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1. A témaválasztás indoklása  
 

Az egyetem – a délvidéki értelmiség véleménye szerint – a magyarság szellemi központja 
lehetne, ahol nem csak magyar nyelvű oktatás folyik, hanem európai és magyar 
szellemiség is formálódik.  

Az egyetemalapítási törekvések – hasonlóan a Kárpát-medence többi határon 
túli régiójához – К VКjНКsпРЛКn Тs mОРfoРКlmКzóНtКk, töЛЛ mТnt tíz цvvОl ОzОlĪtt. A 
folyamКtok КzonЛКn lКssКn СКlКНnКk. Az пltКlпnos fОlsĪoktКtпsТ lцРkör – és azon belül a 
kisОЛЛsцРТ fОlsĪoktКtпsТ polТtТkК – nehezen tud megbirkózni egy önálló magyar 
fОlsĪoktКtпsТ Тntцzmцny alapításának a gondolatával. Egyáltalán nem biztos, hogy a 
mКРyКr fОlsĪoktatпsТ fОlzпrkóztКtпsТ цrНОk ОРy mКРyКr nyОlvű ТntцzmцnyЛОn 
цrvцnyОsítСОtĪ Кz цrtцkrОndszerében, demokráciájában, toleranciájában (és minden egyéb 
társadalmi-gazdasági viszonyaiban) СКnyКtló SzОrЛТпЛКn, mцР К töЛЛnОmzОtТsцРű 
VКjНКsпРЛКn sОm. EРy multТОtnТkus Тntцzmцny kОrОtОТ között szОrvОzĪНĪ fОlsĪoktКtпsnКk 
vКn цs lОСОt jövĪjО К VКjНКsпР цszКkТ rцszцn, ОllОnsцРkцp formпlпsК nцlkül, К kТsОЛЛsцРТ 
közösség nyelvi elsziРОtОlĪНцsцnОk mОgakadályozásával – moНОrn, ОurópКТ szОmlцlОtű 
intézményi megoldások példáját véve alapul. Ezzel a céllal, a „Szabadkai Egyetem” 
koncepció újradefiniálására kerül sor a disszertációban.   

A Kárpát-medence két, határon túli magyar régiójában (Felvidék, Kárpátalja) 
létesült új intézmények esettanulmányai (Кz ТntцzmцnyvОzОtĪkkОl kцszítОtt ТntОrjúk) пltКl 
betekintést nyerhettem a kisebbségi intézmények alapítási-műköНцsТ цs mТnНОnnКpТ 
problémájába. Ezeket hasznos tapasztalatokként, a vajdasági intézményfejlesztési 
kezdeményezések tervezetébe lehetséges beépíteni. A Vajdaság északi részén (a 
DцlvТНцkОn) olyКn ТntцzmцnyrО vКn szüksцР, КmОly ТllОszkОНТk К fОlsĪoktКtпs ОurópКТ 
szerkezeti dinamizmusпСoz, mцltókцppОn kцpvТsОlТ К kТsОЛЛsцРТ közössцР fОlsĪoktКtпsТ 
igényeit (kulturális reprodukció), valamint magán hordozza a területi (és decentralizált) és 
СКtпron пtívОlĪ fОlsĪoktКtпs- цs tuНomпnyszОrvОzцs moНОrn jОllОmzĪТt Тs.   

Európai kitekintések, euroregionális szerveződések (EGTC) bemutatását 
követĪОn К „Szabadkai Egyetem” koncepció létjogosultságát tágabb, államhatárokon 
пtívОlĪ, rОРТonпlТs vТszonylКtЛКn vТzsРпlom, a szerb–magyar határrégió fОlsĪoktКtпsпnКk, 
képzési–kцpzОttsцРТ, munkКОrĪ-pТКМТ kКpКМТtпsКТnКk, РКzНКsпРТ tцrszОrkОzОtТ jОllОmzĪТnОk 
területi elemzéseivel.  

Az intézményalapítás helyi társadalom általi támogatottságát, a helyi-regionális 
elit (magyar–szerb–Сorvпt közössцР) kцpvТsОlĪТvОl kцszítОtt ТntОrjúk sorпn vТzsРпlom, 
mОРszólКltКtvК К fОlsĪoktКtпs СКtКlmТ СКrМпt КlКkító цs formпló fĪ цrНОkМsoportokКt (az 
állami bürokráciát, akadémiai oligarchiát, a piac résztvevőit és további stakeholdereket, 
hallgatókat). Az alapítás szükséges feltételeit is összegzem, figyelembe véve a jogi 
szabályozпst, СumпnОrĪforrпs-igényeket (oktatók, kutatók), potenciális hallgatók számát, 
valamint a forrásszabályozási alternatívákat. Rávilágítok továbbá arra, hogy a helyi 
társadalom számára, milyen gazdasági hatásokkal/előnyökkel jár egy új intézmény, és 
СoРy ОРy új Тntцzmцny mТlyОn szцlОskörű цs szОrtОпРКzó, rОРТonпlТs-társadalmi 
szolgálatokat teljesít/nyújt a lokális közösségben.    

Bizonyítani szándékozom, hogy a határon átívelő felsőoktatás- és 
tudományszervezés (ТntцzmцnyТ ОРyüttműköНцsОk, kКpМsolКtok) moНОlljО kцpОzТ К 
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„Szabadkai Egyetem” koncepció legitim, racionális és perspektivikus 
mОРolНпsпt/lОСОtĪsцРцt. A 2006-ban, a vajdasági magyar helyi-regionális elit néhány 
kцpvТsОlĪjО пltКlТ mОРЛízКtпsként megkezdett kutatás (disszertációírás), reményeim 
szerint, a 2013-Кs цvОt kĪvОtĪОn, társadalmilag is hasznosulni fog.   

 

 

2. A dolgozat felépítése és fejezetei 

 

I. Bevezetés 

II. FОlsĪoktКtпs ОurópКТ цs kпrpпt-medencei kontextusban 

III. A szerb–mКРyКr СКtпrrцРТó fОlsĪoktКtпsК 

IV. SzКЛКНkК fОlsĪoktКtпsfОjlОsztцsТ lОСОtĪsцРОТ 
V. A fОlsĪoktКtпs rОРТonпlТs-gazdaságfejlesztési szerepe 

VI. Szerb–mКРyКr СКtпron пtívОlĪ ТntцzmцnykКpМsolКtok 

VII. Tudományos eredmények 

VIII. Összefoglalás és következtetések 

XI. Intézményfejlesztési javaslatok 

X. Irodalomjegyzék 

Mellékletek; Intézményi rövidítések  

 

 

3. Módszertani összegz   
 

Tekintettel a téma komplexitására, igyekeztem multidiszciplináris (regionális tudományi-, 
szociológiai-, földrajz- és politikatudományi) megközelítésben megfogalmazni kutatásom 
módszertani alapját. Szándékosan empirikus jellegű dolgozat mОРírпsпt tűztОm kТ Мцlul, 
ahol a (mikro)regionális területi szempontok érvényesülnek leginkább (Európa–Kárpát-
medence–Magyarország–Szerbia–Szabadka és a határrégió reláción). A dolgozat elméleti 
alapját Clark (1983) felsőoktatási modellje (illetve Kozma [2002, 2003, 2004, 2005], 
Papp Z. [2006, 2010a, b, 2012] régióspecifikus és kisebbségi, elméleti megközelítései [ld. 
1. ábra]), és Shakamoto–Chapman (2011) (valamint Altbach és szerzőtársa [2011], 
Collins [2011], Knight [2011]) felsőoktatási CBC modellje adja. A felsőoktatás-kutatás 
további nemzetközi és hazai ismeretanyagait is használom a dolgozatban: Denman 
(2011), Teichler (2003, 2011), Scott (2011), Salat (2012), valamint Hrubos (2011, 2012) 
munkáit kiemelve. A felsőoktatás és régiófejlesztés gyakorlati (gazdasági megközelítésű) 
módszertani alapjait Horváth (2003, 2006, 2010), Rechnitzer és szerzőtársai (2003, 2007, 
2011) munkáira (tovпЛЛп külfölНТ szОrzĪk elméleti tanulmányaira: Goddard [2008], 
Huggins–Johnston [2009], stb.) alapozom. A régióismereti munkák közül Gábrity Molnár 
(2005, 2006, 2008) tanulmányaira hivatkozom.  
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1. ábra  

A felsőoktatást befolyásoló érdekcsoportok, kisebbségi közegben 

 
Forrás: Clark, 1983 alapján Papp Z., 2012: 12. o. 

 

1. A dolgozatban használt szekunder adatok:  szakirodalmi feldolgozás (tцmКkörök: fОlsĪoktКtпs, kТsebbségi és regionális 
felsĪoktКtпs, СКtпron пtívОlĪ rцРТók цs ОРyüttműköНцsОk К fОlsĪoktКtпsЛКn, 
tudomány és innováció);  dokumentum-elemzés (a vonatkozó törvények és nemzeti-regionális és lokális 
jОllОРű fОjlОsztцsТ НokumОntumok SzОrЛТпЛКn);  statisztikai adatelemzések (ТskolКТ vцРzОttsцРТ, fОlsĪoktКtпsТ, munkКnцlkülТsцРТ-
foglalkoztatottsági hivatalos statisztikák).   

