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Takács ZolTán

Mit tudunk a vajdasági magyar doktoranduszokról?  

Bevezető

A tanulmány a vajdasági magyar doktoranduszok aktuális helyzetének, kar-
rierlehetőségeinek és mobilitási pályájának kérdésével foglalkozik. Előzetes 
megállapításként ki kell hangsúlyozni, hogy az elmúlt két évtized történé-
seinek eredményeként, markáns „generációs árok” jelenik meg a vajdasági 
magyar tudós elit körében. Ennek oka többek között a fokozódó emigráció 
a rendszerváltás, a politikai körülmények, a polgárháború, a gazdasági kilá-
tástalanság, az erősödő nacionalizmus következtében. Mindez a kisebbségi 
tudós elit „bezárkózását”, „önértékelésbeli megingását”, az anyaország felé 
történő fordulását hozta magával. A tudományos elitet érintő generációs kü-
lönbség több éves szisztematikus és pontosan megfogalmazott ösztöndíj-po-
litikával, céltudatos személyi és mentori munkával csökkenthető csak. A tel-
jes rehabilitálás több okból szinte lehetetlen: 

• Az értelmiségi emigráció veszélye továbbra is fennáll, főleg az EU és 
Magyarország által biztosított szakmai továbbképzések és PhD-kép-
zési lehetőségek támogatása okán, miközben a vajdasági magyar fi-
atal tudós elit „színe-java”, karrierépítése során hosszabb időre az 
anyaország, vagy más EU-s országok felé „sodródik”. 

• Azok, akik alkalmas tudományos vagy kutatói tevékenység után 
kutatva mégis hazajönnének, valós felsőoktatási intézményi háttér 
(egyetemi állás) hiányában, nem tudnak érdemileg aktívan és tevé-
kenyen részt venni a regionális (még kevésbé a nemzetközi) tudo-
mányos életben. 

• A vajdasági magyar fiatal tudós értelmiség előtt főleg két lehetőség 
áll: a magyarországi (esetleg EU-s) karrierút és érvényesülési per-
spektívák, vagy a PhD-fokozat itthoni/vajdasági hasznosítása.

• A szerbiai felsőoktatási intézményekben a vajdasági magyar PhD- 
hallgatók, a folyamatos tudós-karrier reményében, csak kevés tu-
dományterületen tudnak érdemben felzárkózni. A magyar érdekelt-
ségű tudományos hálózatépítés és mentorálás nem mutatkozik elég 
hatékonynak.



2                                 

• A doktori fokozatok megszerzése után a vajdasági magyar fiatalok 
Szerbiában nehezen kerülnek be olyan egzisztenciális érvényesülési 
pályára, amely mögött biztos intézményi háttér áll a nemzetközi mi-
nőségbiztosítás és megmérettetés lehetőségével.  

Az aktuális helyzet feltárásának szándékával, a szabadkai székhelyű Re-
gionális Tudományi Társaság pályázati pénzeszközökből1 2011 májusában, 
megszervezte az I. Vajdasági Doktorandusz Konferenciát, mintegy 40 részt-
vevővel. Az összejövetel célja a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók 
Szervezetének újrajegyzése, az elnökségválasztás és a Kárpát-medencei dok-
torandusz szervezetek2 meghívott vezetőin keresztül, az intézményi kapcso-
latfelvétel, együttműködések kezdeményezése volt. A vajdasági szervezet új-
rajegyzésére 2011-ben sor került. A konferencia fontos gyakorlati célja volt 
egy fókuszcsoport-vizsgálat elvégzése a vajdasági magyar doktoranduszok be-
vonásával, azzal a céllal, hogy minél többet tudjunk meg a vajdasági magyar 
doktoranduszokról. 

Fókuszcsoportos beszélgetés a vajdasági magyar doktoranduszokkal 

A konferencián részt vettek Magyarországon és Szerbiában tanuló vajdasági 
magyar doktoranduszok, valamennyi tudományterületet lefedve. A mód-
szertani gyakorlattól eltérve, a beszélgetésbe nagyobb számú (15) alanyt von-
tunk be hat tudományterületi csoportot létrehozva (irodalom-, nyelv-, neve-
léstudományok; jog- és hittudományok; közgazdaságtudományok; műszaki 
tudományok; természettudományok; orvostudományok).3

Az empirikus kutatás során a következő feltételezések fogalmazódtak meg: 
• A PhD-képzés kiválasztása során a vajdasági magyar doktorandu-

szok tudatos döntéseket hoznak (karrierépítésükben elkötelezettek, 
ösztöndíjasok, az előrehaladásuk legtöbbször a szakmai-akadémiai 
hálózatok segítségével biztosított). 

1 Támogató: Balassi Bálint Intézet, Hallgatói szervezetek támogatása 2010, PI/45-12/2011.
2 Szlovákia: TéKa Társulás – Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása 
(Morvai Tünde), Ukrajna: Momentum Doctorandus (Ferenc Viktória), Románia: RODOSZ 
– Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (Székely Tünde), Magyaror-
szág: DOSZ – Doktoranduszok Országos Szövetsége (Czene Gréta és további elnökségi tagok) 
valamint a vajdasági szervezet (Dudás Attila).
3 A fókuszcsoport helyszíne: Szabadka, Regionális Tudományi Társaság konferenciaterme, 
Corvin Mátyás utca 9., időpontja 2011. május 28. Moderátorok: Dr. Gábrity Molnár Irén 
egyetemi tanár és Takács Zoltán doktorjelölt. A beszélgetés teljes időtartama: 93:08 perc (a 
hanganyag a Regionális Tudományi Társaság archívumában elérhető).
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• A doktori fokozattal rendelkezők konkrét elképzelésekkel rendel-
keznek arról, hogy milyen egy jó munkahely, mire van szükségük 
(személyi képességek, kapcsolatok). 

