, és továbbra is 

munkaengedélyek kibocsátásával szabályozza a kérdést. A szerzık nézete szerint Európában 

az elmúlt évtizedekben az ideiglenes munkavállalási célú bevándorlás volt az általánosan 

alkalmazott forma, amellyel az aktuálisan felmerült munkaerıhiányt kezelni kívánták.  

A huszonhét tagállamból csupán tíz ország dolgozott ki a magasan képzettek fogadását 

elısegítı programot, többek között Németország, amely úgynevezett „zöld kártya rendszert” 

vezetett be, Írország, amely a munkaengedélyeket gyorsított eljárással bocsátja ki, az Egyesült 

Királyság, amely programot indított a magasan képzett migránsok fogadásának 

ösztönzésére.78 

A közösségi szintő migrációs politika kialakítása csupán másfél évtizede kezdıdött 

meg, 1993-ig az Európai Közösségek tagállamai között a bel- és igazságügyi együttmőködés 

az integráció keretein kívül zajlott (Horváth 2005). A Maastrichti Szerzıdés létrehozta a 

három pillérbıl álló Európai Uniót, amely a közösségi intézmények hatáskörébe tartozó közös 

politikák (elsı pillér) mellett a tagállamok közötti együttmőködés elmélyítésérıl is 

rendelkezett a kül- és biztonságpolitika (második pillér), valamint a bel- és igazságügy 

(harmadik pillér) területén, ez utóbbi keretében többek között a bevándorláspolitikáról is.79 A 

Szerzıdés értelmében a bel- és igazságügy területén kormányközi együttmőködésre nyílt 

lehetıség, ennek megfelelıen a közösségi intézmények szerepe korlátozott maradt. 

Az Amszterdami Szerzıdés a bel- és igazságügyi együttmőködést megreformálta, a 

harmadik pillérbe tartozó kérdések nagy részét átemelte az elsı pillérbe, ezzel a bevándorlás- 

és a menekültügyi politikát közösségi alapokra helyezte. Az EK Szerzıdésbe IV. címként 

beillesztették a „Vízumok, menekültügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgására 

vonatkozó egyéb politikák” területét.80 

Az Amszterdami Szerzıdés ezeken a területeken a közösségi jog kidolgozására egy 

ötéves – 1999. május 1-tıl 2004. május 1-éig tartó – átmeneti idıszakot irányzott elı a 

                                                 
78 A disszertáció nem tér ki a tagállamok által bevezetett nemzeti programok bemutatására, mivel azok taglalása 
meghaladná az értekezés kereteit. 
79 A Maastrichti Szerzıdés nem definiálta a bel- és igazságügyi együttmőködés fogalmát, de a Szerzıdés VI. 
címének K1 cikke felsorolta az ide tartozó területeket: bevándorlási politika, harmadik országok 
állampolgáraival kapcsolatos politika, menekültügy, a tagállamok külsı határai átlépésének ellenırzése, a 
kábítószer-kereskedelem elleni harc, nemzetközi szintő csalások elleni küzdelem, igazságügyi együttmőködés 
polgári ügyekben, illetve büntetı ügyekben, vámügyi együttmőködés, rendırségi együttmőködés a terrorizmus, a 
kábítószer-kereskedelem és a szervezett bőnözés elleni harc területén (Horváth 2005). 
80 EK Szerzıdés harmadik rész, IV. cím, 61–69. cikk.  
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kormányközi együttmőködésrıl a közösségi döntéshozatalra való fokozatos áttérés 

biztosítására, amely során a Tanács egyhangú szavazással hoz döntéseket, és a Bizottság az 

elıterjesztési jogot megosztva gyakorolja a tagállamokkal (Gellérné és Illés 2004). Az EK 

Szerzıdés 67. cikke alapján az öt év lejártával a Tanács dönthetett arról, hogy – lemondva a 

tagállami vétójogról – az egyhangú döntéshozataltól a teljes nemzetekfelettiség felé mozdul 

el, azaz áttér a minısített többségi szavazás és az Európai Parlamenttel gyakorolt 

együttdöntési eljárás alkalmazására.81 

A Szerzıdés az alábbi területeken teremtett jogalapot a közösségi szintő jogalkotásra:  

- a belsı és külsı határok ellenırzése, ezen belül a három hónapot meghaladó 

tartózkodási vízum kiadása, és annak formája; 

- menekültügy, ezen belül minimum kritériumok meghatározása a menekült státusz 

megadására, visszavonására; 

- bevándorláspolitika, ezen belül a harmadik országokból érkezık belépési, tartózkodási 

feltételeinek meghatározása, illetve az illegális bevándorlás területe; 

- a tagállamok területén jogszerően tartózkodó, harmadik országból érkezett 

állampolgárok helyzetének rendezése. 

 

5.4.1. A szelektív migrációs politika kialakulása 

 

Az Amszterdami Szerzıdés hatályba lépését követıen az 1999. októberi Tamperében tartott 

európai csúcstalálkozó kizárólag a bel- és igazságügy területével foglalkozott. Az itt 

elfogadott, úgynevezett tamperei program konkretizálta a Szerzıdés bel- és igazságügyi 

célkitőzéseit (European Council 1999). A tamperei csúcstalálkozón a bevándorláspolitika 

tekintetében a tagállamok négy területet jelöltek meg, amelyeken eredményt kívántak elérni:  

- együttmőködés a migránsokat kibocsátó országokkal; 

- egységes európai menekültügyi politika megalapozása; 

- a tagállamok területén jogszerően tartózkodó harmadik országok állampolgárai 

számára méltányos bánásmód megteremtése, integrálása; 

- a migrációs hullámok hatékony kezelése. 

Bendel (2005) amellett érvel, hogy az elmúlt években az európai szinten kialakított 

migrációs politika az illegális bevándorlás növekedése miatt nagyobb hangsúlyt helyezett az 

                                                 
81 Az EK Szerzıdés 67. cikkének 2. paragrafusa kimondta, hogy a közösségi jog kidolgozására elıírt ötéves 
átmeneti periódus lejárta (2004. május 1.) után az Európai Tanács egyhangú döntése alapján a IV. címben 
szereplı összes területen bevezetésre kerülhet az együttdöntési eljárás, valamint egyes kérdésekben az egyhangú 
döntéshozatalt felválthatja a minısített többségi szavazás (Horváth 2005). 
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illegális bevándorlást megakadályozó intézkedésekre, a határellenırzés javítására, a 

kitoloncolás kezelésére, a menekültáramlatok megelızésére, a biztonsági szempontok 

érvényesítésére. A biztonsági intézkedések, a terrorizmus elleni fellépés jelentısége a 2001. 

szeptember 11-ei New-York-i, és a 2004. szeptember 3-ai madridi merényletek után tovább 

erısödött. 

Az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályozás mellett ugyanakkor a legális 

(jogszerő) migrációra vonatkozóan is megkezdıdött a közösségi szintő jogalkotás. A tamperei 

program abból a megközelítésbıl indult ki, hogy a legális és az illegális migrációt csak együtt 

lehet kezelni. A legális migráció folyamatainak szabályozásával, bevándorlási lehetıségek 

biztosításával, az unió területén jogszerően tartózkodó külföldi állampolgárok 

beilleszkedésének, integrációjának elısegítésével csökkenthetı az illegális migráció 

volumene is.  

A Bizottság 2000 novemberében javaslatot dolgozott ki az Amszterdami Szerzıdés és 

a tamperei csúcs által megjelölt feladatok megvalósítására vonatkozóan. A „Közösségi 

bevándorlási politikáról” szóló közleményben a Bizottság lefektette egy új irányultságú 

bevándorlási politika alapjait, amelyben meghatározta a rövid- közép- és hosszú távú 

szükségleteket, és az azokra adandó politikai válaszokat (European Commission 2000b).  

Gellérné és Illés (2004) a közleményt korszakhatárnak tekintik. Véleményük szerint az 

új irányt a korábbi restriktív bevándorláspolitika feladása jelenti. A kilencvenes évek végétıl 

kezdıdıen az EU migrációs politikájában a globális folyamatokhoz igazodó 

hangsúlyeltolódásról, bevándorláspolitikai fordulatról beszélhetünk. A bevándorláspolitikák 

elıtérbe helyezése az unió egészében és az egyes tagállamokban is megfigyelhetı. A 

versenyképességi, munkapiaci és demográfiai kényszerek hatására a nemzetközi trendhez 

hasonlóan az unióban is egyre inkább a migráció szükségességének és pozitív vonásainak 

hangsúlyozása került elıtérbe.  

A Bizottság az elmúlt években a jogszerő migrációra vonatkozóan több 

jogszabálytervezetet is benyújtott, megállapodásra törekszik a gazdasági migrációra 

vonatkozó közös szabályokról. A tamperei program kezdete óta fokozatosan formálódik a 

közösségi szintő szelektív vagy irányított (managed) migrációpolitika. 

A Bizottság 2001-ben javaslatot tett „a harmadik országok állampolgárainak 

munkaviszony vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatása céljából való beutazása és 

tartózkodása feltételeirıl” szóló irányelvre (European Commission 2001g). A Bizottság a 

kérdésben átfogó uniós szabályozás bevezetését javasolta, a valamennyi munkavállalóra 
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vonatkozó egységes, közösségi szintő szabályozást azonban a tagállamok – mindenekelıtt 

Németország – elutasították.82  

Bendel nézete szerint a tagállamok konszenzusának hiánya miatt a legális migráció 

szabályozására vonatkozó közösségi jogalkotás lassan halad elıre. A közösségi szintő 

gazdasági migrációs stratégia kidolgozásának szükségességét a tagállamok ugyan felismerték, 

de a megvalósítás során magatartásukat kettısség jellemzi. A harmadik országok 

állampolgárainak az uniós munkaerıpiachoz való hozzáférése a nemzeti szuverenitás 

szempontjából rendkívül érzékeny terület, ezért a tagállamok a gazdasági migráció 

tekintetében kevésbé mutattak hajlandóságot a közösségi szabályozás kiterjesztésére. 

A tamperei program megvalósítása során a döntéshozatali mechanizmus, az 

intézményi keretek gyakran akadályozták a politikai kötelezettségvállalások hatékony 

megvalósítását (Európai Bizottság 2004c). A politikai konszenzus hiánya miatt gyakran nem 

sikerült megegyezésre jutni azokban az esetekben, amikor a Tanács egyhangú szavazatára lett 

volna szükség. Az Európai Parlament értékelése szerint a tagállamok esetenként a nemzeti 

érdekeiket a közösségi prioritások elé helyezték (European Parliament 2006). Az Európai 

Bíróság és a Bizottság korlátozott hatásköre miatt a végrehajtás ellenırzése sem volt 

hatékony. 

