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2016. évi beszámoló 
 

A szervezet szerb nyelvű hivatalos neve: 

Naučno društvo za hungarološka istraživanja 

 

A szervezet magyar nyelvű hivatalos neve: 

Magyarságkutató Tudományos Társaság 

 

A szervezet tevékenységi iktatószáma: 

9499 
 

A szervezet tevékenységének ismertetése a 2016. naptári évben: 
 

Kutatások, tanulmányírások: 
1. 

A tevékenység címe: A tudós jelen van (kutatás, tanulmányírás) 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016 

Rövid leírás: Tudományművelés kisebbségi sorsban a Vajdaságban 

Publikáció: Kutatások sodrásában, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2016 

A résztvevő: dr. Gábrity Molnár Irén 

Partnertámogató: MTA Titkársága  

 

2. 

A tevékenység címe: A VMDK egyeduralmának korszaka 1989–1994 (tanulmányírás) 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016 

Rövid leírás: Háromrészes tanulmány első fejezete 

Publikáció: Kutatások sodrásában, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2016 

Résztvevő: dr. Gulyás László (Szeged) 

Partnertámogató: MTA Titkársága 

 

3. 

A tevékenység címe: A vajdasági magyarok felgyorsult kivándorlásának a jelensége 

(tanulmányírás) 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016 

Rövid leírás: az mtt kutatási feladatai a jelenben és a jövőben 

Publikáció: Kutatások sodrásában, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2016 

A résztvevő: Mirnics Károly mgr. 

Partnertámogató: MTA Titkársága 

 

4. 

A tevékenység címe: Útkeresés a magyarságkutatás sodrásában (kutatás, tanulmányírás) 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016 

Rövid leírás: Az mtt 25 éve - Közlemények az Magyarságkutató Tudományos Társaság 25 

éves tevékenységéről 

Publikáció: Kutatások sodrásában, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2016 

A résztvevő: dr. Gábrity Molnár Irén 

Partnertámogató: MTA Titkársága  



3 

 

5. 

A tevékenység címe: Vajdaság társadalmi- és gazdaságföldrajzi helyzete (kutatás, 

tanulmányírás) 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016 

Rövid leírás: Erőnlétünk nyomában, tanulmány a régió gazdasági mutatóiról 

Publikáció: Kutatások sodrásában, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2016 

A résztvevők: dr. Pál Ágnes, dr. Győri Ferenc (Szeged) 

Partnertámogató: MTA Titkársága  

 

6. 

A tevékenység címe: Régió – regionális gazdaság – felsőoktatás viszonyrendszer (kutatás, 

tanulmányírás) 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016 

Rövid leírás: a regionális erőnlét záloga a fejlett felsőoktatás 

Publikáció: Kutatások sodrásában, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2016 

A résztvevő: dr. Takács Zoltán 

Partnertámogató: MTA Titkársága  

 

7. 

A tevékenység címe: Magyartanítás – kezdő fokon? (kutatás, tanulmányírás) 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016 

Rövid leírás: a magyar nyelv és irodalom módszertani tapasztalatai Vajdaságban 

Publikáció: Kutatások sodrásában, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2016 

A résztvevő: dr. Hózsa Éva 

Partnertámogató: MTA Titkársága  

 

8. 

A tevékenység címe: A háború gyermekei: transzgenerációs traumaátadás (kutatás, 

tanulmányírás) 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016 

Rövid leírás: pszichológiai elemzés 

Publikáció: Kutatások sodrásában, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2016 

A résztvevő: dr. Mirnics Zsuzsanna 

Partnertámogató: MTA Titkársága  

 

9. 

A tevékenység címe: A vajdasági magyar fiatalok mérföldkövei: továbbtanulás, jövőkép és 

önszerveződés (kutatás, tanulmányírás) 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016 

Rövid leírás: empirikus kutatás eredménye a fiatalok véleményéről karrierépítésük kapcsán 

Publikáció: Kutatások sodrásában, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2016 

A résztvevő: Ágyas Réka 

Partnertámogató: MTA Titkársága  

 

10. 