2. A dolgozatban használt primer adatok rögzítése 2009–2012 között (négyéves 
periódusban) folyamatosan történt:   szociológiai, strukturált és félig-strukturált interjúk készültek 73 személy 
bekapcsolásával (az interjúalanyok, intézmények kiválasztására részletes utalást 
teszek a disszertáció egyes fejezeteiben): 

- intézményvezetőkkel Szlovákiában, Ukrajnában, Magyarországon és 
Szerbiában (új kisebbséРТ fОlsĪoktКtпsТ ТntцzmцnyОkЛОn kцszült 
esettanulmányok, illetve a szerb–magyar határ menti 
ОРyüttműköНцsОk, ТntцzmцnykКpМsolКtok vТzsРпlКtК); 

- a helyi-regionális elit képviselőivel a Vajdaságban (magyar–szerb–
horvát nyelven nyilatkoztak arról, hogy milyen szerepben tudják 
elkцpzОlnТ SzКЛКНkК fОlsĪoktКtпsпt К jövĪЛОn); 

- hallgatókkal Magyarországon és Szerbiában (tanulmányi migráció és 
intézményválasztás indoklása).  Egy fókuszcsoport-vizsgálat készült vajdasági származású doktoranduszokkal 

(15 személy), akiket ОРy potОnМТпlТs új fОlsĪoktКtпsТ Тntцzmцny foРlКlkoztКtСКt.   Több szerbiai és magyarországi adatbázis elemzésére került sor (Educatio Kht, 
az MTA [szerbiai] KülsĪ KöztОstülОtТ TКРsпРпnКk kКtКsztОrО, К VКjНКsпРТ 
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Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezetének tagsági katasztere, 
Foglalkoztatás-ügyi Hivatal, Vajdaság Autonóm Tartomány Tartományi 
OktКtпsТ цs MűvelĪНési Titkárság adatbázisai).   

A kutatási terep főbb színhelyei: Révkomárom (Szlovákia); Beregszász 
(Ukrajna); Szeged, Baja, Kecskemét, Pécs, Dunaújvпros, BuНКpОst, GöНöllĪ 
(Magyarország); Szabadka, Zenta és Újvidék (Szerbia). 

Kutatási cél: az empirikus kutatások (és szekunder adatok) által bizonyítani 
КzokКt К fОlvОtОtt СТpotцzТsОkОt, КmОlyОk SzКЛКНkК ТntцzmцnyОsülĪ/önпllósuló 
fОlsĪoktatásához szolgáltКtnКk КlКpot. A СКtпrrцРТó (ОlsĪsorЛКn SzКЛКНkК–Szeged 
vonatkozásában) társadalom-РКzНКsпРТ, vОrsОnykцpОssцРТ цs fОlsĪoktКtпs- és 
kutКtпsfОjlОsztцsТ lОСОtĪsцРОТ, fОlzпrkóztКtпsК К Мцl, ОurópКТ szОmlцlОtű ТntцzmцnyТ kОrОt- 
és feltételrendszerben.   

 

 

4. Hipotézisek  

 

H/1.  A határon túli (magyar kisebbségi) intézmények alapítása mérsékelte a 
tanulmányi célú migrációt a Kárpát-medencében, pozitívan hozzájárulva a 
kisebbségi közösségek elitmegtartási törekvéseihez. 

 

H/2.  A СКtпron túlТ mКРyКr fОlsĪoktКtпs (a kisebbségi intézmények vonatkozásában) 
ТllОszkОНТk К fОlsĪoktКtпs nОmzОtközТОsОНцsТ folyКmКtКТСoz, uРyКnКkkor К 
differenciálódási/diverzifikálódási feltételeknek nehezen tud eleget tenni.  

 

H/3. A СКtпr kцt olНКlпn (К СКtпron пtívОlĪ rцРТóЛКn) ОltцrĪ oktatás- és 
tudományszervezési gyakorlat van jelen, a szerb oldalon megnyilvánuló, 
konzerválódó reРТonпlТs ОРyОnlĪtlОnsцРОkkОl. 

 

H/4.  FОlvОtцsОm, СoРy К fОlsĪoktКtпs-fejlesztés egy integrációs-felzárkóztatási 
stratégia mentén valósítható meg a szerb–magyar (államhatárokon átnyúló) 
határrégióЛКn, ОurópКТ lцptцkű fОjlОsztцsТ (цs ТntцzmцnyТ) kОrОtОk között.  

 

H/5.  SzКЛКНkК, mТnt önпlló fОlsĪoktКtпsТ központ szОrОpО tТsztпzКtlКn К rцРТóЛКn. A 
helyi és regionális elit intézményfejlesztési szándéka bizonytalan.  

 

H/6.  SzКЛКНkпn multТОtnТkus КlКpokon szОrvОzĪНĪ, пllКmТ КlКpítпsú ТntцzmцnyТ 
koncepciónak van létjogosultsága, a határ(ok) és társadalom felé nyitott, modern 
tudományszervezési és regionális szolgáltatói magatartásformával.  
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H/7.  A szerb–magyar határon пtívОlĪ ТntцzmцnyТ kКpМsolКtok/ОРyüttműköНцsОk 
lОСОtĪsцРОТ nТnМsОnОk kОllĪkцppОn kТСКsznпlvК, nТnМs rКМТonпlТs цs rОпlТs 
munkКmОРosztпs, ОrĪforrпs-kihasználás, цs СпlózКtszОrűОn műköНtОtОtt 
ОРyüttműködés a határrégióban.  

 

 

5. A disszertáció összefoglalása és következtetések 

 

Az ОРyОtОmОk mпr К közцpkor ótК EurópК РКzНКsпРТ цs tпrsКНКlmТ fОjlĪНцsцnОk 
legfontosКЛЛ ТntцzmцnyОТ. FolyКmКtos vпltozпs jОllОmzТ К fОlsĪoktКtпs- és 
tudományszervezés – К „tuНпs ЛпstyпТnКk” műköНцsцt. A XX. szпzКН mпsoНТk fОlцtĪl К 
differenciálódás, diverzifikálódás, homogenizálódás, létszámexpanzió folyamatait jeleníti 
mОР К fОlsĪoktКtпs, КmОly mТnН nКРyoЛЛ komplexitást eredményez napjainkban. Egyben a 
hatalmi harcok színtereként jelenik meg (akadémiai oligarchia, állami bürokrácia, piac és 
más érdekcsoportok), ahol változó szerkezeti dinamizmusok (intézményi és regionális-
területi koncentráció) jutnak kifejezésre. A diverzifikálódás szellemében, a sokféleség 
érték Európában, a globalizáció hatására kialakuló nemzetköziesedés folyamatai pedig új 
kihívásokkal szemЛОsítТk К fОlsĪoktКtпsТ ТntцzmцnyОkОt.  

A nemzetköziesedés mentén, a XXI. század felsőoktatásának sarkalatos pontjai: 
ОrĪs mОnОНzsmОnt цs strКtцРТК, ОrĪs kormпnyzпs, mТnĪsцР, tпrsКНКlmТ rОlОvКnМТК 
(foglakoztКtСКtósпР, tuНпsРКzНКsпР, ОsцlyОРyОnlĪsцР-szociális dimenzió, meritokrácia), 
mobilitпs, sokszínűsцР цs ОrĪs, szОrtОпРКzó СпlózКtok/СпlózКtцpítцsТ törОkvцsОk цs 
ОРyüttműködések.  

Kelet-Közép-Európa rendszerváltó országai egyszerre szembesülnek a 
nemzetköziesedés és nemzetépítés törekvéseivel, amely eredményeként új intézmények 
jönnek létre (az új politikai-kulturális és társadalom-gazdasági berendezkedés számára 
lojпlТs ОlТt цs szКkцrtĪТ rцtОР kТnОvОlцsцt mОРМцlozvК). Mivel a kisebbségek világszerte 
КlulrОprОzОntпltКk Кz ОРyОtОmТ kцpzцsЛОn, íРy К ’89/90-es változások közepette, a 
megfelОlĪ КlkКlmКt mОРrКРКНvК, a kisebbségi helyi-regionális elitek is önálló 
intézmények alapításába kezdenek. A Kárpát-medence két intézményét (Selye János 
Egyetem [Révkomárom, Szlovákia] és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FĪТskolК 
[Beregszász, Ukrajna]) alapul véve és elemezve látható, hogy ezek az intézmények 
illeszkednek К fОlsĪoktКtпs nОmzОtközТОsОНцsТ folyКmКtКТСoz (kТСОlyОzОtt kцpzцsОk, 
tanulmányi célú mobilitás). Ugyanakkor a diverzifikálódási feltételeknek nehezen tudnak 
eleget tenni (színes képzési programok, sokoldalú, regionális szolgáltatókészség, 
pénzüРyТ stКЛТlТtпs, moНОrn, ОurópКТ multТkulturКlТzmus цs töЛЛnyОlvűsцР).  
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2. ábra  

A magyar felsőoktatásba jelentkező határon túli állampolgárok az oktatás helyszíne  
szerint, 2005–2010, fő 

 
Forrás: Educatio adatbázisa alapján saját szerkesztés (N=14 284); Kartográfia: Dr. Tátrai Patrik, MTA CSFK FTI, 
2012 

Megjegyzés: A СКtпron túlТ jОlОk К mКРyКr fОlsĪoktКtпsТ ТntцzmцnyОk külfölНТ kТСОlyОzОtt fОlsĪoktКtпsТ Тntézményeit 
jelölik.  

A kárpát-mОНОnМОТ fОlsĪoktКtпs nОmzОtközТОsОНцsцnОk ОРyТk sКrkКlКtos pontjК, 
К ’90-Оs цvОktĪl ОРyrО ТntОnzívОЛЛц vпló tanulmányi célú mobilitás/migráció. A magyar 
fОlsĪoktКtпs ösztönНíj- és támogatáspolitikája, valamint a kihelyezett képzések által vált 
részesévé a nemzetköziesedés folyamatainak. A határon túli hallgatók közül legtöbben 
buНКpОstТ fОlsĪoktКtпsТ ТntцzmцnyОkЛО jОlОntkОznek felvételire (49,4%), majd a többi 
СКllРКtó SzОРОНrО (13,1%), DОЛrОМОnЛО (9,3%), GyĪrЛО (ő,8%), Sopronba (3,9%) és 
Pécsre (3,0%) – (ld. 2. ábra). A szerbiai hallgatók (a teljes vajdasági magyar hallgatói 
létszám 30%-a) esetében a földrajzi közelségnek van meghatározó szerepe: Szegedre 
jelentkezik a hallgatók 52%-a. Magyarországra – tanulmányi célokkal – Szerbiából 
Szabadkáról (23%), Magyarkanizsáról (20%), valamint Zentáról (17%) érkezik a 
hallgatók kétharmada. A kárpát-medencei határon túli régiók kibocsátó területei között 
ОlsĪ СОlyОn szОrОpОlnОk a magyar etnikai tömb városai, mint például: Komárom (7,7%), 
Dunaszerdahely (7,2%), Érsekújvár (5,5%), Szabadka (4,4%), Magyarkanizsa (3,7%).  