A 2001-es gazdasági migrációra vonatkozó átfogó megközelítés kudarca után a 

következı években a közösségi szabályozás a bevándorlók néhány kiemelt fontosságú 

csoportjára összpontosult, elsısorban ezen csoportok számára kívánták a belépést, az uniós 

munkavállalást megkönnyíteni.  

A legális migráció szabályozására a tamperei program végrehajtása során négy 

közösségi jogszabályt fogadtak el. Noha az Amszterdami Szerzıdés lehetıséget biztosított 

arra, hogy a migrációs politikához tartozó kérdéseket rendeletekkel szabályozzák, a Bizottság 

irányelvek alkalmazása mellett döntött. Illés és Gellérné (2007) szerint az irányelvek 

alkalmazásával gördülékenyebben érhetı el a tagállami jogharmonizáció, mivel azok kötelezı 

minimumszabályokat írnak elı, de a nemzeti jogba ültetés során lehetıséget biztosítanak az 

egyes országok sajátosságainak a figyelembevételére. Az irányelvek alkalmazásának hátránya 

ugyanakkor, hogy a tagállami átültetés folyamata lassú. 

Az unióban legálisan tartózkodók integrációjának elısegítésére több irányelv is 

született, érvényesítve azt a Tamperében megfogalmazott alapelvet, hogy a tartósan az 

unióban tartózkodók jogait közelíteni kell az uniós állampolgárok által élvezett jogokhoz. A 

                                                 
82 A javaslatot 2006-ban hivatalosan is visszavonták (Európai Bizottság 2007d). 
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2003-ban elfogadott családegyesítésrıl szóló irányelv meghatározta, hogy harmadik ország 

EU-ban legálisan tartózkodó állampolgára milyen feltételekkel hozhatja magával családtagját 

az unió területére. A 2003 novemberében jóváhagyott irányelv a huzamosabb idejő 

tartózkodási engedéllyel rendelkezık jogállását szabályozta. Az irányelv a legtöbb szociális és 

gazdasági területen egyenlı elbánást biztosít azon külföldi állampolgároknak, akik legalább öt 

éve élnek legálisan az unió területén.83 

A tamperei program végrehajtása során két irányelv született, amelyek a lisszaboni 

folyamatnak megfelelıen az EU versenyképességének javítására kiemelten fontos migráns 

csoportok toborzását célozzák. A 2004-es irányelv többek között a diákokra, felsıoktatási 

hallgatókra, doktoranduszokra vonatkozóan szabályozza a feltételeket, amelyekkel az unió 

területén tanulmányokat folytathatnak, csereprogramban, illetve szakmai gyakorlaton 

vehetnek részt.84 

A 2005 októberében elfogadott, a kutatók fogadásáról szóló 2005/71/EK irányelv a 

harmadik országbeli kutatók beutazását, uniós munkavállalását, európai kutatási programokba 

való bekapcsolódását szabályozza. Az irányelv azon külföldi kutatók számára biztosít 

gyorsított közösségi eljárást, és könnyíti meg az unióba való belépését, akik egy uniós 

tagállam meghatározott fogadó intézményében kívánnak kutatási tevékenységet folytatni.85 

Az eljárás során a kutatószervezetek és a tagállamok bevándorlási hatóságai szorosan 

együttmőködnek. Az akkreditált kutatószervezetek – amelyek egyaránt tartozhatnak a 

közszférához és a vállalati szférához – jogosultakká válnak arra, hogy kutatási programban 

részt vevı kutatókkal „fogadási megállapodást” (hosting agreement) írjanak alá. Az 

intézmény a bevándorlási hatóságok felé igazolja a kutató státuszát, azt hogy milyen kutatási 

projektben vesz részt, valamint rendelkezik-e egészségbiztosítással és megfelelı havi 

jövedelemmel. Ennek alapján a hatóságok gyorsított eljárással kiadják a kutató számára a 

vízumot és a tartózkodási engedélyt. 

A gyorsított eljárás biztosítása mellett az EU további vonzó feltételekkel kívánja a 

kutatók toborzását elısegíteni. Az irányelv figyelmet fordít arra, hogy a kutatót a családtagjai 

is követhessék, elıírja, hogy biztosítani kell, hogy a családtagok is kapjanak tartózkodási 

                                                 
83 2003/86/EK irányelv a családegyesítési jogról és a 2003/109/EK irányelv harmadik országok huzamos 
tartózkodási engedéllyel rendelkezı állampolgárainak jogállásáról. 
84 2004/114/EK irányelv a harmadik országok állampolgárainak tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás 
nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történı beutazásáról. 
85 Az irányelvben a „kutatószervezet” definíciója: bármely köz- vagy magánszervezet, amely kutatást folytat, és 
amelyet az irányelv céljaira valamely tagállam saját jogszabályaival összhangban jóváhagyott. A „kutató” 
definíciója: harmadik ország állampolgára, aki olyan megfelelı felsıfokú képesítéssel rendelkezik, amely 
doktori programokban való részvételre jogosít fel, és akit valamely kutatószervezet kiválasztott egy olyan 
kutatási program megvalósítására, amelyhez a fenti képesítés általában szükséges. 
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engedélyt a kutató tartózkodásával megegyezı idıtartamra. Az irányelv kimondja, hogy 

annak érdekében, hogy az unió vonzóbbá váljon harmadik országok kutatói számára, 

tartózkodásuk idıtartamára a fogadó tagállam állampolgáraival egyenlı gazdasági és szociális 

jogokat, valamint felsıoktatási intézményben való oktatási lehetıséget kell biztosítani. Ennek 

alapján a külföldi kutatók egyenlı bánásmódra jogosultak a szakképesítések elismerése, a 

munkafeltételek – beleértve a díjazást és az elbocsátást –, a szociális biztonság és az 

adókedvezmények tekintetében. 

A jogszabály a kutatók unión belüli mobilitásának elısegítésére elıírja, hogy a 

kutatási projekt keretében a kutatók szabadon mozoghatnak, a kutatás egy részét – legfeljebb 

három hónapos idıtartamban – más tagállam intézményében is végezhetik. Ezt meghaladóan 

a másik fogadó féllel is fogadási megállapodást kell kötniük. 

A jogszabállyal egyidejőleg a Bizottság két ajánlást is elfogadott. Az elsı ajánlásban a 

Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy az irányelvet a lehetı legrövidebb határidın belül 

ültessék át a nemzeti jogrendbe, valamint a kutatókat mentesítsék a munkavállalási engedély 

alól, vagy ennek kiadását gyorsított eljárás keretében adják ki (European Council 2005a). A 

második ajánlás a három hónapnál rövidebb idıre szóló vízum kiadásának megkönnyítését 

ösztönzi, gyors, leegyszerősített adminisztratív eljárás biztosításával (European Parliament 

and Council 2005b). 

Illés és Gellérné az irányelvet az Amszterdammal megindult reform elsı fontos 

lépésének tekinti, amellyel az EU feladta a korábban a gazdasági migrációpolitikát jellemzı 

restrikciót, és a nemzetközi folyamatokhoz hasonlóan uniós szinten is megkezdte az irányított, 

szelektív migrációs politika kialakítását. Álláspontjuk szerint az irányelv alapvetı célja, hogy 

a kutatók, mint kiemelt fontosságú munkavállalói csoport befogadását elısegítsék, amely 

törekvés a lisszaboni stratégia keretébe illik, mivel az EU versenyképességének javulásához 

járul hozzá.  

A bevándorláspolitikát tehát az Európai Kutatási Térség koncepciójában 

megfogalmazott célkitőzések szolgálatába állították, támogatva azt a törekvést, hogy az unió 

vonzó térséggé váljon a harmadik országból származó kutatók számára, toborzásukkal javítsa 

az unió versenyképességét (Council of the European Union 2005). 

Az irányelv elfogadásával az EU, némi késéssel, bekapcsolódott a kutatókért folyó 

nemzetközi versenybe. A hagyományos bevándorló országokkal szemben ugyanakkor a 

közösségi intézkedés sajátossága, hogy a kutatók ideiglenes tartózkodását és munkavállalását 
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segíti elı, nem célozza végleges letelepedésüket. A tagállamok a tartózkodási engedélyt 

egyéves idıtartamra bocsátják ki, amely megújítható.86  

Az irányelv hangsúlyozza, hogy a jogszabály nem ösztönözheti a szellemi elvándorlást 

a fejlıdı országokból. Ilyen esetekben elıírja, hogy – a származási országokkal való 

partnerség keretében – kísérı intézkedéseket kell hozni a kutatók származási országában 

történı integrációjának ösztönzésére, és a kutatói mobilitás elımozdítására.87 

Az irányelvnek a nemzeti jogrendbe való átültetésére a tagállamoknak88 két év állt 

rendelkezésre, azonban többségük késett a kutatói vízum bevezetésével. 2007 októberéig hat 

tagállam, további négy pedig csupán részlegesen tett eleget a kötelezettségvállalásának.89 Az 

Európai Bizottság közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a határidıt elmulasztó 

országokkal szemben eljárást indíthat, és sajnálkozását fejezte ki, hogy ilyen sok tagország 

késlekedett az irányelv nemzeti jogrendbe átültetésével.  

A 2004 novemberében megtartott, a tamperei csúcshoz hasonlóan a bel- és 

igazságügyi együttmőködésre koncentráló Európai Tanács ülésén jóváhagyták a hágai 

programot, amely meghatározta a következı öt évre (2005–2010) szóló iránymutatásokat a 

szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megerısítésére. 

Az Európára irányuló migrációs nyomás erısödésére tekintettel90 az illegális 

bevándorlás elleni intézkedések, a biztonsági intézkedések, a terrorizmus elleni fellépés a 

hágai programban is meghatározó szerepet kaptak. Az illegális migrációval szembeni 

védekezés fontossága mellett ugyanakkor a program azt is deklarálta, hogy „a legális migráció 

fontos szerepet fog játszani az európai tudásalapú gazdaság megerısítésében és a gazdasági 

fejlıdés elısegítésében, ezáltal hozzájárulva a lisszaboni stratégia végrehajtásához” (Európai 

Unió Tanácsa 2004). A hágai program ugyanakkor továbbra is megerısítette, hogy a 

befogadható gazdasági migránsok létszámának meghatározása továbbra is a tagállamok 

hatáskörében marad. 