A tevékenység címe: Vajdasági hallgatók a Szegedi Tudományegyetemen (kutatás, 

tanulmányírás) 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016 

Rövid leírás: a külföldön tanulás és a hazatérés dilemmája a vajdasági magyar egyetemisták 
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körében (interjúelemzés) 

Publikáció: Kutatások sodrásában, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2016 

A résztvevő: dr. T. Molnár Gizella (Szeged) 

Partnertámogató: MTA Titkársága  

 

11. 

A tevékenység címe: A vajdasági doktoranduszok és fiatal kutatók elégedettsége az Újvidéki 

Egyetem doktori képzésével (kutatás, tanulmányírás) 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016 

Rövid leírás: interjúelemzés a vajdasági magyar egyetemisták körében 

Publikáció: Kutatások sodrásában, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2016 

A résztvevők: dr. Szlávicz Ágnes, dr. Grabovác Beáta (Újvidék) 

Partnertámogató: MTA Titkársága  

 

12. 

A tevékenység címe: A határon átívelő Unió finanszírozású programok hatásai és területi 

dimenziói Vajdaságban (kutatás, tanulmányírás) 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016 

Rövid leírás: Kapcsolataink területi dimenziója 

Publikáció: Kutatások sodrásában, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2016 

A résztvevő: Ricz András PhD hallgató 

Partnertámogató: MTA Titkársága  

 

13. 

A tevékenység címe: A szerb-horvát határ menti kapcsolatok a napi írott médiában (kutatás, 

tanulmányírás) 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016 

Rövid leírás: médiaelemzés és területi kapcsolatok dimenzióinak analizálása (esettanulmány) 

Publikáció: Kutatások sodrásában, Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2016 

A résztvevő: Szügyi Éva PhD hallgató (Ada-Pécs) 

Partnertámogató: MTA Titkársága  

 

14. 

A tevékenység címe: Képzettségi helyzetkép a Vajdaságban (kutatás, tanulmányírás) 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016 

Rövid leírás: Megrendelt tanulmány írása az időszerű képzettségi állapotokról a Vajdaságban  

Publikáció: Debreceni Tudományegyetem 

A résztvevő: dr. Gábrity Molnár Irén 

Partnertámogató: Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programja és a CHERD-

Hungary  

 

Konferenciákon, nyilvános vitákon való részvétel: 
15. 

A konferencia címe: Magyar Tudományos Akadémia 2016. évi közgyűlése 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016. 05. 03. MTA székháza Budapest 

Rövid leírás: Részvétel a Magyar Tudományos Akadémia évi közgyűlése keretében 

tartandó tanácskozáson.  

A résztvevők száma: dr. Gábrity Molnár Irén és dr. Hózsa Éva 

Szervezők: MTA, Határon túli magyar tudományosság Elnöki Bizottság Budapest 
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16. 

A konferencia címe: Workshop – intézetűségünk jövője 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016. 05. 12, Szabadka. 

Rövid leírás: Workshop egy Társadalomtudományi Intézet alapítása kapcsán.  

A résztvevők száma: 20 

Szervezők: Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete Szabadka 

 

17. 

A konferencia címe: Észak-Bácskai Pedagógusok Szövetségének évi közgyűlése 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016. 02. 29. Szabadka 

Rövid leírás:  

A vajdasági  magyar pedagógusok díjazásának zsűrizése 

A résztvevők száma: 150 

Szervezők: Észak-Bácskai Pedagógusok Szövetsége Szabadka 

 

18. 

A konferencia címe: II. HTDK Parlament 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016. 07. 02-04. Gödöllő Szent István Egyetem. 

Rövid leírás:  

A szerbiai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére az 

Országos Tudományos Diákköri Tanács és a Magyar Rektori Konferencia, valamint a 

szerbiai partnerek, Gödöllőn 2016. július 4-én együttműködési megállapodást írtak alá. 