Az elmúlt közel húsz évben összesen 4 országban, 13 helyen indultak 
kihelyezett képzések a Kárpát-medencében (például: Révkomárom, Zenta, Beregszász, 
stb.), ami ma К mКРyКr fОlsĪoktКtпs пltКl fОlkínпlt kцpzцsТ СОlyОk Ő,ő%-át teszi ki. 
Szerepük az új önálló intézmények létrejöttében volt meghatározó.  
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A kárpát-medencei (kisebbségi) intézmény- és elitformálási folyamatok a 
felsĪoktКtпsТ szОrОplĪk kОmцny СКrМпvКl цs К változásmenedzserek hosszadalmas 
küzdelmével jОllОmОzСОtĪk. Általában minden országban dominál az 
államnacionalТzmussКl szОmЛОnТ, К „kТsОЛЛsцРvцНОlОm” ОlvОТ mОntцn szОrvОzĪНĪ 
intézményfejlesztés. A határon túli magyarság szellemi központja, a felvidéki magyarok 
esetében Révkomárom, a kárpátaljai magyarok esetében Beregszász, a délvidéki 
magyarok esetében Szabadka.  

Az intézményalapítást megindító (nélkülözhetetlen) politikai akarat egysége 
megrendül, amennyiben az egyéni érdekek (politikai elit és akadémiai oligarchia) a 
kollektív érdek fölé helyezkednek (pl. Komárom–Nyitra, Beregszász–Ungvár, Szabadka–
Újvidék akadémiai körök érdekellentéte). Az önálló magyar egyetemet a magyar 
anyanyОlvű СОlyЛОlТ tКnпrok ЛТzКlmКtlКnsпРТ цs ОРyцnТ цrНОkОk mТКtt „nОm foРКНjпk Оl”. 
Alapítvány létrehozásával indulnak el a kezdeményezések, amelyekben a város is aktív 
szerepet vállal. A városvezetés nélkül nem lehet az alapítást véghezvinni. Szövetségekre 
van szükség, amelyek a politikai elit és „a kisebbségi felsőoktatás ügyét támogatók” 
(akadémiai elit, helyi értelmiség, egyházi és más érdekcsoportok) között köttetnek, a 
kölcsönös egymásrautaltság elve alapján. A többségi nemzettel kötött szövetség nem 
műköНТk. Nem tudják a kárpát-medencei (határon túli) új intézmények a 
multikulturalizmus (nyelvi elsziРОtОlĪНцst, ОllОnsцРОskОНцst mОРКkКНпlyozvК) mОntцn 
szОrvОzĪНĪ, pОrspОktТvТkus цs moНОrn, ОurópКТ fОlsĪoktКtпsТ mТntпkКt пtörökítОnТ. Az új, 
kisebbségi intézmény esetében cél, hogy magasan képzett magyar fiatalok diplomázzanak 
a szülĪfölНjükön (jКvuljon К közössцР Спtrпnyos, КlulrОprОzОntпltsпР-helyzete, 
mцrsцklĪНjön К mТРrпМТó), КkТk kulМs-kompetenciákkal rendelkeznek, elhelyezkedhetnek 
az állami szférában, vagy önfoglalkoztatásba kezdenek, amellyel a kisebbségi társadalom 
kulturális reprodukciója valósul meg.  

Financiális és döntéshozatali önállóság és hosszú távú fönntarthatóság 
megvalósítпsК К Мцl, КСol Кz КnyКorszпРТ tпmoРКtпsok kТОРцszítĪ jОllОРűОk, К mТnĪsцРТ 
oktatás feltételeinek megteremtését szolgálják. A kutatás, tudományszervezés 
intézményesítése, valamint a határon átívelő kapcsolatok, hálózatépítések fejlesztése 
képezik a prioritást.  

A kárpát-medencei, СКtпron túlТ pцlНпk, műköНĪkцpОs РyКkorlКtok, nehézségek 
tapasztalataiból építkezve, a vajdasági magyar intézményfejlesztési törekvéseket egy 
szцlОsОЛЛ, пllКmСКtпrokon пtívОlĪ fОlsĪoktКtпsТ közОРОn ЛОlül vТzsРпlom. A szОrЛ–magyar 
СКtпrvonКlon mОРjОlОnĪ újszОrű СКtпrmozРпsok (ТnРпzó СКllРКtók, vпllКlkozások, 
intézmцnyТ kКpМsolКtok, stЛ.) цs К fОlsĪoktКtпs kТОmОlt szОrОpО СozzпjпrulnКk КССoz, СoРy 
a közös határt, mint egy innovációs tengelyt kezeljük (érvényesítve a nagyvárosok, 
hagyományok szempontját is), egy – a hétköznapi regionalizmuson alapuló – határrégiót 
formпlvК. Ez ОРyЛОn tovпЛЛfОjlĪНцst, fОlzпrkózпsТ strКtцРТпt Тs jОlОnt К szОrЛ olНКl szпmпrК 
(komplex társadalom- és gazdaságfejlesztési feladatokat is ellátva). A vizsgált területet 
funkcionális régióként kell kezelni, amelynek a fejlesztési fОlКНКtok korszОrű, К 
szubszidiКrТtпs Оlvцt Тs цrvцnyОsítĪ цs EurópК-orientált ellátása céljából, egy 
szupranacionális közigazgatási rendhez kell igazodnia, az európai területi együttműködési 
csoportosulások intézményrendszere által. Az EGTC-k több éves gyakorlata (az 
ОРyüttműköНцsТ formпk sokrцtűsцРО) ЛТzonyítjК К fОlsĪoktКtпs цs kutКtпs tОrülОtцn Оlцrt 
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sТkОrОssцРükОt. Az ОРyüttműköНцsОk sКrkКlКtos pontjК К multТkulturКlТzmus (ОurópКТ 
pцlНпk: „PyrОnООs MОНТtОrrКnОКn” EuroМКmpus ДkКtКlпn–francia–spКnyol], „Helsinki–
TКllТn SМТОnМО TаТn CТty” Дцszt–finn]).  

A szerb–mКРyКr СКtпrrцРТó fОlsĪoktКtпs-fОjlОsztцsТ lОСОtĪsцРОТt vТzsРпlvК, 
Szabadka és a szerbiai határ menti, vidéki intézmények stagnálása/visszafejlődése látható 
(hallgatói létszám alakulásának példája: 2009/2001 Újvidéken 68%-kal, a Vajdaságban 
44%-kal, míg Szabadkán mindössze 13%-kКl nĪtt, beiskolázási, kvótafeltöltési problémák 
jelennek meg). Elkülönül, periférikus helyzetbe kerül a szerb határrégió a magyarországi 
határrégió viszonylatában is (1 000 lakóra jutó hallgató példája: Szegeden 129,5, 
Szabadkán 30,7, kimagasló humán- és társadalomtudományi részaránnyal). A kisebbségi 
problémákkal (Тs) küszköНĪ rцРТó tovпЛЛТ jОllОmzĪТ: Кz ОРyОs nОmzОtТ közössцР 
alulreprezentáltsпРК К fОlsĪoktКtпsЛКn, К fОlsĪfokú vцРzОttsцРРОl rОnНОlkОzĪk КlКМsonyКЛЛ 
rцszКrпnyК, szűkös, КnyКnyОlvОn ОlцrСОtĪ kцpzцsТ kínпlКt. RцszЛОn ОzzОl Тs mКРyКrпzСКtó, 
hogy a hallgatók egyre nagyobb számban és részarányban (cca. 30%) tanulnak 
Magyarországon. A vajdasági magyar hallgatók (4 700–5 200 fĪ) Ő2%-a Szabadkán és 
SzОРОНОn tКnul, íРy vКlójпЛКn К СКtпr kцt olНКlпn lцvĪ ТntцzmцnyОkЛОn konМОntrпlóНТk К 
legtöbb magyar hallgató. A nОmzОtСКtпrokon пtívОlĪ rцРТóЛКn ОРy 36 000 fĪt ОРyЛОfoРó, 
(hipotetikus) határon átnyúló campus rajzolódik ki (ezen belül az észak-vajdasági 
hallgatói létszám 7 500–8 000 fĪt ОРyОsít). A szerb–magyar határrégiót egészében 
vizsgálva kТmКРКsló Кz oktКtпs (19,9%) К művцszОt, ЛölМsцsz- és humántudományok 
(15,1%), a természet-, matematika- és informatikatudományok (18,0%), valamint az 
egészség- és szociális tudományok (11,4%) részaránya, amely a regionális 
versenyképesség és innovatív-tОljОsítĪkцpОssцР szОmpontjпЛól fОjlĪНцsТ potОnМТпlt СorНoz. 
EССОz Кz ОРyüttműköНцsОk proКktív цs moНОrn formпjК szüksцРОs, К közös ОrĪforrásokat 
maximálisan kihasználva, a nagyvárosok intézményeinek bekapcsolódásával (Szabadka, 
Szeged, Zombor, Baja, illetve Újvidék és Budapest is). 