                                                 
86 Amennyiben a kutatási programot egy évnél rövidebb idıszakra tervezték, a tartózkodási engedélyt a program 
idıtartamára bocsátják ki. A diákként kutatási tevékenységet folytató PhD-hallgatókra a 2004/114/EK tanácsi 
irányelv vonatkozik.  
87 A nemzetközi együttmőködést lásd bıvebben az 5.4.2. fejezetben. 
88 A schengeni övezetbe nem tartozó országok közül Írország bejelentette, hogy részt kíván venni az irányelv 
végrehajtásában, míg az Egyesült Királyság és Dánia nem alkalmazza a jogszabályt. 
89 A kutatói vízum teljes jogrendbe illesztésérıl csak Belgium, Németország, Magyarország, Ausztria, Portugália 
és Románia számolt be. Négy további ország - Franciaország, Lettország, Litvánia és Szlovákia - részlegesen 
végezte el a jogrendbe illesztést. 
90 Európa néhány évtized alatt kivándorlási régióból az egyik legjelentısebb bevándorlási célponttá lépett elı. Az 
OECD és az Eurostat adatai szerint 2004-ben a harmadik országokból az EU-ba irányuló fıbb migrációs 
áramlások kiindulási országai a következık voltak: Románia, Marokkó, Bulgária, Törökország, Ukrajna és az 
Orosz Föderáció. A bevándorlás diverzifikáltabbá vált: megnıtt a Közép- és Kelet-Európa, Ázsia (különösen 
Kína), valamint Közép- és Latin-Amerika (különösen Ecuador) új kibocsátó régióiból érkezı bevándorlók 
száma. Az utóbbi idıszakban lényegesen nıtt az Afrikából érkezı migránsok száma (Európai Bizottság 2006h). 
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A gazdasági migráció közösségi szintő kezelésével kapcsolatban a tagállamok politikai 

akaratának hiányát mutatja, hogy nem éltek az Amszterdami Szerzıdés, valamint a 2003-ban 

hatályba lépett Nizzai Szerzıdés által biztosított lehetıséggel, és a bel- és igazságügy 

területeit érintı intézményi reformra vonatkozó rendelkezéseket nem terjesztették ki a legális 

migráció területére, többek között nem tértek át a minısített többséggel történı szavazási 

rendre.91  

A Tanács 2005. január 1-jén a minısített többségi döntéshozatal alkalmazási körét a 

Szerzıdés IV. címe valamennyi rendelkezésére kiterjesztette, kivéve a legális migráció 

területét. A nem uniós állampolgárok legális, hosszú távú migrációjára vonatkozóan 

megmaradt az egyhangú döntéshozatal – így a nemzeti vétó lehetısége –, valamint nem tértek 

át az Európai Parlamenttel való együttdöntési eljárásra sem (Európai Bizottság 2007e). Ebben 

a kérdésben tehát a tagállamok továbbra is ragaszkodtak ahhoz, hogy döntéshozatal a Tanács 

kizárólagos hatáskörében maradjon. 

A hágai program alapján Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy nyújtson be 

tervet a legális migrációra vonatkozó politikáról, „beleértve az olyan befogadási eljárásokat, 

amelyek képesek gyorsan alkalmazkodni a munkaerıpiacon jelen lévı migráns munkaerı 

iránti keresletben megfigyelhetı ingadozásokhoz” (Európai Bizottság 2007e).  

A 2001-es kezdeményezés kudarca után tehát ismét napirendre került a gazdasági 

migránsok befogadásának közösségi szintő szabályozása. Ennek alapján a Bizottság 2005-ben 

széles körő konzultációt folytatott „A gazdasági migráció kezelésének európai uniós 

megközelítésérıl” címő zöld könyvrıl (Európai Bizottság 2005e). az uniós intézmények, a 

tagállamok és a civil társadalom részvételével arról, hogy milyen közösségi szabályozási 

forma a legalkalmasabb a gazdasági bevándorlók befogadására.  

A Bizottság a zöld könyvben beazonosította a gazdasági migráció uniós törvényi 

szabályozására vonatkozó lehetséges opciókat, és alternatívákat javasolt a befogadási 

eljárásokra. A konzultáció során megvitatott témák közé tartozott többek között az is, hogy az 

uniónak milyen mértékő harmonizálásra kell törekednie. A Bizottságnak az volt az 

álláspontja, hogy egy teljesen mőködıképes uniós politikát csak fokozatosan lehet bevezetni, 

biztosítani kell a megfelelı átmenetet a nemzetitıl a közösségi szabályozás felé.  

A Bizottság lehetıségként vázolta fel a horizontális megközelítést, amely minden 

külföldi munkavállaló belépésére és három hónapnál hosszabb ideig tartó tartózkodására 

                                                 
91 A 2003-ban hatályba lépett Nizzai Szerzıdés kiegészítette ki a bel- és igazságügyi együttmőködés területéhez 
tartozó politikákat, a döntéshozatali rendben változást hozott a minısített többség és az együttdöntési eljárás 
bizonyos mértékő kiterjesztésével (Horváth 2005). 
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kiterjedne, amely átfogó közös keretet jelentene a gazdasági migráció tekintetében. Alternatív 

lehetıségként felmerült az ágazati jogalkotás, amely esetében ideiglenesen félretennék az 

átfogó szabályozást, és csak néhány kiemelten fontos munkavállalói csoportra vonatkozóan 

fogadnának el jogszabályokat, mint korábban a diákok és a kutatók esetében. Ez lehetıvé 

tenné a közös szabályok könnyebb elfogadását. A Bizottság felvetette továbbá a migránsok 

befogadására egy közös gyorsított eljárás életbe léptetését, specifikus munkaerı- és 

szakképzettségi hiányok esetén. 

A zöld könyv vizsgálta a befogadási eljárásokra vonatkozó alternatívákat is. 

Megvitatta, hogy csak akkor kell-e megengedni a harmadik ország állampolgárai számára az 

uniós munkaerıpiacra bejutást, amennyiben adott állás üresedik meg, vagy nagyszámú 

munkavállaló vonzása, toborzása érdekében speciális eljárásokkal be lehetne fogadni egyes 

keresett munkavállalói kategóriákat, és számukra gyorsított eljárást, zöld kártyát biztosítani. 

Az eljárások leegyszerősítésére is javaslatot tett egyszeri nemzeti jelentkezési eljárás 

(egyablakos rendszer), kombinált munkavállalási és tartózkodási engedély bevezetésével. 

A migráns munkavállalóknak biztosított jogok körét is tisztázni kívánta, annak 

eldöntését, hogy szükséges-e ösztönzı intézkedések bevezetése – például jobb feltételek a 

család-újraegyesítéshez, hosszú távú tartózkodási engedély – a külföldi munkavállalók 

bizonyos kategóriáinak vonzása, toborzása érdekében. 

A lefolytatott nyílt vita eredményeit felhasználva a Bizottság 2005 végén „Politikai 

terv a legális migrációról” címmel elıterjesztette a legális migrációra vonatkozó javaslatát 

(Európai Bizottság 2005f). A politikai terv a hágai program hátralévı idıszakának útitervét 

határozta meg, és felsorolta a legális migrációra vonatkozó politika továbbfejlesztése 

érdekében tervezett jogalkotási kezdeményezéseket. 

A konzultáció megerısítette, hogy szükség van közös EU-szabályok kidolgozására, de 

a tagállamok ezúttal sem támogatták a valamennyi külföldi munkavállaló befogadására 

vonatkozó átfogó, horizontális szabályozást. A Bizottság ennek megfelelıen szelektív, 

irányított (managed) migrációs politika folytatását javasolta, és meghatározta a preferenciát 

élvezı csoportokat: a magasan képzett munkavállalókat (kutatók kivételével), az 

idénymunkásokat, a vállalatokon belül áthelyezetteket, valamint a fizetett gyakornokokat.  

A Bizottság a munkavállalási célú bevándorlásra vonatkozóan öt jogalkotási javaslatot 

kezdeményezett: az említett munkavállalói kategóriák befogadásának feltételeire vonatkozóan 

négy különös irányelv, valamint egy általános keretirányelv elfogadását irányozta elı. Az 

általános keretirányelv a munkavállalónak kiadott közös munkavállalási–tartózkodási 

engedély iránti egyetlen kérelem bevezetésére vonatkozott, amely a nemzeti belsı eljárásokat 
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nem érintené, de a bevándorlók és a munkaadók számára egyszerősítené az eljárásokat. A 

befogadást munkaszerzıdés meglétéhez és a gazdasági szükségletek vizsgálatához kívánta 

kötni. 

A 2006. decemberi ülésen az Európai Tanács megállapodott a 2007 folyamán 

megteendı intézkedésekrıl, többek között „a legális migráció tekintetében olyan jól irányított 

migrációs politikák kialakításáról, amelyek a nemzeti hatáskörök teljes tiszteletben tartása 

mellett segítenek a tagállamoknak a már meglévı és a jövıbeni foglalkoztatási igényeknek 

való megfelelésben” (Európai Tanács 2006b).  

A Bizottság 2007 októberében két jogalkotási javaslatot nyújtott be: a magasan képzett 

munkaerı EU-ba való beutazási feltételeirıl szóló irányelvre, valamint az alkalmazásban lévı 

legális bevándorlók jogairól szóló irányelvre vonatkozóan, amelyek deklarált célja, hogy az 

uniót vonzóvá tegye az egyre nagyobb mértékben igényelt munkaerı-kategóriák számára, 

illetve biztosítsa, hogy a külföldi munkavállalók az EU egész területén hasonló szintő jogokat 

élvezzenek (Európai Bizottság 2007e). Az utóbbi javaslat emellett rendelkezik a letelepedési 

és a munkavállalási engedélyt egyaránt magában foglaló egyetlen engedély megszerzését 

célzó, egységes kérelmezési eljárásról is.92  

A magasan képzett munkaerı beutazási feltételeirıl szóló irányelv a lisszaboni 

stratégiának megfelelıen az EU versenyképességi, foglalkoztatási célkitőzéseinek 

megvalósítását segíti elı. A tartózkodási engedély kibocsátásával konkurálni akar a 

hagyományos bevándorló célpontokkal, az USA-val, Ausztráliával, illetve Kanadával. A 

Franco Frattini az Európai Bizottság bel- és igazságügyi biztosának nyilatkozata szerint „az 

EU kék kártya célja, hogy az európai munkaerıpiacot vonzóbbá tegye a magasan képzettek 

számára az Egyesült Államoknál és más gazdasági régióknál.”93 

A javaslat a magasan képzettek toborzását azzal kívánja ösztönözni, hogy a 

munkavállalásukat megkönnyíti, összehangolja a beutazási és tartózkodási feltételeket, a 

munkavállalók és családjuk belépésére gyorsított befogadási eljárást vezet be, illetve számos 

területen a fogadó tagállam állampolgáraival egyenlı gazdasági és szociális jogokat biztosít 

számukra.94 Az irányelv továbbra is a tagállamok hatáskörében hagyta annak meghatározását, 

                                                 
92 2008 ıszén három további javaslat kerül benyújtásra: az idénymunkások belépési és tartózkodási feltételeirıl 
szóló irányelvjavaslat; a vállalatokon belül áthelyezettek (ICT-k) belépését, ideiglenes ottlétét és tartózkodását 
szabályozó eljárásokról szóló irányelvre irányuló javaslat; a javadalmazással járó képzésen résztvevık belépési 
és tartózkodási feltételeirıl szóló irányelvre vonatkozó javaslat. 
93 Európai Parlament: Sajtóközlemény – Bevándorláspolitika: közös európai stratégia, kékkártya, Frontex; 
2007.09.26. in: <http://www.europarl.europa.eu>.  
94 Az EU kék kártya birtokosa az alábbi jogokat élvezi: munkaerı-piaci hozzáférés, ideiglenes munkanélküliség 
(három hónapig munkát kereshet és vállalhat), az állampolgárokkal egyenlı bánásmódot élvez az alábbiak 
tekintetében: munkavégzés feltételei, egyesülési és társulási szabadság, oktatás, szakképzés, oklevelek és más 
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hogy a magas szintő képzettséget igénylı munkavállalás céljából hány fıt engednek be a 

területükre. 