Aláírásommal igazoltam, hogy a Magyarságkutató Tudományos Társaság szakmai 

támogatásával segíti, hogy a szerbiai felsőoktatásban résztvevő magyar diákok részt 

vegyenek önkéntes diáktudományos munkában.  

A résztvevők száma: 200 

Szervezők: Országos Tudományos Diákköri Tanács és a Magyar Rektori Konferencia 

Budapest 

 

19. 

A konferencia címe: OTDT Vajdasági TDK 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016. 06. 15. Szabadka 

Rövid leírás:  

OTDT Vajdasági TDK szervezési tanácskozás  

A résztvevők száma: 25 

Szervezők: Vajdasági Felsőoktatási Kollégium Újvidék, Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kar Szabadka 

 

20. 

A konferencia címe: Magyarok a Kárpát-medencében 2, nemzetközi konferencia. 

A tevékenység megvalósításának ideje: Szeged, 2016. 11. 17. 

Rövid leírás:  

A vajdasági magyarok pozicionálása a migráció sodrásában – plenáris előadás (Gábrity 

Molnár Irén), Online publikáció. 

A résztvevők száma: 55 

Szervezők: Magyar Tudományos Akadémia Regionális Tudományos Bizottsága 

Régiótörténeti Kutatások Albizottsága, Budapest-Szeged 
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21. 

A konferencia címe: XVI.  Országos Neveléstudományi Konferencia – A tanulás és 

nevelés interdiszciplináris megközelítése. 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016. november 17–19. Agóra Díszterem. Szeged. 

Rövid leírás:  

A vajdasági magyarok képzési esélyei, munkaerőpiaci pozicionálása a munkaadók 

elvárásainak függvényében. Iskolák és diákok a határon túl – szekció elnök: Gábrity 

Molnár Irén, Opponens: Pletl Rita, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 

Marosvásárhely, Románia. Absztraktkötet: Zsolnai Anikó, Kasik László (ed.). p. 37. 

Honlap forrás: http://www.edu.u-szeged.hu/onk2016/download/ONK_2016_program_es_absztraktkotet.pdf 

A résztvevők száma: 480 

Szervezők: Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete és a Magyar 

Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága.  

 

22. 

A konferencia címe: Változékony iskolai tudásterek. X. Interdisciplináris nemzetközi 

konferencia 

A tevékenység megvalósításának ideje: 2016. 11. 25-26, Szabadka 

Rövid leírás:  

1. A kulturális intelligencia David C.Thomas és Kerr Inkson kutatása alapján - 

esetelemzés a szórványmagyarság  körében  (Tóth Glemba Klára) 

2. Gúzsba kötött értelmiség (Gábrity Molnár Irén).  
http://magister.uns.ac.rs/A-magyar-tannyelvu-tanitokepzo-kar-2016-os-tudomanyos-konferenciainak-

tanulmanygyujtemenye/kiadvany/107/#.WDwVPM5HWaA.facebook vagy http://magister.uns.ac.rs/Kiadvanyaink/ 
A résztvevők száma: 120 

Szervezők: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka 

 

23. 

A konferencia címe: Kutatások sodrásában, az mtt 25. éve 

A tevékenység megvalósításának ideje: Szabadka, 2016. dec. 9. 

Rövid leírás:  

Magyarságkutató Tudományos Társaság 25. éves évfordulója/könyvbemutató és 

kerekasztal beszélgetés.  

A résztvevők száma: 42 

Szervezők: Magyarságkutató Tudományos Társaság, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

 

24. 

A konferencia címe: Tudomány és Erő – Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2016. 