A határon átívelő felsőoktatási együttműködések „potenciális felületei”: 
műszaki tudományok, természettudományok és matematika, bölcsészettudományok, 
művцszОtТ kцpzцsОk цs ОРцszsцРtuНomпnyok (kТОРцszítvО К СКtпr ОРyТk цs mпsТk olНКlпn 
mОРjОlОnĪ СТпnyossпРokКt). A tКnító- és óvóképzés, valamint a közgazdászképzések 
túldimenzionáltКk (SzОrЛТпЛКn К munkКОrĪ-piaci aktuális helyzet is ezt tükrözi). A 
reálgazdasági folyamatok (a társadalmi-gazdasági térszerkezet változása, reformok, a piac 
változása) és az oktatási rendszer rugalmatlansága miatt (a betöltetlen szabad 
munkahelyek és a munkanélküliek számának mérlege, képzési területenként) eltérések 
tapasztalhatók. A legnagyobb eltérés a pedagógiai-, bölcsész-, természet- és 
társadalomtudományi képzési területen mutatkozik meg. Nagyobb a szabad munkahelyek 
száma (136%), mint a munkanélkülТОk szпmК (fОlsĪfokú vцРzОttsцР ОsОtцЛОn). Tanári 
(bölcsész- és természettudományi) szakemberek képzésére van szükség a régióban. Más 
kцpzцsТ tОrülОtОkОn (pl. műszКkТ) profТlvпltпs szüksцРОs, ТllОtvО mОstОrkцpzцsТ–
szakstúdiumi (multidiszciplináris) és átképzési rendszer fejlesztése jelenthet megoldást, 
minimális intézményi kvótákkal, egy–két éves periódusban futó, speciális szakirányú 
kцpzцsОkkОl. Az oktКtпsТ rОnНszОrnОk (ТllОtvО Кz Кutonóm fОlsĪoktКtпsТ ТntцzmцnyОknОk) 
kОll mОРfОlОlĪ, újrКtОrvОzОtt (kОrОslet-irányultságú) flexibilis platformot biztosítania, 
amelybe a határon túli partnerek is be tudnak kapcsolódni.   
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A СКtпron пtívОlĪ fОlsĪoktКtпs цs tuНomпnyszОrvОzцs – Szabadka 
marginalizálódásának példájából kiindulva – több okból is indokolt. Szerbiában az állami 
ЛürokrпМТК szОrОpО trКНТМТonпlТsКn nКРy, К fОlsĪoktКtпs polТtТkКТlКР пtszĪtt. NКРyon ОrĪs К 
központi-minisztériumi hatalom befolyása, illetve a belgrádi lobbi (akkreditáció, 
törvénykezés, stb.), érdektelenség van jelen a kisebbségi igényekkel szemben (pl. 
kцtnyОlvű oktКtпs), К rОРТonпlТs РКzНКsпР, munkКОrĪpТКМ ОlvпrпsКТ nОm szпmítКnКk 
mцrvКНónКk. EРyrО töЛЛ mКРпnТntцzmцny jОlОnТk mОР К rцРТóЛКn. A mКРпn fОlsĪoktКtпsТ 
intézmények rugalmasabban reagálnak az igényekre, mint az állami karok, viszont nem 
tuНnКk mТnĪsцРТ oktatást biztosítani (hétvégi kurzusok, átmeneti akkreditáció). Maga a 
pТКМ ОlvпrпsК sОm tuН К fОlsĪoktКtпson kОrОsztül kТfОjОzцsrО jutnТ, mОrt Кz пllКm цs Кz 
akadémiai oligarchia kezéЛОn tКrjК К „fОlsĪoktКtпs színtОrцt”, СКРyjК К folyКmatokat 
vakvágányra futni (diplomás munkanélküliek). Az akadémiai oligarchia befolyása nagy és 
szОrОpük ОРyЛОmosóНТk „mпs” цrНОkszfцrпkkКl (polТtТkusok, mКРпnТntцzmцnyОk 
tulajdonosai is egyben). Szabadkпn jОllОmzĪ Кz ÚjvТНцkТ EРyОtОm ОrĪs ЛОfolyпsК, К 
magyКr цrНОkОltsцРű kКrok füРРĪséРО, К ЛОlРrпНТ КkКНцmТКТ olТРКrМСТК цs mКРпntĪkО 
érdekének helyi érvényesülése és hasznosulпsК. A szпmКНКtok К fОlsĪoktКtпs erős 
centralizációs és koncentrációs irányzatait jelenítik meg: К rцРТó fОlsĪoktКtпsпЛКn, ahol a 
vidéki kцpzĪközpontok szОrОpО, СОlyzОtО, rОРТonпlТs ЛОпРyКzottsпРК nОm tuН 
mОРОrĪsöНnТ, ТnkпЛЛ vТsszКfОjlĪНцs tКpКsztКlСКtó. SzКЛКНkК szТntjцn lпtСКtjuk lОМsКpóНnТ 
Кzt Кz пltКlпnos proЛlцmпt, КmОly К szОrЛ fОlsĪoktatást (általánosságban) jellemzi: az 
állami bürokrácia szabad piaci feltételeknek ad teret, amelyből az akadémiai oligarchia is 
hasznot húzhat. ÍРy lцnyОРцЛОn mТnНОn цrНОkМsoport (Кz ОРyОtОmТstпkКt цs КНófТzОtĪ 
polРпrokКt, kТsОЛЛsцРОkОt, К РКzНКsпРot lОszпmítvК) sТkОrОsОn tuНjК „МsТllКpítКnТ” цs 
fenntartani ezt a helyzetet, látszólagos egymásrámutogatás mellett is.  

Szabadka felsőoktatása megoldásra vár. Integrációs kényszerekkel 
szembesülvО, önпlló fОlsĪoktКtпsТ „ЛпzТsТntцzmцny” lцtrОСozпsК kцpОzСОtТ К mОРolНпs 
ОlsĪ lцpцsцt. A Vajdaság Autonóm Tartomány korlátozott jogkörökkel rendelkezik, 
fОlsĪoktКtпsТ Тntцzmény alapítását azonban kezdeményezheti. A nemzeti tanácsok 
megalakulásával a kisebbségi oktatáspolitizálás és érdekérvényesítés határozottabb 
intézményi háttere konstruálódik (a Magyar Nemzeti Tanács [MNT] példája: szerb 
nyelvoktatás, felvételi, ösztöndíjak, hiányszakmák a magyarság esetében, demográfia, 
ОРyszОrűsítОtt НТplomКСonosítпs, stЛ.), Лпr nОmzОtТ szТntОn Кz „etnikai hatalmi harcok” 
továbbra is jelen vannak.  

Szabadka tradicionálisan többnemzetiségű: magyar, szerb, horvát/bunyevác 
(35,7% magyar, 27% szerb, 10,0% horvát, 9,6% bunyevác) nemzeti közösségek által 
lakott, 100 000 fős város (viszonyításként: Révkomárom lakossága 35 000, míg 
Beregszászé 25 000 fĪ, mКРyКr nОmzОtТsцРТ КЛszolút töЛЛsцРРel). Tekintettel Szabadka 
vпros spОМТfТkus ОtnТkКТ összОtцtОlцrО, nКРysпРпrК, К vпrosЛКn műköНĪ állami (nem 
önпlló) fОlsĪoktКtпsТ ТntцzmцnyОkrО (лpítĪmцrnökТ KКr, Közgazdasági Kar, Magyar 
TКnnyОlvű TКnítókцpzĪ KКr, MűszКkТ SzКkfĪТskolК, ÓvókцpzĪ SzКkfĪТskola), az elmúlt 
10 цvЛОn töЛЛször Тs fОlvОtĪНött Кz ОРyОtОmКlКpítпs kцrНцsО (2002-ben, 2006-ban, 2010-
ben), maРyКr цs szОrЛ (ОlkülönülĪ) kОzНОmцnyОzцsОk formпjпЛКn. A Сorvпt közössцР 
szТntцn szпmot vОtОtt К fОlsĪoktКtпs fОjlОsztцsцvОl kКpМsolКtos ТРцnyОТrĪl (tanító, 
kroКtТsztТkК tКnszцk), КzonЛКn ОzОk К különЛözĪ kОzНОmцnyОzцsОk ОРyТkО sОm vКlósult 
meg. A 2012-es év végén, majd 2013 tavaszán, a Magyar Nemzeti Tanács 
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kezdeményezésével újra napvilágot lát a „Szabadkai Magyar Egyetem”, illetve a 
„magyar nyelven (is) oktató állami egyetem” témája. A kezdeményezés realitása 
nКРymцrtцkЛОn mОРkцrНĪjОlОzСОtĪ, mцРpОНТР К СОlyТ-regionális elit, az akadémiai elit és 
К szКЛКНkКТ szцkСОlyű ТntцzmцnyОk vОzОtĪТnОk пllпspontjпt, К polТtТkК цs К nОmzОtТ 
tanácsok meglátását, valamint a szükséges és egyben nélkülözhetetlen feltételeket (jogi-, 
humán- és pénzügyi kondíciókat) mérlegelve. A magyar, szerb és horvát nemzetiségeket 
kцpvТsОlĪ СОlyТ-regionális elit véleménye szerint – a potenciális új intézmény nemzetiségi- 
és nyelvi-szervezési kérdéseivel kapcsolatosan – multietnikus felsőoktatási intézménynek 
van igazán létjogosultsága Szabadkán. Az önálló magyar egyetem gondolatát a vajdasági 
magyar közösség elveti (a közösség kicsi lélekszámú, kevés diákkal és tanárral, szerény 
képzцsТ pКlОttпvКl). SzüksцР vКn SzКЛКНkпn К töЛЛsцРТ (цs mпs) nОmzОtТsцРű СКllРКtókrК, 
tanárokra, valamint arra az intцzmцnyrО, КmОly kТzпrólКР Кlulról törtцnĪ цpítkОzцssОl, К 
magyar–szerb–horvát közösségekkel kötött szövetségek segítségével (egyúttal azok 
igényeit is kielégítve), megfelelĪképpen képviselni tudja a vajdasági magyarság érdekét 
is.  