A javaslat szerint a tagállamoknak rugalmas, a munkaerıpiaci keresletet figyelembe 

vevı belépési rendszert kell kialakítaniuk, amely közös, objektív kritériumrendszeren alapul. 

A befogadási kritériumok között szerepel az érintett tagállamba szóló, legalább egyéves 

idıtartamú munkaszerzıdés, felsıfokú képesítést tanúsító dokumentum, valamint igazolás, 

hogy a kérelmezı és családtagjai rendelkeznek betegségbiztosítással. A havi illetménnyel 

kapcsolatban küszöbértékre tesz javaslatot, amelynek el kell érnie az adott tagállamban 

megállapított bruttó havi minimálbér háromszorosát.  

A Bizottság megkönnyítené a harminc év alattiak, valamint azok befogadását, akik 

felsıfokú végzettségüket az unióban szerezték meg. A harminc év alattiak esetében a bérezési 

küszöböt alacsonyabban határoznák meg, az EU-ban diplomázók esetében pedig a tagállamok 

teljes egészében eltekinthetnek a bérezési minimum követelményétıl. 

Az elıírt kritériumoknak való megfelelés esetén a munkavállalók az EU zászlóról „kék 

kártyának” elnevezett különleges tartózkodási engedélyt kapnak, amely azonban – eltérıen az 

amerikai zöld kártyától – nem jelent állandó letelepedési engedélyt. A kék kártyát két évre 

állítanák ki, amely legalább ugyanilyen idıtartamra meghosszabbítható lenne. Az EU 

területén való ötéves folyamatos tartózkodás után a kék kártya birtokosának kiállítható a 

„huzamos közösségi tartózkodási engedély”. Az USA-ban alkalmazott H1-B vízumhoz 

hasonlóan tehát a kék kártya is lehetıséget nyújtana arra, hogy az ideiglenes tartózkodást 

letelepedés kövesse.95 

A kék kártya a magasan képzettek munkavállalását a kártyát kiállító tagállamban teszi 

lehetıvé, valamint a munkavállaló és családja számára tartózkodási és mozgási jogokat 

biztosít. A javaslat deklarált célja, hogy a kék kártya tulajdonosai számára megkönnyítse az 

unión belüli mobilitást. Annak ellenére azonban, hogy az irányelv hangsúlyozza a mobilitás 

jelentıségét a munkaerıpiac hatékonyságának javításában, a munkaerı-hiány megelızésében, 

a külföldi munkavállalók unión belüli mobilitását az elsı két évben korlátozza. A 

munkavállalást egy másik uniós tagállamban való csak két év múlva tenné lehetıvé, 

amennyiben a második tagállam kedvezı elbírálásban részesíti a kérelmezıt, és ismét kiállítja 

a kék kártyát. A Bizottság a mobilitás korlátozásával kapcsolatban a közösségi preferencia 

                                                                                                                                                         
szakmai képesítések elismerése a nemzeti eljárásokkal összhangban, szociális segély, a megszerzett 
nyugdíjjogosultság kifizetése harmadik országba költözéskor, adókedvezmények, árukhoz és szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés (lakásszerzési eljárásokhoz és a munkaügyi hivatalok által biztosított segítségnyújtáshoz), 
(Európai Bizottság 2007d). 
95 Bıvebben lásd az 1.2. fejezetet. 
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elvének96 tiszteletben tartására, és a rendszerrel történı esetleges visszaélések elkerülésére 

hivatkozik.  

A politikai terv megjelenése óta éles vita folyik a kezdeményezésrıl, amelyben az a 

tagállami törekvés tükrözıdik, hogy a kérdést a szubszidiaritás elve alapján nemzeti 

hatáskörben lenne célszerő szabályozni. Különösen azok a tagállamok lépnek fel a közösségi 

szabályozás ellen, a hazai munkaerıpiac védelmében, amelyek nemzeti szinten már 

kidolgoztak a magasan képzett munkaerı toborzására vonatkozó programokat, többek között 

az Egyesült Királyság, illetve Németország. 

Az unió igazság- és belügyminiszterei 2008 nyarán tárgyalnak a kék kártya 

bevezetésre tett bizottsági javaslatról, majd az Európai Parlamentben 2008 októberében kerül 

sor a javaslat vitájára és szavazására.97 

A fejlıdı országokat, fıként az afrikai országokat sújtó agyelszívás elkerülése 

érdekében, a negatív hatások mérséklésére az irányelvjavaslat hangsúlyozza, hogy az aktív 

toborzást korlátozni kell azokban az országokban és ágazatokban, amelyeket súlyosan érint az 

elvándorlás, illetve javaslatokat tesz az ideiglenes, oda-vissza irányuló mobilitás 

elısegítésére. 

 

5.4.2. Nemzetközi együttmőködés ösztönzése a migráció kezelése terén 

 

A gazdasági migráció közösségi szabályozásának kidolgozása során az unió kifejezetten 

hangsúlyt helyezett a származási országokkal való együttmőködésre. A tamperei program óta 

a bevándorláspolitikai célkitőzések között szerepel a „harmadik országokkal való átfogó, 

koherens és kiegyensúlyozott megközelítésésen alapuló partnerség” (European Council 1999). 

A Maastrichti Szerzıdés a közösségi fejlesztési politika egyik meghatározó alapelvévé 

tette a koherencia elvét, amely szerint a fejlesztési politika céljait az EU egyéb politikáiba is 

integrálni kell.98 A bevándorláspolitika kialakítása során kimutatható a fejlesztési célokkal 

való koherencia biztosítására való törekvés. 

                                                 
96 A tagállamok munkaerıpiac-politikai okokból elınyben részesíthetik az uniós polgárokat, illetve – 
amennyiben a közösségi jogszabályok ezt elıírják – a harmadik országbeli állampolgárokat, valamint azon 
harmadik országbeli állampolgárokat, akik jogszerően tartózkodnak az érintett tagállamokban és ott 
munkanélküli ellátásban részesülnek (Európai Bizottság 2007d). 
97 A bizottsági javaslatról szóló szavazás eredményét a disszertáció nem tartalmazza, mivel arra a kézirat 
lezárása (2008. június) után kerül sor. 
98 A tagállamok által évtizedek óta folytatott fejlesztési politikát a Maastrichti Szerzıdés iktatta be külön címként 
az EK Szerzıdésbe. A közösségi fejlesztési poltika öt alapelv mentén valósul meg: komplementaritás, 
koordináció, koherencia, földrajzi súlyozás, politikai feltétel (Horváth 2005). 
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2002 decemberében a Bizottság közleményt fogadott el, amely a migráció és a fejlıdés 

kapcsolatának összehangolását célozta.99 A Bizottság javaslatokat tett a migrációval 

kapcsolatos ügyeknek az EU külkapcsolataiba és fejlesztéspolitikájába való beillesztésére, a 

különbözı szakpolitikai területek közötti koherencia erısítésére. A Tanács 2003. májusi 

következtetéseiben támogatta a kezdeményezést, és hangsúlyozta, hogy a migrációs 

kérdéseknek a külkapcsolatokba és a fejlesztéspolitikába való integrálását a harmadik 

országokkal folytatott politikai párbeszédre és együttmőködésre kell alapozni. 

A hágai program szintén kiemelt területként kezelte a harmadik országokkal való 

együttmőködés kérdését. Rögzítette, hogy „az EU politikájának célja, hogy – teljes 

partnerségi kapcsolat keretében és szükség esetén a meglevı közösségi pénzalapok 

felhasználásával – segítséget nyújtson a harmadik országoknak azon erıfeszítéseikben, 

amelyek a migrációkezelés és a menekültvédelem képességének javítását (…) célozzák” 

(Európai Unió Tanácsa 2004 ). Ennek megfelelıen az elmúlt években az unió a migrációval és 

a menekültüggyel kapcsolatos kérdéseket bevonta a harmadik országokkal folytatott politikai 

párbeszédébe, és beépítette együttmőködési stratégiáiba. 

Az EU a migráció és a fejlesztés közötti koherencia erısítésére az ENSZ által 2000-

ben kezdeményezett úgynevezett milleniumi fejlesztési célok keretében is kötelezettséget 

vállalt.100 A migráció egyike annak a millenniumi fejlesztési célokról szóló, 2005. májusi 

tanácsi következtetésekben meghatározott tizenkét szakpolitikai területnek, amely 

tekintetében az unió kötelezettséget vállalt a politikák fejlesztési celú koherenciájának101 

megerısítésére, a fejlesztési és egyéb politikák közötti szinergiák megteremtésére, a 

fejlesztési politika hatékonyságának növelésére (Európai Tanács 2005b). A cselekvési 

prioritások között olyan kezdeményezések szerepeltek, amelyekkel mérsékelni lehet a fejlıdı 

országokból történı agyelszívást, különösen az olyan fontos ágazatokban, mint az 

egészségügy, az oktatás és a kutatás. 