• A tudományos fokozatszerzés és a munka világa közötti átmenet 
egyre bizonytalanabb, nem zökkenőmentes. A PhD-fokozat, külön-
böző tudományterületek esetében, eltérő munkaerő-piaci hasznosu-
lást biztosít számukra Vajdaságban vagy Magyarországon, illetve az 
EU más országaiban. 

• A PhD-fokozatok – tudományterületektől függően – eltérő regio-
nális és nemzetközi hasznosulási esélyeket biztosítanak. Míg egyesek 
esetében (medikus, mikrobiológus, genetikus) akár amerikai, euró-
pai karrierutat is jelenthet, másoknak (jogász, közgazdász, bölcsész) 
az észak-vajdasági előrehaladás is kérdéses lehet. 

• A tudományos fokozat megszerzése látens emigrációs hajlandóság 
hordozója, ami magában hordozza a vajdasági magyar értelmiség 
kivándorlásának a folyamatosságát is. A régiófejlesztés perspektívája 
éppen akkor válik bizonytalanná, amikor szakembereink nagy há-
nyada nem talál magának itthon perspektívát. 

Fókuszvizsgálat célja: adatgyűjtés, vélemények elemzése, valamint tény-
feltárás a vajdasági magyar doktoranduszokkal kapcsolatban (tipikus karrie-
rutak, hol tanulnak/dolgoznak, nemzetközi aktivitás, konferenciák, projek-
tek) és milyen jövőképpel rendelkeznek. 

A doktoranduszok társadalmi-demográfiai jellemzőinek bemutatása 

Az identifikációs adatok alapján összegezhető a fókuszcsoportos beszélgetés 
résztvevőiről, vagyis a mintáról: korosztály szerinti megoszlásuk 28–42 év, a 
nemi megoszlás: 5 nő, 10 férfi. Tanulmányaikat hatan Szerbiában, nyolcan Ma-
gyarországon, illetve egy személy Horvátországban végzi. A fókuszcsoport részt-
vevőinek földrajzi megoszlása (lakhelye): Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Szabadka, 
Hajdújárás, Csantavér, Bajsa, Kishegyes, Bácsfeketehegy és Nagybecskerek.

A fókuszcsoportban résztvevő PhD-hallgatók mindössze harmada házas, 
a gyermekvállalás is csak a 33 életév feletti korosztályra jellemző (2 személynek 
van gyermeke). A doktoranduszok szülei egyik esetben sem rendelkeztek dok-
torátussal, vagy befejezett posztgraduális képzéssel. A csoport felénél a szülők 
(apa vagy anya) középiskolai végzettséggel rendelkeznek. A mintával egy első-
generációs vajdasági magyar elit érvényesülési pályáit tudjuk ezáltal bemutatni.  



4                                 

A szülők anyagi helyzetét a fiatalok átlagosnak ítélik meg. Saját személyi 
jövedelmük (a foglalkoztatottak esetében) maximum a szerbiai átlag duplája, 
de leginkább a szerbiai átlag felett alakul, vagy annak szintjén. A felsőokta-
tási intézményekben és a kutatóintézetekben dolgozók karakteres csoportja 
emelkedik ki (tudományterülettől függetlenül), akik személyi jövedelme az 
országos átlag felett van. A gazdaságban dolgozó személyek, illetve a műszaki 
tudományos kutatásokkal foglalkozó doktoranduszok „keresnek” legtöbbet 
Vajdaságban, illetve Magyarországon is. A vajdasági magyar doktoranduszok 
általában saját lakással rendelkeznek, és autójuk is van. 

A fókuszcsoportba bekerülő vajdasági magyar doktoranduszok közül 
nyolcan magyar nyelven szereztek egyetemi végzettséget (négyen Magyarorszá-
gon: orvostudományok, hittudományok, műszaki és közgazdaságtudomá-
nyok; szintén négyen Szerbiában: irodalom-, nyelv-, neveléstudományok 
területén). Közülük kettő kivétellel, mindenki magyar nyelven folytatta dok-
tori tanulmányait (többségük Magyarországon). Az egyetemi képzést szerb 
nyelven végzők (jog-, közgazdaság-, műszaki és természettudományok) egy 
kivétellel szerb nyelven tanultak tovább, vagyis szerb nyelven folytatták dok-
tori képzésüket az Újvidéki Egyetem valamely doktori programján.4  

A tanulmányaikat Szerbiában/Vajdaságban folytató hallgatók kivétel 
nélkül az akadémiai szférában tevékenykednek, állami alapítású, felsőokta-
tási intézmények alkalmazottai. A Magyarországon tanuló PhD-hallgatók 
két karakteres csoportja választható külön: az orvostudományok és műszaki 
tudományok területén kutatással foglalkozók (1), illetve a társadalomtudo-
mányok azon képviselői, akik nehezen tudják magukat Magyarországon és 
Szerbiában is „becsatornázni”, azaz  megfelelő munkát találni felsőoktatási 
intézményekben (2). Az utóbbiak az „átmeneti” ösztöndíjasok, esetleg cég-
ben dolgozók, vagy civil szervezethez kapcsolódók. Felvetődik a kérdés: mi-
lyen érvényesülési lehetőségeket tartogat Vajdaság felsőoktatása a Magyarországon 
tanuló hallgatók számára? Létezik-e a jövőre nézve pozitív kimenetelű dokto-
randusz-életvitel, aminek hasznát a vajdasági magyar közösség is kamatoztatni 
tudja majd? 

