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A kutatási terület rövid ismertetése 

 

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.  
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Célkitőzések 

 

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 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 intézkedések eredményeit.  

 

A dolgozat szerkezete 

 

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. 

 

Tartalmi összefoglalás 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. Az unió 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 bizottsági 

ajánlások, a „Kutatók európai chartája”, valamint a „Kutatók felvételi eljárásának magatartási 

kódexének” 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 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. A tudományos életben való érvényesülés szempontjából a nemi 

hovatartozásnak meghatározó szerepe van. Míg az egyetemi diploma megszerzésekor a 

nemek aránya kiegyenlített, a nık aránya a kutatói pálya folyamán drasztikusan csökken, a 

nık lemorzsolódása 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. 
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Az unióban egy évtizede érvényesítik a nemek közötti esélyegyenlıség elvét a kutatás-

fejlesztés területén. Az elavult társadalmi beidegzıdések felszámolása azonban lassú 

folyamat. A keretprogramokban is leképezıdnek a kutatói társadalmat általánosságban is 

jellemzı egyenlıtlenségek, annak ellenére, hogy az Európai Bizottság számos 

kezdeményezést indított a nık esélyegyenlıségének biztosítására. 

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.  

A keretprogram lehetıvé teszi az unión kívülrıl érkezı kutatók nagyobb mértékő 

részvételét. Az agykörforgás biztosítására, a fejlıdı országokat sújtó agyelszívás 

korlátozására ugyanakkor a mobilitási akciókban részt vevı kutatók hazatérését is 

finanszírozzák. Az „agykörforgás” ösztönzése megjelent a keretprogramok gyakorlatában is.  

A keretprogramok révén az unió a külföldön élı európai származású szakemberek 

mobilizálását ösztönzı politikai megoldások közül alkalmazza a diaszpóra- és a reemigrációs 

opciókat is.  

A mobilitási program újításaként nemzetközi ösztöndíjakat vezettek be, ennek 

megfelelıen az unió 2002 óta a kutatók Európán kívülre irányuló mobilitását is támogatja. Az 

ösztöndíjasok visszatérésének biztosítására ugyanakkor garanciákat építettek be. A 

nemzetközi ösztöndíjban részesülı kutatóknak vállalniuk kell, hogy a külföldi tartózkodásuk 

után kötelezıen visszatérnek Európába, valamint számukra nemzetközi visszatérési 

ösztöndíjat hoztak létre, amely szintén a körkörös mobilitás biztosítását szolgálja. 

A külsı erıforrások bevonását, a kutatók nemzetközi toborzását segíti elı az uniós 

migrációs politika is. Az EU közel egy évtizede, az 1999-es tamperei Európai Tanács óta 

megállapodásra törekszik a gazdasági migrációra vonatkozó közös szabályok kialakításáról. A 

munkaerı-migráció kezelésének átfogó közösségi szabályozása azonban a tagállamok közötti 

konszenzus hiánya miatt lassan halad elıre. 

A hágai program 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 
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toborzását célozza, akik számára gyorsított befogadási eljárást dolgozott ki. A befogadottak 

számára vonatkozó kvóták meghatározását továbbra is tagállami hatáskörben hagyták. 

Elsıként a diákokra és a kutatók belépésére és tartózkodására vonatkozóan születtek 

közösségi irányelvek, majd várhatóan 2008 végén a magasan képzett munkaerıvel 

kapcsolatos irányelv is elfogadásra kerül. 

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 (Kanada, Ausztrália, Új-Zéland) 

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. 

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. 

 

A disszertáció tézisei 

 

1. Az egységes európai kutatói munkaerıpiac létrehozásának elısegítésére 2001-ben 

elfogadott mobilitási stratégia eddigi 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”. 

 

2. 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 
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az esélyegyenlıségi szempontok figyelembe vétele. A kezdeményezések ellenére a 

keretprogramokban is leképezıdnek a kutatói társadalmat általánosságban is jellemzı 

egyenlıtlenségek: a nık részvétele alacsony, csupán néhány tudományterületen összpontosul, 

illetve a vezetıi pozíciókban a nık alulreprezentáltak, azaz a horizontális és vertikális 

szegregáció a keretprogramokban is megfigyelhetı.  

 

3. Az EU a tartósan külföldön élı európai származású kutatók visszatérését a kutatási 

keretprogramban néhány évre szóló, egyéneket megcélzó mobilitási ösztöndíjakkal segíti elı. 

Az unió a sikeres ázsiai programokhoz hasonló, nagyszámú kutatót megcélzó, számukra 

hosszú távú karrierlehetıséget biztosító közösségi szintő reemigrációs programot azonban 

nem indított.  

 

4. 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. 

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. 

 

5. A külsı erıforrások bevonását, a kutatók nemzetközi toborzását segíti elı az uniós 

migrációs politika is. 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. 
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Thesis in English 

 

1. Because research has a strategic role in competitiveness the EU took separate measures for 

the development of the labour market of the European Research Area to counterbalance the 

insufficient operation of the labour market. The results of the mobility strategy of ERA can be 

summarized as below: development of the infrastructure of the researchers’ labour market: 

network of mobility centers and of mobility portals; adoption of two recommendations: the 

European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. 

 

2. In the EU gender equality has been enforced in the area of research since a decade. 

Cooperation between national expert groups, elaboration of new indicators broken down by 

sexes, the launch of statistical data gathering, financing of gender research and enforcing of 

gender equality aspects through realisation of framework programmes can be regarded as 

results. Despite of the initiatives disparities featuring the researcher society can be 

experienced also in the framework programmes: the level of participation of the women is 

low and concentrates only on a few science areas, women are underrepresented in key 

positions, i.e. horizontal and vertical segregation is still present. 

 

3. From among political solutions applied for the mobilisation of researchers the Union also 

applies diaspora and return options. The EU launched no community-level return programme, 

which similarly to successful Asian programmes targets at a large number of researchers and 

offers them long-term career opportunities. The EU finances the return of researchers living 

abroad through mobility fellowships granted for a few years.  

 

4. Several elements of the diaspora initiative (ERA-Link) launched in 2006 with the aim to 

maintain relations with researchers of European origin living abroad, first of all in the USA, 

differ from the majority of the diaspora knowledge networks and were launched as a result of 

political initiatives coming from above, as a regional level initiative, stimulate the return of 

researchers and the generation of common projects are financed from EU sources.  

 

5. The selective migration policy on community-level is featured by cooperative features. In 

contrast to the immigration policy measures of the traditional receiving countries stimulating 

permanent migration of highly qualified people the EU aims at international cooperation and 

elaborates methods (temporary and circular migration) also considering the interests of the 

country of origin. 
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