A Bizottság 2005 szeptemberében „A migráció és a fejlıdés kapcsolata: az EU és a 

fejlıdı országok közötti partnerségre vonatkozó egyértelmő iránymutatások” címmel kiadott 

közleményében többek között az alábbi intézkedésekre tett javaslatot Európai Bizottság 

(2005g): diaszpórák támogatása, amelyek hozzájárulhatnak a küldı országok társadalmi–

gazdasági fejlıdéséhez; az agyelszívás mérséklése és az „agyak mobilitásának” támogatása, 

                                                 
99 Migrációs kérdések integrálása az Európai Unió harmadik országokhoz főzıdı kapcsolataiba (European 
Commission 2002f).  
100 Az Egyesült Nemzetek 189 tagja nyolc célt tőzött ki 2000-ben a szegénység felszámolására, az emberi és 
társadalmi fejlıdés elısegítésére és a környezetvédelmi szempontból fenntartható fejlıdés biztosítására, a fejlıdı 
országok támogatására. 
101 Policy Coherence for Development – PCD 
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az átmeneti (ideiglenes) migráció megfelelı formáinak elısegítésével is; a migráns 

munkavállalók hazájukba történı pénzügyi átutalásainak megkönnyítése, különösen a 

transzferköltségek csökkentése és fejlesztési célú felhasználásuk támogatása által; a 

migránsok önkéntes hazatérésének és társadalmi–gazdasági újrabeilleszkedésének 

támogatása; valamint a migráció jobb kézben tartásához szükséges kapacitásbıvítés. 

Az állam- és kormányfık 2005. októberi Hampton Court-i informális ülésén a 

migrációval kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan átfogó megközelítésrıl foglaltak állást, a 

globális migráció javítását célzó, a kibocsátó és tranzitországokkal partnerségben 

végrehajtandó intézkedéseket szorgalmaztak. 

A „Kiemelt intézkedések válaszul a migráció kihívásaira: A Hampton Court utáni elsı 

nyomon követı intézkedések” címen közzétett 2005. novemberi közleményében a Bizottság 

az átfogó megközelítés jegyében cselekvési tervet dolgozott ki a migrációs kihívások 

kezelésére az afrikai és a földközi-tengeri térségre összpontosítva, amelyben a migráció 

biztonsági és fejlesztési szempontjaival foglalkozott (Európai Bizottság 2005h).  

A 2007. júniusi európai tanácsi következtetések az átfogó megközelítést az EU-val 

szomszédos keleti és délkeleti régiókra is kiterjesztették. Megerısítették, hogy „gyors 

elırelépésre van szükség egy olyan átfogó, közös politikai elveken alapuló európai migrációs 

politika kidolgozása terén, amely képes a migráció valamennyi vetületének 

figyelembevételére, a harmadik országokkal kötött valódi partnerségen alapul, és az unió 

külpolitikájának szerves részét képezi” (Európai Tanács 2007a).  

Tampere óta a gazdasági migrációval kapcsolatban született jogszabályokat, 

dokumentumokat, a migránsokat kibocsátó országokkal való együttmőködés figyelembe 

vételével fogadták el. A Bizottság már a 2000-es közleményében is hangsúlyozta, hogy a 

közösségi migrációs politika formálása során a mobilitás olyan formáit kell elısegíteni, 

amellyel biztosítható, hogy a migránsok kapcsolatban maradnak a küldı országgal, és 

hozzájárulnak azok fejlıdéséhez.  

A közösségi politikában kimutathatóan érvényesül az a megközelítés, hogy az 

agyelszívás kockázatát nem a mobilitás korlátozásával, hanem a jobban kézben tartott, jól 

irányított migráció segítségével lehet elérni. A partnerországokkal való együttmőködéssel, a 

folyamatok megfelelı irányításával a migrációval járó elınyöket úgy kell hasznosítani, hogy 

az mind a küldı, mind a fogadó ország számára elınyös, „win-win” szituációt eredményezzen 

(Európai Bizottság 2005g). 

Az elmúlt években a hatékony együttmőködési formák keresése egyre inkább elıtérbe 

került. Az Európai Tanács 2006. decemberi következtetéseiben megállapodott abban, hogy 



 99 

tovább kell mélyíteni a származási országokkal folytatott nemzetközi együttmőködést. Az ET 

rögzítette, hogy a tagállamok vizsgálni fogják a harmadik országok és az EU közötti legális 

migráció különbözı formáinak hatékonyabb megszervezését, és különösen a körkörös 

migrációt megkönnyítésének módját. A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy nyújtson be 

javaslatokat, miként lehet a legális migráció vonatkozásában a nemzetközi együttmőködést 

elısegíteni úgy, hogy az hozzájáruljon az EU munkaerıigényének fedezéséhez, ugyanakkor 

csökkentse az agyelszívás negatív hatásait. 

A Bizottság 2007 májusában „A körkörös migrációról, valamint az Európai Unió és 

harmadik országok közötti mobilitási partnerségekrıl” címő közleményében tette közzé a 

körkörös migrációra vonatkozó koncepcióját, amellyel operatív tartalmat adott az EU 

migrációval kapcsolatos átfogó megközelítésének (Európai Bizottság 2007f).102 A Bizottság 

számos újszerő javaslatot tett az ideiglenes és körkörös migrációt elısegítésére, az 

úgynevezett mobilitási partnerségek létrehozására. 

A „Migrációval kapcsolatos általános megközelítés egy év távlatában” címő bizottsági 

közleményben jelent meg elıször az az elképzelés, hogy egyes országokkal mobilitási 

csomagokra megállapodást lehetne kötni (Európai Bizottság 2006h). Az együttmőködés 

lehetıségét csak azokra az országokra terjesztenék ki, amelyek vállalják, hogy erıfeszítéseket 

tesznek az illegális migráció leküzdése érdekében is.103 Ebben megjelent az a megközelítés, 

hogy az illegális bevándorlással szemben csak úgy lehet fellépni, ha egyidıben létrejönnek a 

legális bevándorlás csatornái, mivel a két jelenség szorosan összefügg egymással. 

A legális migráció különbözı formáinak hatékonyabb megszervezése érdekében a 

Bizottság javaslatokat dolgozott ki mobilitási partnerségek kialakítására, amelyeket minden 

esetben az EU céljaira és az adott harmadik ország speciális igényeire, konkrét körülményeire 

tekintettel alakítanának ki, így azok mindig egyedi sajátosságokon, „migrációs profilokon” 

alapulnának.  

A mobilitási partnerség keretében az EU és a részt vevı tagállamok kedvezıbb legális 

bevándorlási lehetıségeket biztosíthatnak az adott ország állampolgárai számára. 

Szabályozhatják kizárólag a gazdasági migrációt, de kiterjedhetnek a legális migráció egyéb 

formáira is, így például a tanulmányi vagy egyéb képzési célú migrációra is. A koncepció 

szerint a mobilitási partnerségek több tagállam önkéntes alapú, összevont ajánlatát 

                                                 
102 . A közlemény épített a korábbi közösségi kezdeményezésekre, így különösen „A migráció és a fejlıdés 
kapcsolata” és a „Politikai terv a legális migrációról” címő közleményekre, valamint az illegális bevándorlás 
elleni küzdelem terén tett intézkedésekre. 
103 A harmadik országok az EK vagy a részt vevı tagállamok által nyújtott különleges anyagi és/vagy technikai 
segítségben részesülhetnének, például a hazatérı migránsok gazdasági és társadalmi újrabeilleszkedésének 
megkönnyítése érdekében. 
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tartalmazhatják, amely megkönnyítené az érintett ország állampolgárainak munkavállalását. A 

partnerségek keretében kedvezıbb bánásmódot biztosíthatnak, foglalkoztatási kvótákat 

határozhatnak meg, illetve gyakorlati eszközökkel is segíthetik az állásajánlatok megtalálását.  

A Bizottság javaslata szerint a mobilitási partnerségek további eleme lehet a migrációs 

hullámok kezeléséhez a partnerországoknak nyújtott pénzügyi és technikai támogatás. A 

támogatást az EU a migrációs és menekültügyi tematikus program keretében nyújthatná. A 

Bizottság a kapacitásfejlesztés érdekében az alábbi tevékenységek támogatását javasolta:  

- információk szolgáltatása az EU-tagállamok munkaerıpiaci igényeirıl és a 

bevándorlás feltételeirıl; 

- a diákok, kutatók, fiatal szakemberek, önkéntesek és az érintett ország ifjúsági 

szervezeteiben résztvevık mobilitásának támogatására irányuló további intézkedések 

- a kiutazás elıtt nyelvi vagy technikai képzés nyújtása a külföldön konkrét 

foglalkoztatási kilátással rendelkezı személyek részére; 

- munkaközvetítési szolgáltatások, az EU-ban kínált állások és az érintett országok 

álláskeresıinek összehozása, amelyek során hasznosak lehetnek az EU informatikai 

rendszereivel, mint például az EURES mobilitási portállal való közvetlen kapcsolatok 

- a visszatérı migránsok gazdasági és társadalmi újra beilleszkedésének megkönnyítését 

szolgáló programok; 

- a migránsok hazautalásainak megkönnyítését szolgáló erıfeszítések, beleértve az 

együttmőködési mechanizmusokat. 

A mobilitási partnerségek keretében a Bizottság javasolta a nem uniós 

állampolgároknak adandó rövidtávú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának 

megkönnyítését, így az EU-tagállamok konzuli szolgáltatásainak jobb szervezését az érintett 

országban, illetve egyes csoportok számára vízumkönnyítési megállapodásokat. 

A mobilitási partnerségek az érintett partnerország kérelmére tartalmazhatnak az 

agyelszívás veszélyének kezelésére és a körkörös vagy visszatérı migráció ösztönzésére 

szolgáló intézkedéseket is. Mindenekelıtt közös megegyezés alapján kizárhatnák a 

kedvezményes elbánásban részesülık körébıl a nyomás alatt álló ágazatokban dolgozó 

migránsokat. 

A Bizottság taglalta a körkörös migráció megkönnyítését szolgáló intézkedéseket. 

Egyfelıl támogatandónak ítélte az EU-ban letelepült nem uniós állampolgárok körkörös 

migrációját, amely lehetıséget ad üzleti, szakmai, önkéntes vagy egyéb tevékenységek 

folytatására a származási országban, a tagállamok egyikében való fı lakóhely megtartása 

mellett. Másfelıl a körkörös migráció lehetıséget nyújthat a nem uniós polgárok részére, 
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hogy ideiglenesen az EU-ba utazzanak munkavállalási, tanulási, képzési céllal, azzal a 

feltétellel, hogy az engedélyezett idıtartam lejártával ismét visszatérnek a származási 

országba. A Bizottság álláspontja szerint a körkörösséget úgy lehet erısíteni, hogy a 

migránsoknak hazatértük után valamilyen formában különleges mobilitásra nyújtanak 

lehetıséget, például egyszerősített befogadási/újra-beléptetési eljárások révén. 

A Bizottság javaslatokat tett a körkörös migráció ösztönzését szolgáló uniós jogi 

keretrendszer megteremtésére is. Kezdeményezte, hogy a legális migrációról szóló Politikai 

tervben javasolt jogszabályokba is illesszenek be körkörös migrációt elısegítı intézkedéseket, 

a magasan képzett migránsokról szóló irányelvjavaslat esetében például javasolta a 

befogadási eljárások további könnyítését. 