4 A (mintába bekerülő) vajdasági magyar doktoranduszok az Újvidéki Egyetem, Szegedi Tu-
dományegyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Belgrádi Egyetem, illetve a Juraj Strossmayer Uni-
versity of Osijek doktori képzéseit fejezik.
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Szomorú az a tény, hogy a résztvevők egyharmada semmilyen munka-
kapcsolattal nem rendelkezik a felsőoktatási intézményekkel (óraadás, oktatás, 
kutatás, szakmai tanácsadás). Pozitív szakmai mobilitási eredményként ke-
zelendő, hogy két kivétellel minden doktorandusz részt vesz kutatói projek-
tumokban (vajdasági/szerbiai, magyarországi vagy nemzetközi szinteken). A 
mintában fele-fele arányban politikával egyáltalán nem foglalkozó, illetve a 
politikai szimpatizánsok csoportját véljük felfedezni. A politikai fejleménye-
ket mindenki követi, de senki sem tagja egy politikai pártnak sem. 

A nyelvismerettel kapcsolatban a vajdasági magyar doktoranduszok egy 
általános elvárással szembesülnek: a magyar, a szerb és az angol nyelvet funk-
cionális szinten (jobbik esetben akadémiai szinten) kell ismerniük. Előadást 
(konferencia, óraadás) a résztvevők fele (7–8 személy) tart idegen nyelven, 
publikálni viszont, magas részaránnyal, minden résztvevő angol nyelven 
igyekszik. A szerb nyelvvel nehézségeik vannak azoknak a fiataloknak, akik 
tanulmányaikat Magyarországon végzik. 

A vajdasági magyar doktoranduszok személyes kapcsolatait a munkatársi 
kommunikáció jellemzi. Legtöbben személyes kapcsolatkörük helyszíneként 
egyetemüket jelölték meg. Tudományterületi megoszlásban mutatkoznak 
eltérések. Az irodalom-, nyelv- és neveléstudományok területén, a dokto-
randuszok főleg az anyaországi egyetemi központokkal ápolnak kiterjedt 
személyes kapcsolatokat (nyelvi specifikus eset). Ugyanez elmondható a jog-
tudományok késviselője és a Magyarországon tanuló, kutatóintézetben tevé-
kenykedő gépész doktorandusz esetében is. Ugyanakkor, kifejezetten gyenge 
a természettudományok és az orvostudományok képviselőinek a személyi 
kapcsolathálója a magyarországi, de a szerbiai egyetemeken és kutatóintéze-
tekben is. A társadalomtudományok területén az egyéni kapcsolatok inkább 
a Kárpát-medence, a Balkán és Kelet-Európa irányába mutatnak. A műszaki, 
természet- és orvostudományok képviselői Nyugat-Európa, Japán, Ausztrá-
lia, Amerika, Anglia irányában is rendelkeznek személyi kapcsolatokkal. Ál-
talánosságban, e kapcsolatok tartalma kimeríti a kutatási projektekben való 
részvételt, konferenciaszerepléseket, illetve a publikálást. A felsőoktatási in-
tézményi háttérrel rendelkezők (tanársegédek) esetében az akadémiai együtt-
működések teljes vertikuma lehetséges: oktatás, tanár-, diákcsere, konferen-
cia-részvétel, publikáció, kutatási projekt. A vajdasági magyar PhD-hallgatók 
konferenciákra elsősorban Vajdaságba, Magyarországra járnak és csak ritkán 
távolabbi országokba. Tudományterületi érvényesülésüket mindenki határo-
zottan Vajdaságban és Magyarországon keresi. A jövőt sokan EU-s orszá-
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gokban látnák szívesen (közgazdaság-, műszaki, természet- és orvostudomá-
nyok), kevesebben Amerikában (műszaki, természet- és orvostudományok). 

PhD-tanulmányok

A doktori fokozat megszerzéséhez átlagosan 7–8 évre van szükség. Többsé-
gében tudatosan választják a továbbképzést, kisebb részük viszont moratóri-
umként tekint a továbbtanulásra, ők a főállású PhD-hallgatók. Harmadsor-
ban pedig vannak olyan karrierpályák, ahol a jelenlegi munkától függetlenül 
(bank, újságírás, könyvelés) egy „jobb munkahely, szebb jövő” reményében 
iratkoznak doktori képzésre a fiatalok. 

A PhD-képzés választásának tudatosságát bizonyítandó, a vajdasági ma-
gyar doktoranduszok kiemelték, hogy számukra a következő szempontok 
fontosak: 

• szakmai hálózati kapcsolatok (akadémiai szférán belüli mobilitás, 
mentorok szerepe)

• tudományos elkötelezettség
• társadalmi státusz. 
A kurzusválasztáskor a műszaki tudományok területén tevékenykedő 

fiatalok a piacorientáltságot tették az első helyre, a közgazdászok a magyar 
tannyelvű tanulást helyezték előtérbe. Nem játszanak jelentősebb szerepet a 
tanulmányi költségek, vagy a távolság és az intézmény székhelye sem, és a 
fiatalok nem említették a jobb anyagi lehetőségeket, de a politikai ambíciók 
szempontjait sem. A doktoranduszok kurzusválasztásakor a „reprodukciós 
pálya” szerepe (a családon belüli tradicionális pályaválasztás) nem játszik je-
lentős szerepet.  

