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A pénzügyi keret és az uniós elváráA hazai közalapítványi rendszer
sok nemcsak a posztdoktori, hanem
2010 utáni átalakítása bizonytaegyéb ösztöndíjtípusok (hazahívó,
lanná tette a Magyary-ösztöndíj
doktorjelölti, mesterszakos hallgatói
sorsát. Jómagam – úgy is, mint
stb.) életre hívását is lehetővé, illetaz ösztöndíj korábbi élvezője és
ve szükségessé tették. Az EU-s táaz előző kuratórimogatási forma ugyanum tagja – mindig
akkor az ösztöndíjak
is
szívügyemnek
odaítélésének általános
tekintettem ennek
kiválósági szempontját
az 1994 óta Makiegészítette a konvergyarország legrangenciaelvvel, miszerint
gosabb ösztöndíjáa kutatások zöme a
nak számító kutafelzárkózó (vidéki) régitás-támogatási
ókban kell, hogy haszrendszernek
a
nosuljon. Az eddigi kimegőrzését. A jeírások
tapasztalata,
lentős anyagi meghogy bár Budapest kétbecsüléssel
járó,
ségtelenül kiemelkedik
kiemelt „posztdok”
a benyújtott pályázatok
ösztöndíjrendszer
terén, a vidéki pályázaugyanis minden, a
tok többsége is magas
tudományos kutaszínvonalú.
tására valamit is
adó
országban
2012 őszétől az ösztönalapvető
kívánaKarátson Dávid,
díjrendszer működését
lom; a fiatal kutaa Magyary Zoltán Kuratórium
a Magyary Zoltán Kuratók megbecsülése
alelnöke
tórium
alelnökeként
nélkül a jövő szeligyekszem
segíteni.
lemi építése neheA mostani program 2015. tavaszáig
zen képzelhető el.
szól, de – a kuratórium tevékenységéhez nélkülözhetetlen hátteret adó
A Magyary-ösztöndíj továbbéléséKözigazgatási és Igazságügyi Hivatal
hez a 2012-ben létrehozott Nemmunkatársaival együtt – bízunk benzeti Kiválóság Program adott lehene, hogy hosszabb távú ösztöndíjtőséget, mégpedig igen komoly, a
rendszer alapjait sikerül lefektetni.
mai nehéz gazdasági helyzetben
kiemelkedő nagyságrendű európai
Karátson Dávid, alelnök s.k.
uniós forrást biztosítva.
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Aktuális ösztöndíjkiírások
Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj
A pályázat célja
azon kiváló, magyar
állampolgárságú
fiatal
oktató-kutatók
ösztöndíjban
részesítése: akik
tudományos
fokozatukat maximum 8 éve
szerezték meg (jelen pályázati kiíráshoz viszonyítva), kiemelkedő
teljesítményt nyújtanak, aktívan

részt vesznek egy adott kutatási projektben magyarországi felsőoktatási,
akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyen, valamint vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy adott magyar felsőoktatási intézményben
végzik és/vagy hasznosítják tudományos kutatásukat. Az ösztöndíjról
további információ ide kattintva érhető el.
Az ösztöndíj beadási
2013. augusztus 23.

határideje:

Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösztöndíj
Az ösztöndíj célja azon kiemelkedő
szakmai,
tudományos
teljesítménnyel
és jelentős kutatási tapasztalattal bíró tapasztalt
o kt a t ó kutatók, művé-

szek anyagi és szakmai támogatása,
akik tudományos fokozatukat több
mint 8 éve szerezték meg (jelen pályázati kiíráshoz viszonyítva). Az ösztöndíj célja továbbá a tudományos
utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése. További információ ide kattintva érhető el.
Az ösztöndíj beadási
2013. augusztus 23.

határideje:

Montenegró-Magyarország és Albánia-Magyarország
vendégtanári ösztöndíj
Az ösztöndíjak
beadási
határideje:
2013.
szeptember 15.
Az ösztöndíj célja – államközi megállapodás alapján –, hogy támogassa a
kiváló albán és montenegrói állampolgárságú kiváló oktatókat és kutatókat abban, hogy tevékenységüket
bemutassák a magyarországi

felsőoktatási intézményekben, illetve
bekapcsolódjanak az itt folyó kutatásokba.
Az ösztöndíjakról további információk
ide kattintva érhetők el.
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Eredményeink
Az egyes meghirdetéseinkre az alábbi megoszlásban
nyújtottak be pályázatot az érdeklődők:

Magyary részprogram
ELMH

Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj

678

ACSJD

Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj

JÁDJ

Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj

627

MZPD

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj

1072

SZGYAFOK

Szent Györgyi Albert Hazahívó Posztdoktori Ösztöndíj

14

NJN-FOK

John Von Neumann (Neumann János) Nemzetközi Ösztöndíj
Külföldi Fiatal Oktató-Kutatóknak

30

SZJ-TOK

Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösztöndíj

SZGYA-TOK

Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj
Tapasztalt Kutatóknak

16

NJN-TOK

John von Neumann (Neumann János) Nemzetközi Ösztöndíj
külföldi tapasztalt oktató-kutatóknak

15

858

124

Határon túli részprogram
Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj

12

Határon Túli Kiváló Doktori Ösztöndíj

23

Határon Túli Fiatal Oktató-Kutatói Ösztöndíj

13

Határon Túli Tapasztalt Oktató-Kutatói Ösztöndíj

8
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Eredményeink
Duna Stratégiához kapcsolódó részprogram
Andrássy Európa Ösztöndíj Mesterszakos Hallgatóknak

33

Andrássy Európa Ösztöndíj Doktoranduszoknak

9

Andrássy Európa Ösztöndíj Fiatal Oktató-Kutatóknak

6

Andrássy Európa Ösztöndíj Tapasztalt Oktató-Kutatóknak

1

Andrássy Európa Vendégtanári Ösztöndíj

4
Egyéb ösztöndíjak
MontenegróMagyarország
Hallgatói
Ösztöndíj

6

AlbániaMagyarország
Hallgatói
Ösztöndíj

5

« Az egyes részprogramokra
benyújtott pályázatok aránya

Szakértői Egyeztető Fórum
A Nemzeti Kiválóság Program első
Szakértői
Egyeztető
Fórumát
(SZEF) 2013. június 3-án tartottuk
meg a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Dísztermében.

Dr. Imre Miklós, a KIH személyügyi igazgatásért felelős
elnökhelyettese nyitotta meg az első Szakértői Egyeztető Fórumot

A SZEF célja, hogy a stratégiai partnerek között kialakult párbeszéd segítse
elő az együttműködés, együttgondolkodás kialakulását az ösztöndíj rendszerek összehangolása tekintetében,
mely koherens az NKP célkitűzéseivel,
ezáltal szinergiát alkot. A fórum célja
volt továbbá, hogy olyan javaslatokat,
alternatívákat fogalmazzon meg a kiemelt programban meghatározott támogatási stratégia kidolgozásához,
melyek a program közvetett céljainak
megvalósulását szolgálják. A SZEF
következő ülésére 2013. szep temberében kerül sor.
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Partnereink
Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium
A Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégiumot (JRSZ) 2011-ben
hozta létre a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,
a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH) részeként.
A Hálózathoz 2011-ben négy szakkollégium (Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Budapest), 2012-ben még
egy szakkollégium (Szeged) csatlakozott. Az intézmény a Jézus Társasága Alapítvány rendtartománya
fenntartásában működik, önálló jogi
személyként. A 2012/2013-as tanévtől a „Tudás, Közösség, Jövő” TÁMOP 4.1.1. D-12/1/KMR-2012-001
projekt finanszírozza a tehetséggondozási tevékenységeit. A szakkollégiumok a felsőoktatás tehetséggondozó műhelyei. Ebbe a munkába
csatlakozott be a JRSZ is.
DOSz tábor Gödöllőn
A Nemzeti Kiválóság
Program stratégiai partnere, a Doktoranduszok
Országos Szövetsége
(DOSz) 2013. augusztus
29-e és szeptember 1-je
között rendezi meg immár
hagyományos nyári doktorandusz táborát, ezúttal
Gödöllőn. A tábor szakmai
része a doktori képzéssel
kapcsolatos aktuális
kérdésekkel, pályázati
lehetőségekkel foglalkozik,
de emellett kikapcsolódási
és szórakozási lehetőséget
is kíván biztosítani a
jelentkezők számára.
Regisztrálni a
www.dosz.hu honlapon,
a Nyári Tábor menüponton
keresztül lehet augusztus
16-ig. Az idei Doktorandusz Nyári Tábor fővédnöke Dr. Pálinkás József,
az MTA elnöke.
További információk:
Szabó Katalin, telefon:
(30) 267-6150, e-mail:
szabo.katalin@gtk.szie.hu