A Bizottság továbbá egyes, már létezı jogszabályok módosítását is kezdeményezte a 

körkörös migráció elısegítése érdekében. A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezık 

jogállására vonatkozó irányelv104 esetében például azt javasolta, hogy az engedélyt ne vonják 

vissza tizenkét hónapnyi távollét esetén, hanem ezt az idıszakot két vagy három évre 

hosszabbítsák meg.  

Módosítást javasolt a tanulmányokat folytatók, valamint a kutatók fogadását 

szabályozó két irányelv esetében is. Az egyik lehetséges módosítás a többszöri belépésre 

jogosító tartózkodási engedély bevezetése, amely lehetıvé tenné, hogy a jogosultak hosszabb 

idıszakokra távol legyenek az EU területétıl anélkül, hogy elveszítenék tartózkodáshoz való 

jogukat. Egy másik lehetıség lenne az érintettek részére gyorsított eljáráshoz való jog 

biztosítása, amennyiben a tartózkodási engedélyük lejártakor visszatértek származási 

országukba.  

A Bizottság felvetette a két irányelv összekapcsolásának a lehetıségét is az olyan 

kutatók részére biztosított könnyebb beutazással, akiknek korábban diákként engedélyezték a 

beutazást, és akik tanulmányaik befejeztével visszatértek származási országukba.105  

A Bizottság hangsúlyozta, hogy a mobilitási partnerségeknek megfelelı biztosítékokat 

kell tartalmazniuk a migráció körkörösségének biztosítására. A körkörösséget alapvetıen a 

legális mobilitás jövıbeli lehetıségeinek biztosításával kívánja ösztönözni, tehát a többszöri 

beutazásra jogosító tartózkodási/munkavállalási engedélyek bevezetésével, amelyek lehetıvé 

teszik a migránsoknak a hazájukba való ideiglenes visszatérést több alkalommal, valamint a 

gyorsított befogadási eljárás az EU-ban korábban lakóhellyel rendelkezett és engedélyük 

                                                 
104 2003/109/EK 
105 A Bizottság javasolta a koncepció kiterjesztését oly módon, hogy a diákok még abban a tagállamban való 
tartózkodásuk alatt, ahol tanulmányaikat folytatják, kérelmezhessék a beutazást kutatóként, azzal a feltétellel, 
hogy a kérelem benyújtásának idıpontjában tanulmányi célú tartózkodási engedélyük még nem járt le. 
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lejártakor hazájukba önként visszatért migránsok számára. A Bizottság álláspontja szerint a 

további mobilitás ígérete csökkenteni fogja az engedélyezett idıszakot meghaladó 

tartózkodást.  

Szintén a körkörösséget segíti elı a visszatérı migránsok hazájukban való újra 

beilleszkedésének támogatása. A partnerországoknak reintegrációt ösztönzı intézkedéseket 

kell hozniuk, többek között elı kell segíteni a foglalkoztatást, a visszatérık álláskeresésének 

vagy vállalkozásindításának a támogatását, újrabeilleszkedési prémiumot, adókedvezményt, 

különleges lakhatási programokat kell biztosítani, a visszatérı kutatókat támogatni kell abban, 

hogy hazájukban kutatási projektekben vegyenek részt, illetve a diákok ösztöndíjait meg kell 

hosszabbítani a visszatérést követı néhány évig. A mobilitási partnerségek részeként az EU 

vagy az érdekelt tagállamok megállapodhatnak ilyen jellegő intézkedések támogatásáról is. 

A migránsok hazájukba való tényleges visszatérését biztosító egyik lehetséges 

intézkedés, hogy a migránsok számára követelményként írják elı az írásos 

kötelezettségvállalást, amely szerint a szerzıdésük lejártakor a származási országukba 

önkéntesen visszatérnek.  

A Bizottság hangsúlyozta, hogy a körkörös migrációs programok megvalósítását 

figyelemmel kell kísérni annak érdekében, hogy a programok kettıs célja biztosítható legyen: 

az EU munkaerıpiacainak igényeinek kielégítése mellett a származási országok fejlıdéséhez 

való hozzájárulás oly módon, hogy a körkörös migráció ne váljon állandóvá. 

A megfelelıen kezelt körkörös migráció önmagában is csökkentheti az agyelszívás 

mértékét, de a kockázatok ellensúlyozásához a Bizottság további intézkedéseket is 

szükségesnek tart. Javasolta, hogy a tagállamok vállaljanak kötelezettséget arra, hogy nem 

fognak az adott ország által nyomás alatt állóként megjelölt ágazatokban aktívan 

munkavállalókat toborozni. A rendszeresen aktualizált migrációs profilok egyik célja éppen 

az, hogy az agyelszívás által érintett ágazatokat és foglalkozásokat beazonosítsák az érintett 

fejlıdı országokban. A Bizottság további megoldási javaslata arra vonatkozott, hogy az EU a 

partnerországnak támogatást nyújtana vonzó álláslehetıségek megteremtéséhez, különösen a 

magasan képzett munkavállalók részére, a kivándorlás alternatívájaként. 

A Bizottság arra is felhívta a figyelmet, hogy az uniós keretek és politikák mellett a 

küldı országok és az érdekelt EU-tagállamok közötti kétoldalú megállapodások 

rugalmasabbá, egyszerőbbé tehetik a körkörös migráció mőködtetését. Az EU-s keretek 

összekapcsolása a kétoldalú megállapodásokkal valamennyi érintett fél számára kedvezı 

szinergiahatásokat eredményezhetne. 
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A Bizottság rögzítette, hogy integrálni kívánja ezeket a kérdéseket a 

partnerországokkal a migrációról folytatott politikai párbeszédbe és együttmőködésbe. 

Az Európai Tanács 2007. decemberi következtetéseiben megerısítette a migráció 

kezelése terén folytatott nemzetközi együttmőködés és politikai párbeszéd jelentıségét, 

támogatta a mobilitási partnerségekkel és a körkörös migrációval kapcsolatos 

kezdeményezést, és felkérte a Bizottságot, hogy kezdje meg kísérleti mobilitási partnerségek 

elindítását (Európai Tanács 2007b).  

Az Európai Tanács 2008. júniusi ülésén ismételten támogatta a nemzetközi 

együttmőködés folytatását a migráció terén, az átfogó megközelítés továbbfejlesztését, a 

mobilitási partnerségek és a migrációs profilok kidolgozását (Európai Tanács 2008b). Az ET 

a Zöld-foki szigetekkel és a Moldovai Köztársasággal korábban elindított kísérleti mobilitási 

partnerségek mellett támogatta a partnerségekrıl szóló tárgyalások megkezdését Grúziával és 

Szenegállal. Felkérte a Bizottságot, hogy a kísérleti mobilitási partnerségeket értékelje, és az 

elért eredményekrıl 2009 júniusáig tegyen jelentést. 

Az elmúlt években az EU a legális migrációs áramlatok kezelése, és azon belül többek 

között a körkörös migráció elısegítése terén is jelentıs pénzügyi és technikai támogatást is 

nyújtott a partnerországoknak (Európai Bizottság 2007f). Az uniós külpolitika keretében az 

egyes földrajzi területekre vonatkozóan számos migrációval kapcsolatos projektet 

finanszíroztak. A migráció kérdése a bıvítési folyamat keretében is nagy hangsúlyt kapott: 

1997 és 2003 között több mint 410 millió eurót költöttek a PHARE nemzeti programok 

keretében megvalósított projektekre a tíz csatlakozó ország esetében. Az olyan földrajzi 

jellegő eszközökre, mint a TACIS és a MEDA mintegy 450 millió eurót fordítottak a 2002–

2006 közötti idıszakban a migrációhoz közvetlenül kapcsolódó intézkedések 

finanszírozására, elsısorban a balkáni, földközi-tengeri és kelet-európai országokban. 

A B7-677 költségvetési fejezetet 2001-ben abból a célból hozták létre, hogy lehetıvé 

tegye a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos elıkészítı intézkedések elfogadását. 

Ezen intézkedések számára a 2001–2003 közötti idıszakban 42,5 millió eurót biztosítottak, és 

a három év alatt negyvenkilenc projekt részesült társfinanszírozásban.106  

A Bizottság 2003-ban a B7-667 költségvetési fejezet által finanszírozott intézkedések 

folytatására, a partnerországokban a migrációs mozgások jobb kezelésének támogatására 

                                                 
106 A beavatkozás fı területeit a migrációs mozgások kezelése, az illegális migráció megelızése, a migránsok 
újrabeilleszkedése hazájukban, a migráció és a fejlıdés kapcsolata és a nemzetközi védelem jelentik. Földrajzi 
szempontból az intézkedésekre elsısorban a Balkán-térség (kezdetben Albánia), Kelet-Európa (különösen 
Ukrajna és Oroszország), a földközi-tengeri országok (Marokkó, Tunézia, Törökország) és Ázsia (elsısorban 
Afganisztán és Srí Lanka) esetében került sor. 



 104 

indította el az Aeneas-programot 250 millió eurós költségvetéssel. A finaszírozott 

tevékenységek folytatására – a fejlesztési együttmőködési eszköz keretében – hozták létre a 

„migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos tematikus programot” a 2007–2013 közötti 

költségvetési idıszakra vonatkozóan. 

A tematikus program speciális és technikai jellegő, elsısorban a kapacitásbıvítést, 

különösen a személyzeti képzést célozza.”107 A programban támogatott cselekvések 

összhangban vannak a Közösségnek a migráció alapvetı okainak kezelésére irányuló 

erıfeszítéseivel.108 A program továbbá hozzájárul a politikák közötti nagyobb koherencia 

biztosításához, a migrációnak a közösségi együttmőködési és fejlesztési politikába való 

integrálásához.  