A tevékenység megvalósításának ideje: Szabadka, 2016. dec. 10 

Rövid leírás:  

A multietnikus nevelés és/vagy a többnyelvű egyetemek pozitív példái az EU-ban (Gábrity 

Molnár Irén) 

A résztvevők száma: 59 

Szervezők: Vajdasági Magyar Akadémia Tanács (VMAT) Újvidék, MTA Magyar 

Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB) Budapest, Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar (MTTK) Újvidéki Egyetem Szabadka, Hungarológiai Kutatóközpont 

Újvidék szervezésében 

 

http://magister.uns.ac.rs/A-magyar-tannyelvu-tanitokepzo-kar-2016-os-tudomanyos-konferenciainak-tanulmanygyujtemenye/kiadvany/107/#.WDwVPM5HWaA.facebook
http://magister.uns.ac.rs/A-magyar-tannyelvu-tanitokepzo-kar-2016-os-tudomanyos-konferenciainak-tanulmanygyujtemenye/kiadvany/107/#.WDwVPM5HWaA.facebook
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Könyvkiadás: 
 

 
 

 

 

Egyéb publikációk szelektív listája 
 

1. Gábrity Molnár Irén (2016): A szakképzettségi szerkezet alakulása multikulturális és 

határ menti régióban, In: Sütő Erika, Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Sodrásban: 

képzések, kutatások (1975–2015), tanulmányok. Szegedi Tudományegyetem, Juhász 

Gyula Pedagógusképző Kar, Felnőttképzési Intézet 40. jubileumára készült kötet. 

Szeged, 109–128.  

2. Gábrity Molnár Irén (2016): A tanítóképző alapítása álomcsapda vagy valóság?, In: 

Lepes Josip (szerk.) A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve (2006–

2016) – jubileumi kötet, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

Szabadka. 17–22.  

3. Dr. Iren Gabrić Molnar, Dr. habil. Edit Soós (2016): The instruments of the European 

Union cross-border regional cooperation/Инструменти Европске уније 

прекограничне регионалне сарадње. In: Anali Ekonomskog fakulteta Subotica 
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mtt konferencia  
 

Konferencia meghívó 
Tisztelettel meghívjuk a  

Kutatások sodrásában, az mtt 25. éve 

 

tudományos konferenciára, amit a 25. születésnapját ünneplő Magyarságkutató 

Tudományos Társaság szervez  

2016. december 9-én (péntek) 16 órai kezdettel, 

Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Dísztermében (Strossmayer utca 

11). 

A konferencia célja választ keresni arra a kérdésre, hogy mivel lehetne/kellene a vajdasági 

magyarságkutatást jellemezni, továbbfejleszteni? Mit tehetünk annak érdekében, hogy új 

kutatási kapcsolódási modellek jöjjenek létre a Kárpát-medencei tudományos 

intézményekkel, vagy Szerbiában/Vajdaságban, sőt Európa felé is. Hogyan kell kezelni az 

interkulturális jelenségeket? 

Kerekasztal vita során szeretnénk megvitatni azt, hogy mire van szükségük a 

tudóspalántáknak, hol rejlik a karrierépítés lehetősége ma, mik az igényeik a tudományos 

kutatás terén? (moderátor dr. Novák Anikó) 

A program keretében sor kerül a jubileumi tanulmánykötet bemutatására és kiosztására 

(bemutatja a szerkesztő dr. Gábrity Molnár Irén). 

 

A konferencia nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Szabadka, 2016. november 22.    Szervezők – mtt elnöksége 
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Képek a rendezvényről, Szabadka, 2016. 12. 09. 
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Médiaszereplések 
 

1. Interjú a Mária Rádió Keresztény kulturális örökségünk műsorában, 

Téma: a vajdasági magyarok vallási tudata és magatartása.  
Szerkesztő: Dévavári Berszédes Valéria. 2016. 06. 10 és 13. Szabadka 

2. Magyar Szó, 2016. december 8 

Kutatások sodrásában 

Huszonöt év alatt hetvenhét kutatást végzett a Magyarságkutató Tudományos Társaság 

– Dr. Gábrity Molnár Irént kérdeztük 

Tápai Renáta  

2016. december 8., 12:53 >> 2016. december 8., 17:57  

Fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepli a Magyarságkutató Tudományos Társaság, 

ebből az alkalomból egy összegző tanulmánykötetet jelentettek meg Kutatások sodrásában 

címmel, és december 9-én 16 órai kezdettel ugyanilyen címmel tudományos konferenciát 

tartanak a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében. 