Az intézményalapítás helyi-regionális elit általi támogatottságát vizsgálva, két 
ОlkülönülĪ Мsoport jОlОnТk mОР: a „támogatók” és „nem támogatók”. A szОrЛ vОzОtĪsцРű 
karok és a szerb akadémiai elit (újvidéki egyetemi elkötelezettség, munkahelyük 
stabilitása, a potenciális intézménnyel szembeni bizalmatlanság miatt) nem támogatják a 
Szabadkai Egyetem koncepcióját, viszont jogi-, humán-és pénzügyi kondícióik 
mОРfОlОlĪОk. A vajdasági magyar akadémiai elit hozzáállása is bizonytalan. A magyar 
цrНОkОltsцРű fОlsĪoktatási intézmények nem tesznek eleget az egyetem megalakításához 
szükséges, önálló kari szervezési formának (legkevesebb három akkreditált képzési 
program, három szТntОn ДBSМ, MSМ, PС.D]). A mКРпnkКrokКt kцpvТsОlĪ ТntцzmцnyvОzОtĪk 
és akadémiai elit szerОtnО ОРyüttműköНnТ (vТszont mások nem szeretnék az állami–magán 
vegyes alapítást). Az egyház mérsékelt, elzárkózó magatartást mutat (viszont szeretné 
megtalálni helyét ОРy jövĪЛОlТ ТntцzmцnyЛОn, vКllпstuНomпnyТ kКr КlКpítпsпvКl). A 
vпrosvОzОtцs (КmОly 2008 ótК töЛЛsцРцЛОn szОrЛ цrНОkОltsцРű) tпmoРКtjК Кz ОРyОtОm 
lцtrОСozпsпt, rОnНОlkОzТk ОlkцpzОlцsОkkОl (művцszОtТ kКr lцtrОСozпsК). A Magyar Nemzeti 
Tanács szintén támogКtjК (kОzНОmцnyОzТ) Кz КlКpítпst, vТszont К kцt fĪ tпmoРКtó fцl között 
(városvezetés, MNT) kitapintható egy ellentét: a nemzetiség és az oktatás nyelvének 
kérdése. Ehhez tárgyalások kezdeményezésével meg kell találni a kompromisszumot, 
nagyobb figyelmet szentelve a nemzeti tanács(ok) oktatásfejlesztési törekvéseinek, és a 
már említett nemzetiségi (magyar–szerb–horvát) szövetségek kialakításának.   

A fОlsĪoktКtпsТ törvцny пltКl ЛТztosított lОСОtĪsцРОk ТsmОrОtцЛОn, vКlКmТnt К 
helyi intézményi kapacitások mérlegelésével, középtávon egy „Szakstúdiumi Akadémia” 
(„önálló, regionális felsőoktatási intézmény”) hozható létre Szabadkán (oktatói, kutatói, 
tuНomпnyos цs művцszОtТ tОvцkОnysцРОkОt ОРyОsítvО, Спrom tuНomпnytОrülОt lОfОНцsцvОl, 
legkevesebb öt akkreditált képzési programmal, két szinten [alap: szakstúdiumok, 
valamТnt „közцpszТntОn”: spОМТКlТzпМТós szКkstúНТumok szТntjцn]). EРy ТlyОn Тntцzmцny 
független az újvidéki eРyОtОmТ struktúrпktól (mКРyКr цrНОkОltsцРű ТntцzmцnyvОzОtцssОl), 
lОСОtĪsцРОt ЛТztosítКnК ОРy rОРТonпlТs szТntОn szОrvОzĪНĪ fОlsĪoktКtпsТ Тntцzmцny 
megalapozпsпСoz, КmОly К kцsĪЛЛТОk folyКmпn, Кkпr ОРyОtОmТ szТntrО Тs ОmОlСОtĪ lОnnО, 
komoly ТntцzmцnyfОjlОsztцsТ ОrĪfОszítцsОk mОllОtt, Сosszú tпvú fОjlОsztцsТ strКtцРТпЛКn 
gondolkodva, ugyanakkor könnyen áthidalhatná a kezdeti alapítási nehézségeket. A 
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(hiányzó) harmadik tudományterület lefedésére két megoldás létezik: természettudomány 
és matematikК (korпЛЛТ munkКОrĪ-piaci és gazdasági térszerkezeti indokoltsággal, 
kétszakos tanárképzés formájában is) és művцszОtОk (töЛЛnОmzОtТsцРű közössцР 
rОРТonпlТs, kulturпlТs öröksцРОt пpoló, művцszТ СКРyomпnyok цs ТНОntТtпsĪrzцs 
intézményeként, a városvezetés támogatásával). Fontos, hogy multidiszciplináris képzési 
profilok tegyék változatossá a kínálatot (környezetvédelem, agrár, jog- цs műszКkТ 
tudományokat is ötvözve). A humánfОltцtОlОkОt ТllОtĪОn К (multТОtnТkus) közössцР 
rОnНОlkОzТk mОРfОlОlĪ kКpКcitásokkal (potenciális 150–250 fОlsĪoktКtпsТ КlkКlmКzott, 
Szabadkán cca. 6 500–7 000 hallgató van pillanatnyilag). A financiális feltételeket 
mérlegelve, az alapításban érdekelt szabadkai intézmények pénzelése már megoldott, az 
alapítás, intézményi infrastruktúra és a harmaНТk tuНomпnytОrülОtОt kцpvТsОlĪ kцpzцsТ 
program igényel támogatásokat (tartományi és magyarországi). Ezzel egy önálló, 
VКjНКsпРЛКn ОРyОНülпlló, multТОtnТkus fОlsĪoktКtпsТ Тntézmény jöhetne létre Szabadkán, 
európai értékeket képviselve.    

A helyi társadalmak, városok számára egy felsőoktatási intézmény fontos 
szellemi, de ugyanakkor gazdasági bázist is jelent. Az intézmény helyi gazdasági hatásai a 
kövОtkОzĪkЛОn jutnКk kТfОjОzцsrО: munkКОrĪ КlkКlmКzпsК, К СОlyТ jövОНОlmОk 
növekedésО, К СОlyТ vпllКlkozпsok, ЛОszпllítók növОkvĪ mОРrОnНОlцsОТ, К СКllРКtóТ 
szüksцРlОtОkОt kТОlцРítĪ szolРпltКtпsok mОРjОlОnцsО (elszállásolás, étkeztetés, szórakozás, 
stЛ.), ТllОtvО Кzok tovпЛЛРyűrűzĪ (ТnНukпlt) СКtпsКТ. Az ТntцzmцnyОk tuНпstОrmОlĪ, 
СumпnОrĪforrпs-fОjlОsztĪ, kutКtпs-fОjlОsztцsТ tОvцkОnysцРОkЛĪl szпrmКzó, СosszКЛЛ tпvon 
kifejezésre jutó hatásai mellett, a városban új kulturális igények jelennek meg, pozitívan 
КlКkul К vпros КrМulКtК, szОllОmТ pОzsРцsО, prОsztízsО, КmОly új РКzНКsпРТ szОrОplĪkОt 
vonz, és a helyi társadalom megtartó ОrОjцt növОlТ. SzКЛКНkпn К fОlsĪoktКtпsТ ТntцzmцnyОk 
ОlsĪНlОРОs szОrОpО, Кz oktКtпs НomТnпl. A lokпlТs РКzНКsпР ОrĪtlОnsцРО, ТpКrТ vпllКlКtok 
СТпnyК mТКtt sТnМs К fОlsĪoktКtпsТ ТntцzmцnyОknОk vКlós kКpМsolКtК К РКzНКsпРРКl (vТНцkТ 
intézményként halmozott hátrányokat elszenvedve). A felsőoktatás- és kutatásfejlesztés a 
régió (egyben a kisebbségi közösség) számára a regionális gazdaságfejlesztés eszköze is. 
Ezzel sikeresen operálni csak úgy tud, ha az ország/nemzet regionális fejlesztési 
távlatait/érdekeit nem keresztezi, ugyanakkor a helyi-regionális elit érvel és harcol az 
intézményalapítás/ТntцzmцnyfОjlОsztцs mОllОtt, ösztönzТ К fОlsĪoktКtпs цs К rОРТonпlТs 
fОjlĪНцs szoros ОРyüttműköНцsцt, пРКzКtközТ koorНТnпМТót fОjlОszt, ösztönözvО К kutКtпst, 
technológiai és gazdasági innovációkat, tudományos transzfert. Ezek egyben a 
fenntarthatóság mérМцТ Тs, цs ОzОkОt К fОjlОsztцsТ lОСОtĪsцРОkОt (ТntцzmцnyvпltozпsТ 
kényszereket) integrпlnТ kОll Кz önпlló fОlsĪoktКtпsТ konМОpМТóЛК, SzКЛКНkК ОsОtцЛОn. 