A migrációs és menekültügyi kérdések jelenleg is az unió politikai prioritásai között 

szerepelnek. Ezt jelzi, hogy a francia elnökség 2008 nyarán európai migrációs és 

menekültügyi egyezmény létrehozását kezdeményezte. A Bizottság 2008. júniusában tette 

közzé álláspontját a közös európai bevándorláspolitika továbbfejlesztésérıl a „Közös európai 

bevándorláspolitika: elvek, fellépések és eszközök” címő közleményében (Európai Bizottság 

2008c). A közlemény tíz közös elvet109 tartalmaz, amelyek a tamperei célkitőzésekre, a hágai 

programra, valamint a 2005-ös migrációval kapcsolatos átfogó megközelítésre épülnek. Az 

alapelvek rögzítik, hogy a bevándorlás szerepet játszik az európai gazdaság teljesítményében, 

valamint hogy a közösségi migrációs politikának nemzetközi együttmőködésen kell 

alapulnia.110 

 

 

 

 
                                                 
107 További pénzügyi eszközök – mint a stabilitási eszköz, az elıcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) és az 
Európai Fejlesztési Alap (EFA) – keretében finanszírozott projektek szintén hozzájárulhatnak a származási 
ország kapacitásainak és infrastrukturájának fejlesztéséhez. 
108 A tematikus program nem a migráció alapvetı okainak (konfliktusok, szegénység, felelıtlen kormányzás) 
kezelésére irányuló projekteket finanszíroz, mivel azok a szélesebb körő együttmőködési programok keretébe 
tartoznak. Az együttmőködési programokat korábban a földrajzi jellegő eszközök, jelenleg pedig az európai 
szomszédsági és partnerségi eszköz (ENPI), valamint a fejlesztési együttmőködési és gazdasági együttmőködési 
eszköz (DCECI) finanszírozza. 
109 Az alapelvek a következı fejezetekbe csoportosíthatók: Jólét és bevándorlás: világos szabályok és egyenlı 
feltételek; a szakképzettség és a szükségletek összehangolása; a sikeres bevándorlás kulcsa az integráció. 
Szolidaritás és bevándorlás: átláthatóság, bizalom és együttmőködés; a rendelkezésre álló eszközök hatékony és 
koherens felhasználása; partnerség a harmadik országokkal. Biztonság és bevándorlás: Európa érdekeit szolgáló 
vízumpolitika; integrált határigazgatás; az illegális bevándorlás elleni küzdelem fokozása és zéró tolerancia az 
emberkereskedelemmel szemben; fenntartható és hatékony kiutasítási politika. 
110 Az Unió állam- és kormányfıi elıreláthatóan 2008 októberében hagyják jóvá a francia elnökség által 
elıkészített európai migrációs és menekültügyi egyezményt. A Bizottság a konkrét jogszabályokat 2008 második 
felében és 2009 során fogja elıterjeszteni. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az elmúlt évtizedekben nemzetközi szinten egyre élesedı verseny tapasztalható a kutatói 

utánpótlás biztosítása érdekében. Az unió 2000-ben a lisszaboni stratégia meghirdetésével 

kapcsolódott be a kutatókért folyó nemzetközi versenybe.  

Értekezésem célja az agyelszívás káros hatásainak mérséklésével, illetve az 

agyvisszanyerést célzó politikai megoldásokkal kapcsolatos nemzetközi gyakorlat vizsgálata, 

valamint ennek tükrében az unió elmúlt években bevezetett közösségi szintő politikai 

intézkedéseinek és azok specifikumainak feltárása. Az EU-n kívüli emberi erıforrások 

mobilizálására irányuló stratégiák elemzésén túl céljaim között szerepel az unió belsı 

erıforrásainak hatékonyabb felhasználását célzó közösségi szintő intézkedések vizsgálata, 

különös tekintettel a kutatói mobilitás elısegítésére, valamint a nemek közötti 

esélyegyenlıség biztosítására.  

Értekezésemben bemutatom, hogy a kutatás emberi erıforrásainak fejlesztése, a 

kutatói utánpótlás biztosítása, mint prioritás az unió különbözı szakpolitikáiban koherensen 

érvényesül. A célkitőzés érdekében közösségi szinten koordinált intézkedések történtek a 

kutatáspolitika (diaszpóra-opció, reemigráció ösztönzése), a migrációs politika (kutatók 

nemzetközi toborzását elısegítı szelektív migrációs politika bevezetése), a munkaerı-

mobilitás (kutatói mobilitás elısegítése), valamint az esélyegyenlıségi politika (kutatónık 

esélyegyenlıségének biztosítása) területein. 

Az EU lisszaboni folyamattal a tagországok modernizációját ösztönzi, hogy azok 

célzott intézkedéseikkel a strukturális problémákon javítsanak, gazdaságukat dinamizálják. 

A lisszaboni programnak kezdettıl fogva központi elemét képezi az Európai Kutatási 

Térség létrehozása, a kutatás és az innováció fejlesztése, tekintettel ezen területeknek a 

versenyképességben játszott központi jelentıségére. A Bizottság a stratégia 2005-ös 

felülvizsgálatakor megerısítette, hogy az innováció, a kutatás és az oktatás 

„tudásháromszögét” tekinti a versenyképesség motorjainak. 

A megújult stratégia keretében számos kezdeményezés született mind uniós, mind 

nemzeti szinten, amelyek az európai kutatás és az innováció számára szükséges emberi és 

pénzügyi erıforrások mobilizálását és a „kritikus tömeg” elérését célozzák. Ennek érdekében 

az intézkedések a felsıoktatás, a kutatás és az üzleti világ közötti kapcsolatok erısítésére, a 

kutatást, az innovációt és a kimagasló teljesítményt támogató környezet megteremtésére 

irányulnak, amely révén az EU vonzó térséggé tehetı a kutatás-fejlesztési befektetések és a 

k+f munkaerı számára. 
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A lisszaboni folyamat keretében elért eredményekkel kapcsolatban ugyanakkor 

figyelembe kell venni, hogy az oktatási, kutatási és innovációs politika elsısorban a 

tagállamok feladata. Az unió a lisszaboni programmal a tagállamokat nemzeti cselekvési 

programok kidolgozására ösztönzi, valamint a nemzeti kezdeményezéseket közösségi szintő 

fellépéssel erısíti, de alapvetıen a tagállamok elkötelezettségétıl függ, hogy ezen nemzeti 

hatáskörbe tartozó területeken megvalósítják-e a vállalt feladatokat. 

Az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt években az Európai Unió és az Egyesült 

Államok közötti innovációs különbség folyamatosan csökken, ugyanakkor az unión belüli 

innovációs teljesítmények is kezdenek közelíteni egymáshoz, mivel az új tagállamok egyre 

közelebb kerülnek az európai átlaghoz. 

A nemzeti programok következetes végrehajtása tehát az új tagországok 

felzárkózásában is meghatározó jelentıségő. A felzárkózás, a kohézió javítása az unió 

egészének a versenyképességét is javítja. 

Az unió a lisszaboni folyamat 2008-tól 2010-ig tartó második hároméves ciklusában a 

célok megvalósítására összpontosít. Az eddigi folyamatok elmélyítésének szándékát tükrözi, 

hogy a Bizottság deklarálta, hogy az ötödik szabadság, a „tudás szabadságának” biztosítására 

törekszik. 

Az ötödik szabadság biztosítása érdekében hozott intézkedések között továbbra is 

prioritásként szerepel a kutatók, tudósok és egyetemi oktatók határokon átnyúló mobilitásának 

növelése, a képesítések kölcsönös elismerésének elımozdítása, illetve az európai kutatók 

számára egy nyitottabb és versenyképesebb munkaerıpiac biztosítása, amely jobb 

karrierstruktúrát kínál. 

A kutatásnak a versenyképességben játszott stratégiai jelentısége miatt az EU célzott 

intézkedéseket hozott az Európai Kutatási Térség munkaerıpiacának kiépítésére az uniós 

munkaerıpiac elégtelen mőködésének az ellensúlyozására.  

Álláspontom szerint az egységes európai kutatói munkaerıpiac létrehozásának 

elısegítésére 2001-ben elfogadott mobilitási stratégia eddigi legjelentısebb eredményei az 

alábbiakban összegezhetık: a kutatás terén munkaerı-közvetítési infrastruktúra kiépítése: 

mobilitást támogató európai információs hálózat (ERA-MORE), illetve közösségi és nemzeti 

mobilitási portálok kiépítése; valamint a kutatók foglalkoztatási feltételeire, illetve felvételi 

eljárására vonatkozó alapelvek rögzítése két bizottsági ajánlásban: a „Kutatók európai 

chartájában”, valamint a „Kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexében” (1. tézis). 



 107 

Az unió tehát speciálisan a kutatási szféra számára külön munkaerı-közvetítési 

infrastruktúrát épített ki, amelynek a struktúrája és szolgáltatásai hasonlatosak a korábban már 

az uniós munkaerıpiacon átfogóan kiépült EURES rendszeréhez. 

Míg a munkaerı-közvetítési infrastruktúrát viszonylag gyorsan, néhány év alatt 

sikerült kiépíteni, addig a kutatók alkalmazására, munkafeltételeire vonatkozó charta és kódex 

elfogadása, illetve az ajánlások gyakorlatba ültetése már jóval lassabban halad elıre. Az 

elavult struktúrák, nemzeti jogi rendelkezések és szokások megváltoztatása lassú folyamat, 

ezen a téren még mindig számos tényezı gátolja, hogy a kutatók hozzáférjenek más 

intézményekben, más ágazatokban, vagy más országokban kínált lehetıségekhez. 

Az egységes kutatói munkaerıpiac létrehozása, az akadályok leépítése terén tehát 

fontos eredmények születtek, azonban a nemzeti munkaerıpiacok fragmentáltsága még 

mindig jellemzı, a kutatás terén nem jött létre közösségi szintő, az emberi erıforrások 

hatékony allokálását biztosító rugalmas munkaerıpiac. 

Az EU a lisszaboni folyamat következı hároméves ciklusában a mobilitási stratégia 

koncentráltabb végrehajtására helyezi a hangsúlyt. A Bizottság a feladatok pontos 

meghatározásával, illetve a végrehajtás ellenırzésével kívánja hatékonyabbá tenni az 

alapvetıen a nemzeti kormányok, illetve intézmények hatáskörébe tartozó intézkedéseket. A 

tagállamok a Bizottsággal létrehozandó partnerségek keretében reális, konkrét célokat 

fogalmaznak meg, nemzeti cselekvési terveket dolgoznak ki olyan területeken, mint például a 

kutatóintézetek felvételi eljárásainak szisztematikus megnyitása, az ösztöndíjak 

hordozhatósága, a mobil kutatók szociális biztonsága és kiegészítı nyugdíjának 

hordozhatósága, vonzó foglalkoztatási feltételek és munkakörülmények megteremtése. 