A Szakkollégium alapvető célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közéleti
feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató
kereszt ény értelmis égiek formálódásához, akik a szakmai
kiválóságot ötvözik a társadalmi és
szociális kérdések iránti érzékenységgel. A jezsuita nevelés szellemiségétől vezetett intézmény törekszik
arra, hogy hallgatói emberségük
minden dimenziójában fejlődjenek,
az értelmiségi, a morális és a közösségi életvitel, valamint a lelkiség
elmélyítése révén. Továbbá célunk,
hogy kiemelkedően tehetséges roma

és fejlődési lehetőséget. Mindezt
bentlakással, idegen nyelvtanulással
és szakkollégiumi kurzusokkal
kívánja elérni.
A Szakkollégium az értelmiségi elitképzés intézménye, mivel a magyar
felsőoktatás színvonalát rontó jelenségekkel szemben a tehetséges hallgatók számára a szakmájukban való
előmenetelt segítő képzést kínál. A
szakkollégium célja, hogy növendékeit a szakmai kiválóság jellemezze,
és hogy egyházi fenntartású intézményként is képes legyen a magyar
felsőoktatás mérvadó szereplőjévé
válni.
A Nemzeti Kiválóság Programmal
együttműködve szeretnénk, ha hallgatóinknak az ösztöndíjlehetőségeken túl perspektívát is mutathatnánk, hiszen a Program alkalmas
arra, hogy a fiatal értelmiségiek
pályáját segítve végigkísérje azt. A
JRSZ a felsőoktatásnak egy olyan
szegmensében működik, amelyben
nagyon sok javaslat megfogalmazódik. Ezeket kívánja artikulálni,
valamint a Nemzeti Kiválóság Programmal együttműködve elérni a
tehetséges fiatalokat.
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Honlapajánló: www.nemzetikivalosag.hu

Ezt kínálja a
nemzetikivalosag.hu
» tájékoztat a TÁMOP4.2.4—A/1 és A/2 projekt
működéséről
» elérhetőek az aktuális,
illetve a már lejárt
pályázatok
» egyszerűen és gyorsan
megtalálhatók a Gyakran
Ismételt Kérdések (GYIK)
» megtalálható az egyes
pályázatokkal kapcsolatos
kérdések feltevését segítő
e-mail cím
» letölthetők kiadványaink
és hírleveleink
» felhasználóink blogot
indíthatnak és hozzászólhatnak
a
fórumokhoz
» pályázóink megismerhetik egymás kutatásait,
eredményeit

Javaslatok a honlap kezeléséhez
1.) A fejlécből kinyíló legördülő menükből érhetők el az egyes oldalak, a legfontosabb oldalak a baloldali szürke dobozból is elérhetők.
2.) A honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez bejelentkezés szükséges. Mivel
ezeket a szolgáltatásokat a támogatott pályázók számára nyújtjuk, ők az NKP
Rendszerben (www.nemzetikivalosag.hu) használt felhasználónevükkel és
jelszavukkal tudnak belépni.
3.) A legfontosabb hírek a honlap nyitóoldalán is megjelennek, közülük a legfontosabbakat a jobb oldali hasábban kiemeljük.
4.) A legfrissebb hírek folyamatosan láthatók, olvashatók.
5.) Amennyiben még nem regisztráltak hírlevelünkre, itt megtehetik.

Programajánló: Kutatók Éjszakája 2013
A Nemzeti Kiválóság Program szeptember 27-én budapesti, pécsi és szegedi
helyszíneken részt vesz a Kutatók Éjszakájának programjaiban, a Tempus
Közalapítvánnyal együttműködésben.
Tervezett programjainkból:
» tudományos előadások kicsiknek és
nagyoknak (középiskolás kortól kezdve)
» vetélkedők
» kerekasztal-beszélgetés
A részletekért keresse fel honlapunkat,
illetve facebookos felületünket!
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Hogyan csináljam? Blog létrehozása
Támogatott pályázóink az NKPR-ben is használt kódjuk segítségével
belépve, a honlapon létrehozhatják saját blogjukat. Az alábbiakban
ennek menetét magyarázzuk el három egyszerű lépésben.