A fókuszcsoportban résztvevők érezhetően kifejezték tudományterületi 
(tudomány iránti) elkötelezettségüket. Ha a többéves képzés után újra kel-
lene választaniuk, többségük akkor is megmaradna az eredetileg választott 
tudományterületen. Az irodalom- és nyelvtudományok képviselői említettek 
váltási lehetőséget újabb szakirányok felé: összehasonlító irodalomtudomá-
nyok, interdiszciplináris társadalomtudományok. 
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1. táblázat: A doktori kurzus választási szempontjai

Tudományterületek Szempontok (rangsor)

Irodalom-, nyelv-, neveléstudomány 1. szakmai hálózati kapcsolatok
Jog- és hittudomány 1. elkötelezettség
Közgazdaságtudományok 1. továbbtanulni magyarul 

2. szakmai hálózati kapcsolatok 
3. társadalmi státusz

Műszaki tudományok 1. piacorientáltság 
2. társadalmi státusz 
3. vezetői beosztás 
4. elkötelezettség

Természettudományok 1. elkötelezettség 
2. szakmai hálózati kapcsolatok 
3. a tudomány szeretete

Egészségügyi tudományok 1. szakmai hálózati kapcsolatok 
2. elkötelezettség

Forrás: Fókuszcsoportos jegyzetek, 2011.

A képzést követő szakmai hasznosulás (előrelátása) kapcsán, megosztott 
az egyes tudományterületek képviselőinek a véleménye. A társadalomtudo-
mányok képviselői szkeptikusak. Az irodalom-, nyelv- és neveléstudomá-
nyok területén megszerzett PhD gyenge társadalmi hasznosulással bír, ezért 
átképzésekre van szükség. A jogtudományok területén sem elég a doktorá-
tus, ugyanis fontos az ezt követő szakmai vagy ügyvédi gyakorlat. A fiatalok 
véleménye szerint, a közgazdaságtudományok területén a PhD fokozatos 
érvényesülési lehetőségek a felsőoktatásban képzelhetők el (jobb híján ma-
gánkarokon). A természettudományok területén megszerzett tudományos 
fokozat magasabb és választékosabb társadalmi hasznosulási lehetőségeket 
nyújt (környezetvédelem, kutatóintézetek). Az orvostudományok területén 
a hasznosulás lehetősége „közepes”, az is főleg kutatóintézeti, egyetemi szfé-
rában. A műszaki tudományokkal foglalkozó doktoranduszok elégedettek 
jövőbeli érvényesülési lehetőségeikkel (helybeli műszaki képzést nyújtó fel-
sőoktatási intézmény). 

A fókuszcsoport résztvevői három tipikus (tannyelvi és területi) magha-
tározási csoportba sorolhatók: Vajdaságban magyar nyelven tanuló (1), Vajda-
ságban szerb nyelven tanuló (2) és Magyarországon magyar nyelven tanuló (3) 
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doktoranduszok. Kielégítő versenyképességet és regionális szakmai hasznosu-
lást, vagyis karrierépítési lehetőséget Vajdaságban igazán a Szerbiában szer-
zett PhD-képzés (szerb vagy/és angol nyelven) mutatott fel. Ezt kiegészítik 
még korlátozott számban a magyar nyelv és irodalom szakosok lehetőségei, 
de csak akkor, ha munkahelyileg bejutnak az Újvidéki Egyetemre.

Fokozatszerzés és a munka világa

A doktori képzés és a munka világa közti átmenetet változóan ítélik meg az 
egyes tudományterületek képviselői.5 A „doktorálást követően lesznek-e prob-
lémái az elhelyezkedéssel, és mennyire látja elhelyezkedési lehetőségét biztosnak 
(1), valószínűnek (2), bizonytalannak (3) Vajdaságban?” kérdéssel kapcsolat-
ban megoszlik a válaszadók véleménye. Biztos elhelyezkedést Vajdaságban a 
műszaki tudományok, természettudományok, jogtudományok és hittudo-
mányok képviselői látnak. A közgazdászok biztos magyarországi elhelyezke-
dést látnak reálisnak és valószínűsítik a vajdasági munkalehetőséget. Az or-
vosok lehetségesnek tartják a magyarországi elhelyezkedést. Az irodalom- és 
nyelvtudományok képviselői szerint a tudományos fokozatszerzést követően 
kilátástalan az elhelyezkedés a régióban.

Vajdaságban doktorival sikeresen elhelyezkedni azt jelenti, hogy gyakorla-
ti és piacorientált szaktudással rendelkezik valaki, sőt jelentős ismeretséggel 
(kapcsolati tőke, kari háttér, pl. Szegedi Orvostudományi Kar, ELTE-n a 
társadalomtudományok mentori ajánlása) és idegennyelv-tudással. A szüksé-
ges személyi képességek közül a megkérdezettek fontosnak tartják: a gyakorlati 
tudást, a lojalitást (irodalom-, nyelv- és neveléstudományok), kommunikáci-
ós képességet (jog- és hittudományok), kreativitást, de némely esetben a kö-
nyöklést, politikai tevékenységet. A munkába lépéshez elengedhetetlennek 
tartják a doktoranduszok a szakmai ajánlást – mentori beajánlást, amelyre 
mindenképp szükség van az akadémiai/felsőoktatási hierarchiában. A fiata-
lok elvárásai a jó munkahellyel kapcsolatban: első helyen a karrierépítési lehe-
tőségek vannak (legyen egy munkahely kreatív-innovatív a továbbtanulás, 
külföldi tapasztalatszerzés lehetőségével), majd a „jól fizetett” munka követ-
kezik, a jó főnök és kollégák.  

5 A fókuszcsoport-vizsgálat során a résztvevőket arra kértük, hogy próbálják megítélni tudo-
mányterületük munkaerő-piaci hasznosulási lehetőségeit, ugyanis voltak köztük egyetemi karo-
kon, kutatóintézetekben dolgozók, akiknek biztosított a munkahely, míg voltak olyanok is, akik 
alapképzésüknek megfelelően (tanár, okleveles közgazdász) dolgoznak, akadémiai és tudományos 
körökhöz csak ideiglenesen civil szervezeteken, projektmegbízásokon keresztül kapcsolódnak. 
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2. táblázat: Munkalehetőségek, személyi képességek és elvárások a munkahellyel szemben
Tu

do
m

án
yt

er
ül

et
ek Mi kell ahhoz manap-

ság, hogy az ember egy 
jó munkahelyet találjon 

Vajdaságban, doktorival?