Az európai kutatás számára jelentıs, de mindeddig nem kellıen hasznosított potenciált 

jelentenek a nık. Az unióban egy évtizede érvényesítik a nemek közötti esélyegyenlıség elvét 

a kutatás-fejlesztés területén. Az elmúlt évtized eredményének tekinthetı a nemzeti szakértıi 

csoportok együttmőködése (Helsinki-csoport), az új, nemekre bontott indikátorok kidolgozása 

és a rendszeres statisztikai adatgyőjtés megindulása, a társadalmi nemre vonatkozó kutatások 

finanszírozása a kutatási keretprogramokban, valamint a keretprogramok megvalósítása során 

az esélyegyenlıségi szempontok figyelembe vétele. A sztereotípiák, elavult társadalmi 

beidegzıdések felszámolása azonban lassú folyamat. A kezdeményezések ellenére a 

keretprogramokban is leképezıdnek a kutatói társadalmat általánosságban is jellemzı 

egyenlıtlenségek: a nık részvétele alacsony, csupán néhány tudományterületen összpontosul, 

a vezetıi pozíciókban a nık alulreprezentáltak, azaz a horizontális és vertikális szegregáció a 

keretprogramokban is megfigyelhetı (2. tézis).  
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Az unióban rendelkezésre álló emberi erıforrások jobb kihasználása mellett az EU a 

lisszaboni célkitőzéseknek és a mobilitási stratégiának megfelelıen a külsı erıforrásokat is 

mobilizálni kívánja, ezzel bekapcsolódott a magasan képzett munkaerıért, illetve a kutatókért 

folyó egyre intenzívebb nemzetközi versenybe. 

A 6. és a 7. keretprogram struktúráját a mobilitási stratégia célkitőzéseinek 

megfelelıen alakították ki, a mobilitási programok költségvetését jelentısen megemelték. A 

6. keretprogram mobilitási programjában megerısítették a program nemzetközi dimenzióját, 

egyúttal a mobilitás körkörösségét biztosító mechanizmusokat vezettek be. A keretprogramok 

révén az unió a külföldön élı szakemberek mobilizálását ösztönzı politikai megoldások közül 

a diaszpóra- és a reemigrációs opciókat is alkalmazza.  

Az EU a tartósan külföldön élı európai származású kutatók visszatérését a 

keretprogramban néhány évre szóló, egyéneket megcélzó mobilitási ösztöndíjakkal segíti elı. 

A sikeres ázsiai programokhoz hasonló, számos kutatót megcélzó, hosszú távú 

karrierlehetıséget biztosító közösségi szintő reemigrációs programot nem indított (3. tézis).  

Az EU a mobilitási program keretében finanszírozza a külföldi kutatói diaszpórával 

való kapcsolattartást is: hosszú távon azokról sem kíván lemondani, akik nem tervezik a 

hazatérést. Álláspontom szerint a külföldön, elsısorban az USA-ban élı európai származású 

kutatókkal való kapcsolattartást célzó, a kilencvenes években megalakuló elsı 

tudáshálózatokhoz képest némileg megkésve, 2006-ban induló kezdeményezés (ERA-Link) 

számos elemében eltér a tudományos diaszpóra-hálózatok többségétıl, amennyiben felülrıl 

jövı, az Európai Bizottságtól kiinduló, nem egyetlen országhoz kapcsolódó, regionális 

kezdeményezésrıl van szó, amelynek a hálózatépítésen és a kapcsolattartáson túl deklarált 

céljai közé tartozik kutatási projektek generálása, illetve a külföldön élık hazatérésének 

ösztönzése is, amely célokhoz az unió a közösségi finanszírozású kutatási keretprogramokon 

keresztül anyagi támogatást is biztosít (4. tézis). 

A külsı erıforrások bevonását, a kutatók nemzetközi toborzását segíti elı az uniós 

migrációs politika is. Értekezésemben amellett érvelek, hogy az Európai Unióban közösségi 

szinten az elmúlt évtized alatt formálódó szelektív migrációs politikát a nemzetközi 

együttmőködésre törekvés, kooperatív vonások jellemzik. A hagyományos betelepítı 

országoknak a magasan képzettek tartós letelepedését ösztönzı bevándorlás-politikai 

intézkedéseivel szemben az EU a származási ország érdekeit is tekintetbe vevı módszereket 

(ideiglenes, körkörös migráció) dolgoz ki (5. tézis). 

Az EU közel egy évtizede, az 1999-es tamperei Európai Tanács óta megállapodásra 

törekszik a gazdasági migrációra vonatkozó közös szabályok kialakításáról. A hágai program 
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során félretették azt a kezdeti elképzelést, hogy valamennyi gazdasági bevándorlóra érvényes 

egységes uniós befogadási eljárást alakítsanak ki. Az EU a szelektív migrációs politika 

kialakítása mellett döntött, amely csupán néhány, az európai gazdaság és versenyképesség 

szempontjából kiemelkedıen fontos migrációs csoport, többek között a kutatók toborzását 

célozza, akik számára gyorsított befogadási eljárást dolgozott ki. 

Az elmúlt években elfogadott irányelvek nem a munkaerı végleges betelepítését, 

hanem az ideiglenes, meghatározott idejő tartózkodást ösztönzik. Álláspontom szerint az EU 

az elmúlt néhány évben a hagyományos bevándorló országok által alkalmazott helyettesítési 

migrációval szemben – amely hosszú távon nem fenntartható és súlyos etikai aggályokat vet 

fel – alternatív, innovatív megoldásokat dolgozott ki, amely nemzetközi együttmőködésen, a 

származási országokkal való partnerségen alapul, és a koherencia elvét érvényesítve 

összhangban áll az uniós fejlesztési politika célkitőzéseivel is. 

Véleményem szerint a gazdasági migrációra vonatkozó uniós politikában 

egyértelmően kimutatható a nemzetközi együttmőködésre, kooperációra való törekvés, az 

etikai szempontok érvényesítése, a fogadó és a származási ország számára egyaránt elınyös 

megoldások keresése. A fejlıdı országokat sújtó agyelszívás mérséklésére az ideiglenes, a 

körkörös migrációt ösztönzi, és a migrációs partnerségek kialakításával lehetıséget kíván 

biztosítani az egyes országok egyedi sajátosságainak figyelembe vételére. 
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8. FÜGGELÉK 
 

1. Melléklet 

A 6. Keretprogram (2002-2006) szerkezete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, 2004 
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2. Melléklet 

A 6. Keretprogram (2002-2006) költségvetése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, 2004 
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3. Melléklet 

A 6. Keretprogram mobilitási programjának struktúrája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, 2004 
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4. Melléklet 

 

A 7. Keretprogram (2007-2013) szerkezete és költségvetése 

millió euró 

Kooperáció   32413 

Egészségügy 6100   

Élelmiszerek, mezıgazdaság és biotechnológia 1935   

Információs és kommunikációs technológiák 9050   

Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák 3475   

Energia 2350   

Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is); 1890   

Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) 4160   

Társadalomi-gazdasági és humán tudományok 623   

Őrkutatás 1400   

Biztonsági kutatás 1430   

Emberek   4750 

Ötletek   7510 

Kapacitások   4097 

Kutatási infrastruktúrák 1715  

A KKV-k javára végzett kutatás 1336   

A tudás régiói 126   

Kutatási potenciál 330   

Tudomány a társadalomban 280   

A kutatási politikák koherens fejlesztésének támogatása 70   

Nemzetközi együttmőködési tevékenységek 180   

A Közös Kutatóközpont nem nukleáris fellépései   1751 

Nukleáris tevékenységek   2751 

Összesen:   53272 
 
Forrás: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, 2007 
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5. Melléklet 

 

Women and Science Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: European Commisssion, 2005 
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9. MAGYAR NYELV Ő ÖSSZEFOGLALÓ  

 

Az Európai Unió 2000-ben, a lisszaboni stratégia meghirdetésével bekapcsolódott a kutatói utánpótlás 

biztosításáért folyó nemzetközi versenybe. Értekezésem célja a nemzetközi gyakorlat tükrében az 

uniós szintő politikai intézkedések specifikumainak feltárása.  

A kutatásnak a versenyképességben játszott stratégiai jelentısége miatt az EU célzott 

intézkedéseket hozott az Európai Kutatási Térség munkaerıpiacának kiépítésére, amelynek 

legjelentısebb eredményei: a kutatás terén munkaerı-közvetítési infrastruktúra kiépítése: 

mobilitást támogató európai információs hálózat (ERA-MORE), illetve közösségi és nemzeti 

mobilitási portálok kiépítése; valamint a kutatók foglalkoztatási feltételeire, illetve felvételi 

eljárására vonatkozó alapelvek rögzítése két bizottsági ajánlásban: a „Kutatók európai 

chartájában”, valamint a „Kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexében” (1. tézis). 

Az unióban egy évtizede érvényesítik a nemek közötti esélyegyenlıség elvét a kutatás-

fejlesztés területén. Fontos eredménynek tekinthetı a nemzeti szakértıi csoportok együttmőködése 

(Helsinki-csoport), az új, nemekre bontott indikátorok kidolgozása és a statisztikai adatgyőjtés, a 

gender témájú kutatások finanszírozása, a keretprogramok megvalósítása során az esélyegyenlıségi 

szempontok figyelembe vétele. A kezdeményezések ellenére a keretprogramokban is tapasztalhatóak a 

kutatói társadalmat általánosan jellemzı egyenlıtlenségek: a nık részvétele alacsony, csupán néhány 

tudományterületen összpontosul, a vezetıi pozíciókban a nık alulreprezentáltak, azaz a horizontális és 

vertikális szegregáció továbbra is megfigyelhetı (2. tézis). 

Az unió a külföldön élı kutatók mobilizálását ösztönzı politikai megoldások közül a 

reemigrációs, valamint a diaszpóra-opciókat is alkalmazza. Az EU a sikeres ázsiai programokhoz 

hasonló, nagyszámú kutatót megcélzó, számukra hosszú távú karrierlehetıséget biztosító reemigrációs 

programot nem indított. A reemigrációt néhány évre szóló, egyéneket megcélzó mobilitási 

ösztöndíjakkkal segíti elı (3. tézis). 

A külföldön, elsısorban az USA-ban élı európai származású kutatókkal való kapcsolattartást 

célzó, 2006-ban induló diaszpóra-kezdeményezés (ERA-Link) számos elemében eltér a diaszpóra-

hálózatok többségétıl, amennyiben felülrıl jövı, a Bizottságtól kiinduló, regionális kezdeményezésrıl 

van szó, amelynek a hálózatépítésen túl deklarált céljai közé tartozik a projektgenerálás, illetve a 

külföldön élık hazatérésének ösztönzése is, amelyhez a keretprogramon keresztül biztosít anyagi 

támogatást (4. tézis). 

Az Európai Unióban közösségi szinten az elmúlt évtized alatt formálódó szelektív 

migrációs politikát a nemzetközi együttmőködésre törekvés, kooperatív vonások jellemzik. A 

hagyományos betelepítı országoknak a magasan képzettek tartós letelepedését ösztönzı 

bevándorlás-politikai intézkedéseivel szemben az unió a származási ország érdekeit is tekintetbe 

vevı módszereket (ideiglenes, körkörös migráció) dolgoz ki (5. tézis). 
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