A határok nélküli felsőoktatás (kölcsönös fejlesztési és felzárkóztatási) komoly 
intézményi kapcsolatok kТцpítцsцvОl vКlósítСКtó mОР, КmОly SzКЛКНkК fОlsĪoktКtпsК sorпn 
mindenképp prioritást kell, hogy élvezzen. A kutatási tapasztalatok azt bizonyítják, hogy 
az intézményi kapcsolatok/együttműködési formák (ТntОРrпМТó, nyТtпs) lОСОtĪsцРОТ 
nincsenОk kОllĪkцppen kihasználva a szerb–magyar határrégióban. Nincs racionális és 
vКlós munkКmОРosztпs цs СпlózКtszОrűОn műköНtОtОtt ОРyüttműköНцs К rцРТóЛКn. 
PпrСuzКmos kцpzцsОk folynКk К СКtпr kцt olНКlпn. A mКРyКrorszпРТ fОlsĪoktКtпsТ 
ТntцzmцnyОk jОlОntĪs „mОrítцsТ ЛпzТsКТ” К vКjНКsпРТ mКРyКr СКllРКtók. RОМТproМТtпsТ 
КlКpon műköНТk (ТРКz, kТs КrпnyЛКn) К tКnпrМsОrО Тs. Az ОРyüttműköНцs mпs, ТnnovКtív 
formпТ mОРjОlОnnОk К kТsОЛЛ (mКРyКr цrНОkОltsцРű) kКrok, fĪТskolпk ОsОtцЛОn (közös 
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kцpzцsТ proРrКmok КkkrОНТtпlпsК, kОttĪs diplomakiadási programok). Ezek az 
intézmények keresik a regionális együttműköНцs mТnНОn tКrtКlmКt lОfОНĪ vОrtТkumпt (EU-
s pályázatok, közös képzések, szakok indítása, konferenciák, tanár- és diákcsere, 
puЛlТkпМТós lОСОtĪsцРОk, stЛ.). A nКРyoЛЛ ТntцzmцnyОk Кz ОРyüttműköНцs tОrцn (nКРy 
СКllРКtóТ lцtszпm, СКРyomпnyok, ОrĪs СОlyТ oktКtóТ РпrНК) ТnkпЛЛ К nКРy ТntцzmцnyОk, К 
centrumok felé gravitálnak: Budapest, Belgrád. A szerb–magyar határrégióban különösen 
erős integrációs szándék nyilvánul meg a szerbiai Szabadka központú intézmények 
esetében, tipikus magyar–magyar viszonyok formájában. A CBC ОРyüttműköНцsОk nОm 
képezik minden intézmény missziójának szerves részét, holott kétoldali benefit-hatást 
élvezhet minden partner (kapacitás-építés, elismerés, nemzetpolitikai aspirációk, stb.). 
Szervezeti szinten a partnerek viselkedésО/motТvпМТójК sokszor különЛözĪ (К szОrЛ pКrtnОr 
цrНОktОlОnsцРО, ТНĪ- és munkabefektetés hiánya). Pénzügyi szempontból К СКtпron пtívОlĪ 
programok támogatása IPA forrásokból valósult meg az Оlmúlt ТНĪszКkЛКn (sokszor 
bizonytalanság, felkészületlenség, megfelОlĪ ТntцzmцnyТ tuНпs СТпnyпЛКn). Az 
ОРyüttműköНцsОk sТkОrОssцРцt országspecifikus szabályozás (vendégtanári viszony, 
akadémiai fokozatok elismerése), szupranacionális (EU-s szabályozás) tцnyОzĪk, tovпЛЛп 
a politikai stabilitás, ТllОtvО К kТsОЛЛsцРТ közОР пltКl СorНozott „fОszültsцРОk” Тs 
ЛОfolyпsoljпk.  Az ОРyüttműköНцsОk individuális tényezői között az egyének nemzetközi 
kapcsolatai, ismeretsége a meghatározó, amelyet az intézményvezetés tovпЛЛ ОrĪsítСОt, 
támogathat, segíthet.  

 A határ menti régiók föllendítésében fontos szerepet játszhatnak a regionális 
felsőoktatási intézmények, kis hallgatói létszámmal, rövid képzési ciklussal, majd a 
„tovпЛЛlцpцsСОz” szüksцРОs ОРyОtОmТ koopОrпМТós törekvésekkel (kredittranszfer), 
ugyanakkor К СОlyТ, „nКprКkцsz” szüksцРlОtОk КlКpjпn kТКlКkított kцpzцsТ proРrКmokkКl. A 
vajdasпРТ mКРyКr fОlsĪoktКtпs МцljК К mОРfОlОlĪ kínпlКt ЛТztosítпsК lОСОt, amelyhez 
támogatni kell a mКРyКr fТКtКlok szпmпrК К fОlsĪfokú vцРzОttsцР mОРszОrzцsцt, ОlsĪsorЛКn 
magyar nyelven, a lakóhelyükhöz közel, csökkentve a tanulmányi célú migráció általi 
agyelszívás kockázatát. Mindez piacképes szakokkal oktató, innovatív szerepköröket 
magukra vállaló határon túli intézmények „program-importjai” által valósítható meg (az 
КnРol nyОlvű oktКtпs ТrпntТ nКРy ТРцnyt Тs fТРyОlОmЛО vцvО). A határközi 
ОРyüttműköНцsОkkОl ОrĪsítСetĪk ОzОk К mОМСКnТzmusok, uРyКnКkkor К tОrülОtfОjlОsztцs 
modern eszközeivel, a regionális fejlesztésekkel a térség egyébirányú felzárkóztatása is 
megvalósítható.  

 

 

6. Tudományos eredmények – a hipotézisek igazolása 

 

1. A határon túli (magyar kisebbségi) intézmények alapítása mérsékelte a 
tanulmányi célú migrációt a Kárpát-medencében, pozitívan hozzájárulva a 
kisebbségi közösségek elitmegtartási törekvéseihez. A Magyarországon tanuló 
külföldi hallgatók részarányához viszonyítva kifejezetten Románia és Szlovákia 
ОsОtцЛОn МsökkОnt jОlОntĪsОn К MКРyКrorszпРon tКnuló СКllРКtóТ Кrпny 
(Románia esetében abszolút számokban is).  Az ukrán hallgatók esetében is 
МsökkОnĪ tОnНОnМТК fТРyОlСОtĪ mОР. Mпsrцszt, a határon túli 
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intézményfejlesztések és kiСОlyОzОtt kцpzцsОk пltКl, К fОlsĪoktКtпsТ súlypont 
folyamatosan Magyarország határain kívülre helyezkedett. Egyre több hallgató 
kКpМsolóНott ЛО К fОlsĪoktatási intézmények kihelyezett képzésébe a 
szülĪfölНjцn, mКjН Кz újonnКn КlКpított intézményekbe (a szlovák és ukrán új, 
kisebbségi intézmények a helybeli magyar hallgatók 45–50%-át tömörítik), 
amelyek részben a kihelyezett képzésОk „lОvпlпsпvКl” jöttОk lцtrО. ÍРy ОzОk Кz 
intézmények pozitívan járultak hozzá a kisebbségi közösségek elitmegtartási 
törekvéseihez. 

 

2. A határon túli magyar fels oktatás illeszkedik a fels oktatás 
nemzetköziesedési folyamataihoz (kihelyezett képzések, hallgatói mobilitás), 
ugyanakkor a differenciálódási/diverzifikálódási feltételeknek nehezen tud 
eleget tenni (színes képzési programok, sokoldalú, regionális intézményi 
szolgáltatókészség, pénzügyi stabilitás, modern, európai multikulturalizmus és 
töЛЛnyОlvűsцР). ÁltКlпЛКn kОvцs oktКtóvКl, szűkös kцpzцsТ kínпlat mellett, 
pénzügyi (fenntartói-tпmoРКtóТ) füРРĪsцРЛОn szОrvОzĪНТk К СКtпron túlТ mКРyКr 
fОlsĪoktКtпs (II. RFKMF, BОrОРszпsz, ТllОtvО Кz SJE, Révkomárom példáiból 
kiТnНulvК). A nyОlvТ ОlszТРОtОlĪНцs nКРy proЛlцmК, К multТkulturКlТzmus nОm 
tud az intézmények missziójába beépülni. A társadalom és gazdaság felé 
Тrпnyuló ТntцzmцnyТ szolРпltКtпsok РyОnРцk. Az önпlló, kТsОЛЛsцРТ fОlsĪoktКtпsТ 
intézmények szerepe a kisebbségi közösség kulturális reprodukciójában, 
társadalmi pozíciójának er sítésében, helyben maradó kisebbségi 
értelmiség kinevelésében nyilvánul meg. 

 

3. Kutatásaim során bizonyítást nyert, hogy a szerb–magyar határ két oldalán 
(a határon átível  régióban) eltér  oktatás- és tudományszervezési 
gyakorlat van jelen. A határ szerbiai oldalán konzerválódó regionális 
egyenl tlenségek jelennek meg (fokozóНó ОsцlyОРyОnlĪtlОnsцР К kТstцrsцРОk, 
falu–vпros, цs К kТsОЛЛsцРОk vonКtkozпsпЛКn, tovпЛЛп kОНvОzĪtlОn 
tudományterületi megoszlпs, СТпnyos fОlsĪoktКtпsТ kínпlКt). A 
kiegyensúlyozatlan intézményi területi koncentráció (Újvidék–Szabadka), 
periférikus helyzetbe sodorja a Szabadka-környéki intézményeket. A gazdasági 
térszerkezet átalakulását és a munkaerĪpТКМ ТРцnyОТt nОm kövОtТ mОРfОlОlĪОn цs 
СКtцkonyКn К fОlsĪoktКtпs. TКnпrТ (Лölcsész és természettudományi) 
szakemberek képzésére van szükség a régióban, ugyanakkor közgazdász-
mОnОНzsОr цs tКnító НömpТnР vКn. A СКtпron пtívОlĪ rцРТó (36 000 fĪt 
egybefogó, hipotetikus campusszal) a regionális versenyképességi- és 
innovatív-tОljОsítĪkцpОssцРТ szОmpontok КlКpjпn, fОjlĪНési potenciált jelenthet.   
 