2.) Felül megjelenik
egy szürke sáv,
benne az „Ugrás:”
gomb. Innen a
„Publikus
oldalaim” menüpontot kell kiválasztani

1.) Lépjen be a
honlapra!

3.) Itt az „Új
blog
bejegyzés”
almenüpontot kell
kiválasztani,
ami után
megjelenik
a blog
szerkesztőfelülete.

Felhasználóink
a
honlap
Népszerű tudomány/Kutatói
blogok aloldalán érhetik el
bloggyűjteményünket. Megjegyzéseket a blogjogosultság
beállításaitól függően fűzhetnek hozzá.
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fiataloknak nyújtson támogatást

Egy támogatott bemutatkozása — Andrássy Európa Ösztöndíj
A romaintegráció kérdése a Dunarégióban, különös tekintettel
a magyarországi helyzetre.

gok állam- és kormányfői által elfogadott,
európai uniós roma keretstratégia óta a
kisebbségek központi kérdéssé váltak az
uniós tagállamok számára. Ezzel a lépéssel megindulhatott egy európai szintű
felelősségvállalás a mélyszegénységben
élők, így a roma kisebbség hátrányos
helyzetű tagjainak felemeléséért.
A roma kisebbség mintegy 10-12 millió
fővel, Európa legnagyobb etnikai kisebb-

Az Andrássy Európa Ösztöndíj közvetett
céljainak egyike olyan kutatások támogatása, melyek hozzájárulnak az Európai Unió
Duna Régió Stratégiájában (DRS) megfogal-

IMPRESSZUM
Szerkesztőség és kiadó:
Közigazgatási és

mazott célokhoz, többek közt a Duna-térség
társadalmi és kulturális sokszínűségének
feltárásához és megőrzéséhez, illetve, melyeken keresztül be tudnak kapcsolódni az
Andrássy Egyetem Duna Intézetének kuta-

Igazságügyi Hivatal

tási és oktatási tevékenységébe. A kisebb-

Felelős kiadó:

ségpolitika egy aktuális, a térséget lényege-

dr. Csonka Ernő, elnök

sen érintő téma, mellyel az egyetemi tanul-

Felelős szerkesztők:

mányaim során is foglalkoztam és érdekes-

Kisbenedek Mónika,

nek találtam. Ezért pályáztam az ösztöndíj-

Dallos Tamásné

ra, hogy lehetőségem nyíljon a témával

Szerkesztők: Rozványi

behatóbban foglalkozni, ismereteimet egy

Dávid, Simon István

kutatói tevékenység révén elmélyíteni, és

Elérhetőségek:

eredményeimet közzé tenni.

www.nemzetikivalosag.hu

Kutatásom témája a romaintegráció megva-

E-mail:

lósulásának bemutatása a Duna-menti or-

NKPhirlevel@kih.gov.hu

szágokban, különös tekintettel Magyarországra. A magyar soros EU-elnökség alatt
kidolgozott és 2011 júniusában a tagorszá-

ségét alkotja, a leginkább érintett országok többek közt Románia, Bulgária, Magyarország

és

Szlovákia.

Vizsgálatom

során azt igyekszem feltárni, hogy a keretstratégiában foglalt célkitűzések (négy
alapvető területe: az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügyi ellátás és a lakásviszonyok javítása, kiegészülve az alapvető jogok védelmével) miként jelennek
meg a nemzeti stratégiákban, milyen
intézkedéseket hoznak politikai és szociális téren, és ezek vajon hatékonyan szolgálják-e a békés együttélést. A magyarországi viszonyokat romakérdéseket érintő konferenciákon, valamint roma képviselőkkel, szakemberekkel folytatott interjúkon, s nem utolsó sorban a média és az
egyes megvalósuló projektek figyelemmel
követésén keresztül próbálom bemutatni.
Rozsics Lilla
Andrássy Európa Ösztöndíjas
Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem,
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék,
Európa Tanulmányok szak