Szempontok (rangsor)

Milyen személyi képes-
ségek kellenek ahhoz 

manapság, hogy az em-
ber egy jó munkahelyet 

találjon PhD-fokozattal?
Szempontok (rangsor)

Milyen „a jó munkahely” 
egy „doktor” számára? 

Milyenek az elvárásai a 
szakmai érvényesüléssel 

kapcsolatban?
Szempontok (rangsor)

Ir
od

al
om

-, 
ny

elv
- é

s 
ne

ve
lés

tu
do

m
án

yo
k

1. kapcsolati tőke
2. szerencse
3. jó mentor
4. politikai háttér

1. lojalitás
2. ajánlás
3. könyöklés
4. politikai tevékenység

1. karrierépítési 
    lehetőség
2. jól fizetett
3. továbbtanulási 
    lehetőség
4. jó főnök és jó 
    kollektíva

Jo
g-

 és
 

hi
ttu

do
m

án
yo

k

1. szaktudás 1. kommunikációs
    készség

1. karrierépítési 
    lehetőség

Kö
zg

az
da

sá
g-

tu
do

m
án

yo
k

1. kapcsolati tőke
2. kari háttér

1. gyakorlati tudás
2. kitartás
3. ajánlás

1. jól fizetett
2. magánszféra
3. külföldi tapasztalat-
    szerzés

M
űs

za
ki

 
tu

do
m

án
yo

k

1. szaktudás
2. nyelvtudás
3. kapcsolati tőke

1. tudás, szakmai 
tapasztalat
2. ajánlás

1. karrierépítési 
    lehetőség
2. jól fizetett
3. állami szféra
4. nemzetközi 
    kapcsolatok

Te
rm

ész
et

tu
do

m
án

yo
k

1. szaktudás
2. szerencse
3. mentor

1. gyakorlati tudás
2. ajánlás
3. kreativitás
4. rugalmasság
5. csapatmunka

1. karrierépítési 
    lehetőség
2. jól fizetett
3. jó főnök és jó 
    kollektíva
4. továbbtanulási 
    lehetőség
5. nemzetközi 
    kapcsolatok



10                                 

O
rv

os
tu

do
m

án
yo

k

1. piacorientált szak
2. nyelvtudás
3. kapcsolati tőke
4. kari háttér

1. gyakorlati tudás
2. kreativitás
3. szakmai tudás

1. karrierépítési 
    lehetőség
2. jól fizetett
3. kreatív-innovatív- 
    továbbtanulás
4. jó főnök és jó 
    kollektíva
5. magánszféra
6. nemzetközi 
    kapcsolatok

Forrás: A fókuszcsoportos felvétel és jegyzetek, 2011.

Minden tudományterületen (kivétel a természettudományok) – a fó-
kuszcsoportos beszélgetés résztvevőinek szubjektív véleménye alapján – a 
tanulás, fokozatszerzés „nehezebb” (körülményesebb) Szerbiában/Vajdaságban. 
Ennek okai a szerb tannyelv, költséges kurzusok, megterhelő programok. 
A közgazdaságtudományok területéről megszólaltatott személy fél éve ke-
res munkát Szerbiában. Szerinte Magyarországon „könnyebb” a tanulás is 
és a munkaszerzés is, mert ott több a lehetőség a karrierépítéshez, és mun-
kavégzéskor kevésbé érzi hátrányát annak, hogy vajdasági magyar. Munkát 
találni PhD-fokozattal nehezebb Szerbiában, de főleg a szűkebb régióban 
a társadalomtudományok, valamint az orvostudományok területén, míg 
könnyebb az elhelyezkedés természettudományi és műszaki képesítéssel. A 
társadalomtudományok képviselőinek az érvényesülési tapasztalatai szerint 
Vajdaságban kemény a bolognai megmérettetési rendszer, kevés a külföldi 
publikálási lehetőség, munkahelyszerzéskor pedig a kapcsolatok fontossága a 
lényeg, vagyis hogy „ki áll közelebb a tanszékhez”.

A mintában kilenc személy Szerbiában dolgozik, két személy Magyar-
országon, ketten magyarországi ösztöndíjasok, de „szabadúszó” vállalkozó és 
munkanélküli is van közöttük. A munkahely jellegét illetően: öt személy 
egyetemen, főiskolán dolgozik, hárman kutatóintézetben. A többi doktoran-
dusz magánvállalatban (nemzetközi cégben két személy), illetve valamely ci-
vil szervezetben (négy személy) próbál érvényesülni. Állami vállalatban vagy 
hivatalban nem dolgozik senki. 

A vajdasági magyar PhD-hallgatók szakmai és anyagi-egzisztenciális 
(szubjektív) elégedettsége viszonylag jónak mondható. Anyagi szempontból 
leginkább az orvostudományok, az irodalom-, nyelv- és neveléstudományok 
képviselői elégedetlenek. Az utóbbiak között szakmai elégedetlenség is meg-
nyilvánul. A PhD-képzés során egy, két, illetve legtöbb három alkalommal 
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váltanak munkát a vajdasági magyar doktoranduszok (legtöbbször az iroda-
lom-, nyelv- és neveléstudományok képviselői).  

Fontosnak tartom még tudományterületek szerint kielemezni a válaszo-
kat a következő kérdésekre: Vajdasági karokon milyen a magyar doktorandu-
szok helyzete? Milyen a Magyarországon tanulók helyzete? Hogyan és hol tudnak 
ők integrálódni (esetleges) hazatérésüket követően? Mik az egyéni tapasztalatok, 
hátrányok?