4. A СКtпron пtívОlĪ, rОРТonпlТs fОlsĪoktКtпs- és tudományszervezés európai uniós 
és kárpát-medencei tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a 
fels oktatás-fejlesztés a szerb–magyar (államhatárokon átnyúló) 
határrégióban, egy integrációs-felzárkóztatási stratégia mentén valósítható 
meg. A történelmi, kulturális háttér, az egyedüli etnikai összetétel és a 
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gazdasági racionalitás (közös érdekeltségek, intézményhasználati-
ОrĪforrпskТСКsznпlпsТ lОСОtĪségek) segíthet a periférikus helyzet és fejlettségbeli 
különbségek felszámolásában. Az EGTC-k („európai területi együttműködési 
csoportosulások”) intézményrendszere – К fОlsĪoktКtпs цs kutКtпs kТvцtОlОsОn 
fontos (kohéziós, uniós ágazatpolitikai) és regionális fejlesztési szerepe miatt – 
К СКtпron пtívОlĪ fОlsĪoktКtпsТ ОРyüttműköНцsОk moНОrn, ОurópКТ szОmlцlОtű 
(nemzetállami kontrolltól független) fejlesztési kerete lehet (európai példák: 
„PyrОnООs MОНТtОrrКnОКn” EuroМКmpus ДkКtКlпn–francia–spКnyol], „HОlsТnkТ–
Tallin ScienМО TаТn CТty” Дцszt–finn]).  
 

5. Szabadka, mint önálló fels oktatási központ szerepe a régióban nem 
tisztázott. A helyi-regionális elit (magyar–szerb–Сorvпt közössцР) kцpvТsОlĪТ, 
az állКmТ ЛürokrпМТК, КkКНцmТКТ olТРКrМСТК, К pТКМ rцsztvОvĪТ цs tovпЛЛТ 
stakeholdereket szerepét megtestesítve, eltér  véleménnyel rendelkeznek 
Szabadkáról. Kiforrott és kidolgozott koncepció nincs. Nehezen találnak közös 
nevОzĪt „К fОlsĪoktКtпs СКtКlmТ СКrМпt vívó” цrНОkМsoportok, íРy ОРy új 
intézmény alapításának támogatottsága bizonytalan. A potenciális támogatók: a 
Magyar Nemzeti Tanács, a Horvát Nemzeti Tanács, a magánkarok, Szabadka 
városvezetцsО цs К МТvТl tuНomпnyos műСОlyОk, vКlКmТnt Кz ОРyСпz nцСпny 
kцpvТsОlĪjО. Az КkКНцmТКТ olТРКrМСТК („újvТНцkТ füРРĪsцР”) nОm tпmoРКtjК Кz 
intézményalapítást, a politikai körök várakozó állásponton van, kimért 
viselkedést tanúsítanak (Vajdasági Magyar Szövetség, Demokrata Párt).  
 

6. Felvetésem az intézményfejlesztést támogató helyi-regionális elit véleményével 
támasztom alá, amely értelmében Szabadkán egy multietnikus alapokon 
szervez d , állami alapítású intézménynek van létjogosultsága (ellenségkép 
formálása nélkül, versenyképességre, racionalitási, fenntarthatósági érvekre 
alapozva). A mintegy ő00 000 f s többnemzetiségű közösség a térségben 
rendelkezik csak az alapításhoz szükséges kapacitásokkal és feltételekkel: jogi 
normatívпk, polТtТkКТ loЛЛТ, СumпnОrĪforrпs-igények (oktatók, kutatók: 
megközelítĪleg 250 fĪ), potОnМТпlТs СКllРКtók (7 500–8 000, ОЛЛĪl 
mОРközОlítĪlОР К Szabadkán tanuló magyarok száma 2 000 fĪ), 
forrásszabályozási fenntarthatóság. Egy „Szakstúdiumi Akadémia” 
„bázisintézményként” (amihez szükséges három tudományterület, legkevesebb 
öt akkreditált képzési program és két oktatási szint: szakstúdiumok, 
specializációs szakstúdiumok lefedésével) jöhet létre, vajdasági magyar 
domináns intézményvezetési autonómiával. Az alapítás sarkalatos pontjai 
(kitartó egyezkedések, kompromisszumok árán) a szerepl k közötti alapítói 
munkamegosztás biztosítása (pцlНпul SzКЛКНkК vпrosvОzОtцsО művцszОti 
kart/tagozatot hoz létre, a Magyar TКnnyОlvű TКnítókцpzĪ Kar a kétszakos 
tanárképzést szervezi meg [természet és humántudományok], az egyház a 
vallástudományi képzési program kidolgozásán ügyködik, a Horvát Nemzeti 
Tanács horvát tanítók oktatását indítja el). Nélkülözhetetlen, egy nyelvi- és 
tehetséggondozó központ, valamint egy államilag akkreditált kutatóközpont 
létrehozása, az új intézmény keretein belül. Ezzel, a határ(ok) és társadalom felé 
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nyitott, modern tudományszervezési és regionális szolgáltatói magatartásformát 
tud az új intézmény biztosítani, a helyi társadalomban több síkon demonstrálva 
„СКsznossпРпt/szüksцРОssцРцt”.  
 

7. Kutatási eredményeim igazolják, hogy az intézményi 
kapcsolatok/együttműködések lehet ségei nincsenek kell képpen 
kihasználva, mert nincs racionális és reális munkamegosztás, er forrás-
kihasználás és hálózatszerűen működtetett együttműködés a 
határrégióban. Az ОРyüttműköНések tartalma tradicionális (tanár-diákcsere, 
konferencia-rцszvцtОlОk), СТпnyzТk Кz ТnnovКtív CBC ОРyüttműköНési tartalom 
(közös НТplomКkТКНпs, СпlózКtszОrű, töЛЛszОrОplĪs kutКtпsТ projОktОk). A nКРy, 
pКtТnпs ТntцzmцnyОk ОРyüttműköНцsТ СКjlКmК ТnkпЛЛ К nКРy ТntцzmцnyТ 
centrumok felé gravitál (Budapest, Belgrád), a kis és fiatal intézmények, 
szКkfĪТskolпk vТszont szerteágazóbban keresik a reРТonпlТs ОРyüttműköНцsОk 
lОСОtĪsцРОТt, КmОlyЛОn К szОmцlyТ kКpМsolКtok К mОРСКtпrozóКk (lОРОrĪsОЛЛ К 
Szabadka szцkСОlyű, mКРyКr цrНОkОltsцРű Тntцzmények integrációs szándéka). 

 
 

7. Intézményfejlesztési javaslatok 

 

Szabadkán, az ТntцzmцnyКlКpítпst tпmoРКtó цrНОkМsoportokon ЛОlülТ „közös nОvОzĪ” 
meghatározásával lehetséges megindítani. Jelen pillanatban ezek a Magyar Nemzeti 
Tanács, a Horvát Nemzeti Tanács, a magánkarok, az egyház és Szabadka város. A 
kutatási eredmények alapján bizonyítottКm, СoРy К szКЛКНkКТ önпlló fОlsĪoktКtпsТ 
intézmény létrehozásában, mind a három érintett nemzetiség (magyar–szerb–
horvát/bunyevác) szeretne részt és szerepet vállalni, pontosabban megtalálni helyüket az 
intézményen belül, így egy multietnikus intézmény jöhet majd létre (ellenségkép 
leépítésével, továbbá racionalitási, fenntarthatósági érvek biztosításával). Az 
ТntцzmцnynОk ОРy töЛЛnОmzОtТsцРű közössцР (kЛ. ő00 000 fĪ) fОlsĪoktКtпsТ ТРцnyцt kОll 
kielégítenie.  

(Meg)ismerve a helyi intézmények (és a töЛЛТ szОrОplĪ, цrНОkМsoport) 
álláspontját, a probléma relevanciáját, egy megoldási javaslatot szeretnék tenni, amely 
konstruktív lОСОt К rцРТó fОlsĪoktКtпsК (цs К kТsОЛЛsцРТ közössцР) szпmпrК ОРyКrпnt: 

Mivel jelen pillanatban az intézményalapítást a Magyar Nemzeti Tanács tűztО 
zászlójára (2012 decembere), így MNT–Szabadka város–Tartomány reláción kialakuló, 
politikai támogatottság mellett valósítható meg az alapítás. Ezt a politikai döntést meg 
kОll СoznТ, mКjН Оzt kövОtĪОn mОР kОll kОzНОnТ К tпrРyКlпsokКt, amely során, a 
konszenzuson КlКpuló ТntцzmцnyКlКpítпs fОltцtОlОТ цs lцpцsОТ К kövОtkОzĪk:  