Műszaki tudományok: „Műszaki tudományra szerintem bárhol szükség 
van. A PhD-t nem biztos, hogy olyan könnyű kihasználni, inkább azt monda-
nám, hogy egyetemen lehet legkönnyebben kihasználni. Egy PhD-nak a »plusz 
dolgait« azt talán kicsit Szerbia szinten nehezebb kihasználni”(…)  

Irodalom-, nyelv- és neveléstudományok: „Ha nincs kapcsolata az em-
bernek az egyetemmel, akkor nem fog munkát kapni, és akkor (…) Szerintem 
így konkrétan hátrány lesz az, hogy a doktori képzést is elvégeztem, ha középis-
kolába vagy általános iskolába akarom beadni a papírokat, rá merjem-e írni az 
önéletrajzomra ezt…” 

Természettudományok: „Engem a cég küldött, hogy csináljam a doktorátuso-
mat, ők fizetik, például. Természettudományok, környezetvédelem-vegyészet.”(…) 

Orvostudományok: „Úgy gondolom, hogy ha nem tudsz elhelyezkedni az 
egyetemen, akkor kutatólabor nagyon nincsen (Szerbiában). Míg Magyarorszá-
gon több gyógyszercég van, vagy olyan cég, akik direkt kutatással foglalkoznak. 
Itthon vagy Újvidék, vagy Belgrád és az egyetemen belül. Más szférában nem 
igazán tudom elgondolni, vagy pedig oktatásban (…)”  

Közgazdaságtudományok: „Az egyik dolog az, hogy a nyelvet tudni kell, 
itt szerbül, nagyon magas szinten, hogyha az ember PhD-képzés után itt akar 
maradni, mindenféleképpen”.

Természettudományok: „(…) Amit én tapasztaltam például fizikából ál-
talánosságban, az hogy az ember hol végzi el az egyetemet, vagy egész pontosan 
mit csinál, vagy milyen munkalehetősége van, az egy pillanatban teljesen irrele-
vánssá válik, hiszen az a fontos, hogy mivel foglalkozik, és az a kutatási területe 
fogja elvinni, hogy Magyarországon valahova, vagy Ausztráliába viszi, vagy az 
USA-ba, az szinte lényegtelen. Az pedig, hogy a jövőben hol fog lakni, nagyon 
személyes kérdés. Attól függ, hol talál magának párt, olyan családi hátteret, ahol 
meg tud állapodni. Ez egy hosszabb folyamatnak a végeredménye, és független 
attól, hogy, van-e PhD, vagy nincs PhD, itt, vagy ott, vagy amott, vagy milyen 
nyelven szerezte. Tehát, legalábbis, a természettudományban, a fizikában ezt 
láttam, és ezt látom”. 
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Vajdaság helyett más országban érvényesülni? 

A vajdasági érvényesülési lehetőségek hiányában, a magasan képzett dok-
toranduszok az emigráció lehetőségét is latolgathatják. Egybehangzó vélemé-
nyük alapján a külföld magasabb életszínvonalat, munkalehetőséget, anyagi 
biztonságot, (rövidebb időre) szakmai tapasztalatot jelent. Ezzel ellentétben 
itthon a fiatalok az elhelyezkedés nehézségeivel és bizonytalan jövőképpel 
találják szemben magukat, viszont a család, a barátok, a honvágytól való 
félelem marasztaló tényezőként jelennek meg. 

3. táblázat: Miért mennél ma külföldre, avagy miért maradnál inkább itthon?

Tudományterületek Miért mennél ma külföldre? Miért maradnál inkább itthon?
Irodalom-, nyelv- és 
neveléstudományok

Nyelvi problémák miatt nem 
mennék Magyarországon kí-
vül sehova…

Szeretnék itthon maradni, de 
nem tudok elhelyezkedni.

Jog- és hittudományok Magasabb életszínvonal Hazaszeretet, honvágy
Közgazdaság-
tudományok 

Életszínvonal, egzisztencia Itthon nehéz, mert nincs 
munka, alacsony az életszín-
vonal, bizonytalan a jövő, ke-
vés a lehetőség.

Műszaki 
tudományok 

Szakmai tapasztalatszerzés  Itthon maradnék, mert itt a 
családom, munkám.

Természettudományok Külföldön több szakmai lehe-
tőség kínálkozik (elmennék, 
ha csak néhány hónapra is).

Itthon elégedett vagyok, igen, 
itthon maradok. 

Orvostudományok Külföld egyenlő: munkalehe-
tőség, anyagi biztonság.

Itthon maradni a család, ba-
rátok miatt, viszont meglehe-
tősen nehéz a munkavállalás.

Forrás: Fókuszcsoportos jegyzetek, 2011.

A doktoranduszok egybehangzó véleménye szerint „emigrálni könnyű” 
a következő tudományterületek képviselőinek: orvostudományok (orvos), 
műszaki tudományok (informatika, gépészet), természettudományok (fizi-
kus). 

Mivel a doktoranduszok Magyarországon tanuló csoportja a tanulási 
célú migráció csatornáján keresztül már eleve „külföldön” van, így az esetle-
ges emigráció mellett szóló érvek, illetve a Magyarországról, mint befogadó 
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országról alkotott vélemények is összegzésre kerültek: „evolúciós zsákutca”, 
„szakma”, „biztonság (anyagi + lelki)”, „oktatási plusz”, „talán könnyebb mun-
kavállalás, de elszakadás a családtól” stb.

A következő kérdés is megfogalmazódott: Észak-Vajdaság (Szabadka 
környéke mint régió) élhető hely-e egy doktorandusz/PhD-fokozattal rendelkező 
számára?

Műszaki tudományok: „Szerintem élhető. Munkahely biztosított a Sza-
badkai Műszaki Főiskolán. Támogatás van, ami a továbbképzést illeti.” 