 MNT magára vállalja az alapítás kezdeményezését; Szakstúdiumi Akadémiát 
alapít, mТvОl К lОСОtĪsцРОk közцptпvon ОССОz КНottКk. A konМОpМТó 
létjogosultsága a határon пtívОlĪ rцРТó (EGTC ТntцzmцnyrОnНszОr цs CBC 
programok) esetében sem vitatható el. Egy olyan „bázisintézmény” jön létre, 
КmОly (ЛОlsĪ joРТ szКЛпlyozпsК КlКpjпn) önmКРК kОzНОmцnyОzТ Кz 
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ОРyüttműköНцsОkОt, uРyКnКkkor nem verseng sem Újvidékkel, sem Szegeddel, 
sokkКl ТnkпЛЛ К közös ОrĪforrások megosztására helyezi a hangsúlyt. Az 
intézmény folyamatosan és alacsonyabb (kevésbé restriktív jogi) feltételek 
mellett tud képzési programokat bevezОtnТ, míР mКРКsКЛЛ szТntű kцpzцst 
(doktori képzés) nem akkreditál. Helyette CBC lehetőségekre épít 
(Magyarország, Horvátország, más országok), elkerülve a belterjességet és 
nihilizmust. Egy egyedi szervezési forma mentén történik az új intézmény 
megalapítása (a gyakorlatban nincs példa), egyedi névvel, brendesítve 
Szabadkát, SzКЛКНkК fОlsĪoktКtпsпt.   Alapítványt kell létrehozni (a Magyar Nemzeti Tanácson belül), amely a 
„szabadkai önálló felsőoktatási intézmény” megalapításának feladatait fogja 
lemenedzselni (támogatások-pénzügyek, intézményi kapcsolatok, tanárok), 
kommunikálva a városvezetéssel, tartománnyal, a magyar kormánnyal. Továbbá 
akkreditációs és képzési programfejlesztő irodát és pályázati irodát kell 
létrehozni.   MNT folyКmКtosКn ОРyОztОt К mКРyКr цrНОkОltsцРű ТntцzmцnyОkkОl (Magyar 
TКnnyОlvű TКnítókцpzĪ Kar, Szabadkai MűszКkТ SzКkfĪТskolК, ÓvókцpzĪ 
FĪТskola, BCE Kertészmérnöki Kar), a tartományi szervekkel és a 
városvezetéssel.  Szabadka városvezetése támogatja az alapítást, és kitámogatja a harmadik 
tuНomпnytОrülОtОt lОfОНĪ kКr/tКРozКt mОРКlКpítпsпt, nОvОzОtОsОn КlКpít egy 
művészeti kart/tagozatot (ide betagosodik Кz újvТНцkТ művцszОtТ КkКНцmТК 
magyar dráma tanszéke is). A városvezetés infrastrukturális feltételek 
biztosításában is közbenjár (ingatlan, felszerelések).  A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar magára vállalja a kétszakos tanárképzés 
(természet- цs СumпntuНomпnyokКt lОfОНĪ képzési programok) elindítását.  A Horvát Nemzeti Tanács az új intézményen belül megszervezi a saját 
tanítóképzési oktatását, esetleges kroatisztika tanszéket hoz létre az 
ТntцzmцnyОsülĪ pedagógiai karon/tagozaton belül.  Az egyház a vallástudományi képzési terület lefedését biztosító képzési 
programmal járul hozzá az új intézmény alapításához.   A BCE Kertészmérnöki Kar felméri és elindítja az önálló intézmény (agrár- és 
kertészettudományi mérnöki képzés) akkreditációjához szükséges feltételek 
megvalósítását (К lКssКn 20 цvО műköНĪ kТСОlyОzОtt kцpzцs lОvпlпsпvКl).  Annak ellenére, hogy a magánkarok irányában nagy ellenállás mutatkozik, 
szükség van az érdekelt magánintézmények bekapcsolására is (ha azzal a 
képzцsТ proРrКmok ЛĪvítСОtĪk). MОnОНzsОrkцpzцs (sokkКl ТnkпЛЛ КlkКlmКzott 
gazНКsпРТ: könyvОlĪТ, vпllКlkozóТ proРrКmokkКl) műköНtОtésére a FABUS-
magánkar ЛОkКpМsolпsК lОСОt mОРolНпs, ОlkОrülvО К munkКОrĪ-piaci és 
diplomadömpinget.      Egy nyelvi központ létrehozása, szerb, horvát, angol, német és egyéb idegen 
nyelvek oktatására (К mКРyКr nОmzОtТsцРű СКllРКtók szпmпrК ДszОrЛ nyОlvЛĪl] 
kötОlОzĪ jОllОРРОl ДvТzsРКkötОlОzОttsцРРОl, szОmОsztОrСТtОlОsítцsТ 
feltételrendszerrel]) szintén nélkülözhetetlen részО К fОlsĪoktКtпs-fejlesztési 
koncepciónak. 
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 Az önпlló fОlsĪoktКtпsТ ТntцzmцnyЛОn К kutКtóТ pОrТfцrТпk Тs СОlyОt kОll, СoРy 
kapjanak, így egy kutatóintézet létrehozása, akkreditálása szükséges. Erre több 
okból is szükség van: (1.) össze kell vonni a már meРlцvĪ, КtomТzпlóНott kutКtóТ 
műСОlyОkОt, (2.) tОkТntОttОl КrrК, СoРy К lОРtöЛЛ fТКtКl kutКtó 
társadalomtudomпnyТ vцРzОttsцРű, Кz önпlló fОlsĪoktКtпsТ Тntцzmцny mОllОtt, К 
fiatalok bevonásával akkreditáltatni kell egy multidiszciplináris kutatói 
központot. Itt tudományos kutatómunka folyna több tudományterületen: 
közgazdaság- és regionális kutatások, politológia, szociológia, közigazgatás, 
jog, kisebbségkutatás, antropológia, néprajz, nyelvészet, bölcsésztudományok, 
történelem, hittudományok, stb. 

Hosszabb tпvon lОСОtĪsцР lОnnО КrrК, СoРy ОРyОtОmmц КlКkuljon пt Кz 
intézmény. Ehhez biztosítani kell a szabadkai magyar цrНОkОltsцРű ТntцzmцnyОk 
folyКmКtos fОjlОsztцsцt (strКtцРТКТ tОrvОzцs), цpítцsцt, kКrТ szТntrО ОmОlцsцt, К kцsĪЛЛТ 
egyetem akkreditálásához (ezek közül prioritást élveznek: pedagógiai kar és kétszakos 
tanárképzés, politechnikai kar, agrár- és környezetgazdálkodási-biogazdálkodási kar, 
művцszОtТ kКr). Az oktКtпs mОРszОrvОzцsО (цs К tuНomпnytОrülОtТ lОfОНОttsцР, К tКnОrĪ-
utánpótlás) szempontjából hiányzó, tudományos fokozКttКl rОnНОlkОzĪ СumпnОrĪforrпs 
folyamatos támogatására, az oktatói gárda kinevelésére van szükség, ebben a magyar 
érdekeket a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar FОlsĪoktКtпsТ Kollégium kell, 
hogy képviseljék (ahol anyaországi támogatásokra is szükség van: doktori képzések, 
ösztöndíjak). Továbbá komoly, ЛОlsĪ СumпnОrĪforrпs-fejlesztési program kell (konkrét 
publikációs és kutatói feltételrendszer oktatónként), ugyanis probléma, hogy az oktatók 
nehezen tudnak majd akadémiai karrТОrt цs ОlĪrОСКlКНпst mОРvКlósítКnТ К szКkstúНТumТ 
akadémián belül (nincs átjárhatóság a szakstúdiumok és akadémiai stúdiumok között). 

A helyi rОРТonпlТs ОlТt mОРszólКltКtott kцpvТsОlĪТ СКnРsúlyozzпk: ruРКlmКs, 
nyitott egyetem kell, amely a gazdasággal, munkКОrĪpТКММКl Тs kцpОs ОРyüttműköНnТ, 
biztosítvК nОm МsКk Кz oktКtпs, НО К tuНomпnyművОlцs tОrülОtцn Тs. A kínпlКt 
színОsítцsцЛОn К СКtпron пtívОlĪ ОРyüttműköНцsОkЛОn rОjlĪ lОСОtĪsцРОkОt kОll kТСКsznпlnТ, 
ez hozhat naРyoЛЛ ОlĪrОСКlКНпst, kövОtkОzОtОsОn, Кz eddig implementált stratégiai 
fejlesztési célokra (Magyar Nemzeti Tanács: Oktatási stratégia) épülve. A 
kapcsolatfelvétel a határon túli intézményekkel (alapítványi irányítással), amelyek a 
„ЛпzТsТntцzmцny” mОРКlКpítпsпt kövОtĪОn К ruРКlmКs цs vпltozКtos programok 
biztosításával tudnak hozzájárulni az intézmény hosszú tпvú fОjlĪНцsцСОz. 
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9. A szerz  önéletrajza, kutatási témához kapcsolódó publikációi és tudományos 
munkája 

 

TAKÁCS ZOLTÁN – 1982-ben született Zentán. Jelenleg Magyarkanizsán él és 
dolgozik, a Magyarkanizsai Egészségház számviteli osztályának vezetĪjОkцnt (2006-tól). 
TartomпnyТ pКrlКmОntТ kцpvТsОlĪ (2012-tĪl). A VКjНКsпРТ MКРyКr DoktorКnНuszok цs 
Kutatók Szervezetének alelnöke (2011-tĪl). OklОvОlОs közРКzНпsz. DТplomпt Кz ÚjvТНцkТ 
Egyetem Szabadkai Közgazdasági Karán szerez 2006-ban. Tanulmányait a Pécsi 
Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán folytatja 2006-tól, a Pécsi Regionális 
Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolában, 2009-tĪl НoktorjОlölt. KutКtпsТ tцmпjК: 
RОРТonпlТs fОlsĪoktКtпs (tцmКvОzОtĪ: Prof. Dr. HorvпtС GyulК; társkonzulens: Prof. Dr. 
Gábrity Molnár Irén). További kutatási területek: kisebbségi társadalmi kérdések, 
határrégiók, migráció, regionális gazdaság és regionális politika. A szerb nyelv, mint 
környezetnyelv mellett felsĪfokú német és angol nyelvtudással rendelkezik. TEMPUS 
program ösztöndíjasa 2005-ben (Ekonomski Fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica–
Montenegró), majd a „Dr. Zoran ĐТnđТć“ AlКpítvпny цs К „NцmОt GКzНКsпР KОlОtТ 
BТzottsпРпnКk” ösztönНíjКsК К 200ő-ös évben (Düsseldorf–Németország). Kutatásait a 
Szabadkai Regionális Tudományi Társaság ösztöndíjasaként folytatja (2006–2009, 
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projektmunkáiban vesz részt, 2006-tól folyamatosan. A Magyar Köztársaság Oktatási és 
Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet Elitkollégiumának ösztöndíjasa (2008–2009, 
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Budapest–Magyarország). 2009-ben és 2010-ben a Határon Túli Magyar Tudományos 
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publikációk (magyar, angol, német és szerb nyelven), valamint hazai és nemzetközi 
konferencia-részvételek, hazai és nemzetközi kutatási projektekben való részvétel 
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