Irodalom-, nyelv- és neveléstudományok: „Egyértelműen vajdasági értel-
miség Újvidék központtal (…)” „(…) az észak-bácskai régióban a politika na-
gyon meghatározó (…), Magyarországon sincsen lehetőség, tehát ott is azért telí-
tett, vagy lehet még jobban telített a PhD-képzés irodalom szakon. Ölik egymást 
az emberek a munkáért, és ha az embernek itthon nincsen annyira jó kapcsolata, 
vagy éppen per pillanat nincsen lehetőség, akkor marad a középiskola, általános 
iskola, hogyha van kapcsolatod, vagy mondjuk az önkormányzati szféra, szerin-
tem. Vagy bármi más (…) szórakoztál, mondjuk, három évet a doktorival, meg 
az egyetemmel.”

Természettudományok: „inkább Újvidék és Belgrád felé megyünk”. „Sze-
ged–Szabadka reláción nem találtam meg magam. Belgrád–Budapest reláción 
igen”. 

Elitmegtartás a régióban

Egyértelműen érezhető, hogy Észak-Vajdaság (akár Dél-Magyarország is), ha 
oda képzeljük a határt, ha nem, egy periférikus terület. Minden Újvidék–
Belgrád, illetve Budapest felé gravitál. Találó az egyik doktorandusz által 
használt kifejezés a régióra: „fekete lyuk”. Tudományos és felsőoktatási tére-
lemként a PhD-hallgatók nem tartják attraktívnak ezt a régiót. Észak-Vajda-
ságban „marasztaló” szakmák a fiatal értelmiségiek véleménye szerint a mű-
szaki tudományok, az informatika, az agrártudományok, az élelmiszeripar, a 
logisztika, a gyógyszerészet, az építészet területén vannak. 

A doktoranduszok regionális érvényesülési lehetőségei szempontjából a 
felsőoktatási intézményfejlesztés kérdései is felvetődtek: Kellene-e több kart 
(egyetemet), kutatóintézetet alapítani, ahhoz, hogy a vajdasági magyar dok-
torandusz társaság Észak-Vajdaságban megtalálhassa érvényesülési lehetőségét? 
Vagy ez teljesen felesleges, mert ott van Újvidék, Szeged, Budapest?  
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Természettudományok: „én nem egyetemet alapítanék Szabadkán, mert 
az tényleg fölösleges, inkább egy kutatóintézetet, vagy pedig egy céget idevonzani, 
egy gyógyszercég székhelyének alapvetően nem feltétlenül kell Belgrádban lennie. 
Ott van például Zentán a Fermin, a környéken az egyik legjobb természettu-
dományi cég, amely természettudományisokat közvetít, de ahhoz is kellett egy 
amerikai befektető”.

A régió jövőjét, illetve a vajdasági magyar fiatal értelmiség sorsát illetően 
a fókuszcsoportban vita alakult ki. A vélemények összegzésével a következő 
tények nyertek megállapítást: magántőkével, befektetőkkel élelmiszeripari, 
agráripari technológiai kutatóközpontok, parkok születhetnek a régióban. 
Ennek azonban több akadálya van. Először is, a közösség nem határozta meg 
egészen pontosan stratégiáját a jövőre vonatkozólag: „Inkább az a probléma, 
hogy nincs az egész kitalálva. Tehát, hogy akar-e valamit ez a körzet magával, 
mint ahogy Dél-Tirol ki lett találva, vagy ahogy most Székelyföld próbálja ma-
gát brandesíteni (…). Következetesen. Ki kell találni, mert nem lehet szinergi-
ában csinálni, ha ötévente másfele mennek. Tehát, legalább valami húsz éves 
távlatba, irányba kell gondolkodni” (doktorandusz, irodalom-, nyelv- és ne-
veléstudományok). Olyan régiófejlesztési stratégia kell, ami összefogja nem 
csak a magyarlakta községeket. El kell vonatkoztatni e kérdésben a kisebb-
ségpolitikai sérelmektől, önérzettől. Ezt a dolgot regionális politikai, regi-
onális hatékonysági kérdésként kell kezelni. Ehhez stratégiai megközelítés, 
a régió-imázs újradefiniálása szükséges, amivel a régió vonzani tudja majd 
a szakembereket, és megfékezhetővé válik az emigráció. Nagyon fontos az, 
hogy külföldön is vannak PhD-hallgatóink, viszont a régió számára a visz-
szatérés lehetőségének biztosítása az igazi kihívás: szakmai tapasztalatszerzés 
utáni hazatérés, teret adva a kutatás szabadságának, kreativitásnak, újfajta 
pályázati lehetőségeknek, folyamatos karrierépítési szempontoknak, külföldi 
érvényesülésnek, ambícióknak.      

 „A magyar vajdasági elitnek el kell gondolkodni ezen nagyon… hogy, ho-
gyan tudja a régióban itt tartani a doktori szakértelmet. Attól tartok, hogy ösz-
szeszedjük a doktoranduszokat, egyharmaduk Vajdaságban fog tanulni, székelni, 
maradni, kétharmaduk meg már külföldön van, és ott tanul, és nem is gondol 
hazajönni, csak mindössze 15–20%-uk. Attól tartok, hogy egy ilyen tagságot 
fogunk majd feltérképezni. De induljunk el, és térképezzük fel, ez is egy stratégi-
ához vezető adat lesz, hogy az elitet hogyan lehet itt tartani, vagy hazavonzani. 
Hát, gondolkozzon már el valaki rajta” (moderátor).     
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Összegzés

A megfogalmazott felvetések a kutatás során igazolást nyertek: a vajdasági 
származású, „új generációs” fiatal értelmiségi elit valóban nehéz helyzetben 
van a jövőt és szakmai érvényesülést illetően.  

A PhD-képzés kiválasztása során a vajdasági magyar doktoranduszok tu-
datos döntéseket hoznak, ösztöndíjjal mennek továbbtanulni, szakmai-aka-
démiai hálózatok, mentorok segítségével biztosított az előrehaladásuk. Fon-
tos számukra a fokozat által remélt társadalmi státusz. A vajdasági magyar 
doktoranduszok elkötelezettek, az alapképzési tanulmányok folytatása a 
jellemző. Ha újra kellene választaniuk, akkor is megmaradnának az erede-
tileg választott tudományterületen. Véleményük szerint Vajdaságban csak az 
a tannyelvű PhD-képzés versenyképes (és csak az biztosíthat teljes regionális 
szakmai hasznosulást a szülőföldön), amely szerb vagy/és angol nyelven fo-
lyik. Nemzetközi kapcsolataik szegényesnek mondhatók. Kevés a külföldi 
konferenciaszereplés, tudományos projektmunka. A hallgatók sok esetben 
csak az anyaintézményükön belül tevékenykednek, főleg ha a mentoruktól 
kapnak megbízást.  

A képzést követő szakmai hasznosulás (előrelátása) kapcsán az egyes 
tudományterületek képviselői megosztottak. Nehezebb az érvényesülés a 
társadalom- és humán tudományok képviselői számára (szükséges átképzés, 
gyakori a munkaváltás). Sikeres érvényesülés PhD-fokozattal az oktatásban, 
akadémiai szférában képzelhető el, viszont a beszélgetés több résztvevője más 
területen dolgozik (nemzetközi cég, civil szervezet). A természettudományok 
területén megszerzett fokozat magasabb társadalmi hasznosulási lehetősé-
geket garantál. Az orvostudományok területén a hasznosulás „közepes”, az 
is kizárólag kutatóintézeti, egyetemi szférában. A műszaki tudományokkal 
foglalkozó doktoranduszok teljesen elégedettek jövőbeli érvényesülési lehe-
tőségeikkel (tekintettel arra, hogy a régióban működik a Szabadkai Műszaki 
Szakfőiskola és a Műszaki Tudományok Kara). A többség számára viszont 
a fokozatszerzés és a munka világa közötti átmenet egyre bizonytalanabb, 
kevésbé zökkenőmentes. A PhD-fokozat eltérő munkaerő-piaci hasznosulást 
biztosít az egyes tudományterületek képviselői számára. 

Doktorival sikeresen elhelyezkedni Vajdaságban egyet jelent szaktudás-
sal (gyakorlat és piacorientált), kapcsolatokkal (kiemelt kari háttér, men-
tori ajánlás) és komoly nyelvtudással rendelkezni. Ugyanezt támasztják alá 
a szükséges személyi képességek is: tudás, illetve gyakorlati tudás, lojalitás, 
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kommunikációs képességek, kreativitás, némely esetben a könyöklés, politi-
kai tevékenység. A „jó munkahellyel” szemben támasztott elvárások között a 
következőket sorolják fel: első helyen a karrierépítési lehetőségek, majd „jól 
fizetett” munka, jó főnök és jó kollégák, ugyanakkor a munkahely legyen 
kreatív-innovatív a továbbtanulás (külföldi tapasztalatszerzés) lehetőségével. 

A PhD-fokozatok eltérő regionális és nemzetközi hasznosulását tapasz-
talhatjuk Vajdaságban. A tanulás, fokozatszerzés „nehezebb” (körülménye-
sebb, nyelv, költséges, megterhelő) Szerbiában/Vajdaságban, és ugyanez 
mondható el a munkavállalásról is. A társadalomtudományok, valamint 
az orvostudományok képviselői nehezebben, míg a természettudományi és 
műszaki képesítéssel rendelkezők könnyebben találnak munkát a szűkebb 
régióban.

A doktoranduszok úgy vélik, külföldön magasabb életszínvonal, mun-
kalehetőség, anyagi biztonság, szakmai tapasztalat vár rájuk az itthoni ne-
hézkes elhelyezkedéssel, bizonytalan jövőképpel szemben. Fontos visszatar-
tó erő viszont az itthon negatívumai mellett a család, a barátok közelsége. 
„Emigrálni könnyű” a következő tudományterületek (profilok) képviselő-
inek (minden tudományterületet beleértve): orvostudományok, műszaki 
tudományok (informatika, gépészet), természettudományok (fizika), így a 
migrációs hajlandóság kifejezettebb lehet az ő esetükben. 

A doktoranduszok az elitmegtartás és régiófejlesztés/régiófejlődés, per-
spektíva bizonytalanságával találják szemben magukat. Észak-Vajdaságban 
(Szabadka környéke vagy a Szeged–Szabadka vonalon) nehezebb munkát 
kapni, ezért a többség inkább Újvidék, Belgrád és Budapest reláción találja 
meg szakmai érvényesülését. 

Tanulság: Olyan régiófejlesztési stratégia kell (kiemelten kezelve a tehet-
ségápolás és elitmegtartás problémáját), ami nem csak a magyarlakta közsé-
geket fogja össze. A problémát regionális politikai, regionális hatékonysági 
kérdésként kell kezelni. Ehhez stratégiai megközelítés, a régió-imázs újradefi-
niálása szükséges (felsőoktatási intézményfejlesztés, magántőkével működ-
tetett kutatóintézet), aminek során a régió vonzani tudja majd a szakembe-
reket, és megfékezhetővé válik az emigráció. Talán akkor a PhD-fokozattal 
rendelkező fiatalok szakmailag és anyagilag is érvényesülnek majd Észak-Vaj-
daságban. 

 