Dr. Gábrity Molnár Irént, a Magyarságkutató Tudományos Társaság elnökét arról kérdeztük, 

hogy annak idején milyen igény hívta életre ezt a civil műhelyt. 

– Az ami a létrehozásához társadalmi elvárás volt, ugyanazt tartom ma is, és tartottam 

folyamatosan elvárásnak: jelenségvizsgálatok, a vajdasági magyarság, mint társadalmi 

közösség érdekeinek a definiálása, létjogosultságának elemzése az őt illető demográfiai, 

antropológiai, kulturális, jogi, szociológiai, gazdasági helyzetekben. A cél az, hogy 

megállapítsuk a pozícióját, hogy meghatározó társadalmi közösség-e vagy sem, mibe tud 

beleszólni. A folyamatosság a lényeges, a folyamatos pozícióelemzés. A másik nagyon 

fontos dolog, hogy nem magunknak lettünk létrehozva, hanem akár publikációkon, akár a 

rendezvényeinken keresztül ki kell lépnünk a közéletbe, a nyilvánossággal nagyon fontos 

megvitatni a kutatási eredményeket, szembesíteni mások véleményével, én szerkesztőként 

minden kötet előszavába bele is írom, hogy nem törekszünk az egyszólamúságra. Fontos, 

hogy reagáljanak az adott témában érdekeltek és akár véleményt ütköztessenek. Ma sajnos 

mind kevesebb pénz jut arra, mind a minisztériumok, mind az intézmények részéről, hogy a 

független tudós megmondja a véleményét. Gyakran ingyen vagy aprópénzből végezzük a 

kutatásokat. A fiatal doktoranduszok szívesen csinálják, mert elhivatott karrierépítő 

motivációjuk van. Hivatkozási alapnak a kutatásaink nagyon jók, és főként az utóbbi tizenöt 

évben törekedtünk a magyarországi, sőt a Kárpát-medencei hálózatos együttlétre. A 

magyarországi és a külhoni műhelyek hasonló kutatási témákban együtt is működhetnek, így 

bekerülhetünk a legaktuálisabb témákat feldolgozó nemzetközi projektumokba is. Ilyen 

például most a migráció kérdése. 

http://www.magyarszo.rs/hu/static/szerzo_author/?f=T%C3%A1pai%20&&l=Ren%C3%A1ta
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A társaság eddig hetvenhét kutatást végzett. Melyek a főbb kutatási területei? 

 

– Az identifikációs kutatásokkal kezdtük, legszámosabbak az oktatáskutatásaink, majd a 

migrációkutatási elemek, az ifjúságkutatás is egy külön szegmens, végeztünk médiakutatást 

is. Igyekezett a társaság megmaradni egy számára specifikus, társadalomtudományos, 

multidiszciplináris területen. Legfőbb támogatónk a Magyar Tudományos Akadémia, amely 

külhoni műhelyként fogadott el bennünket, és a nem túl nagy, de rendszeres évi támogatásuk 

azt az alapot adja meg nekünk, hogy évenként egy kiadvány és egy rendezvény tud ráépülni 

a kutatásra. Létezik az MTA-nak a Külhoni Magyar Tudományosság Elnöki Bizottsága, 

állandó tagként én kerültem ebbe a testületbe, évente 3-4 ülést tartunk. Ott a külhoni 

műhelyek egymásnak is beszámolnak a tevékenységükről, át tudjuk látni az aktuális 

kutatásokat, kiadványokat, rendezvényeket, és kialakul egy kép arról is, hogy kivel tudunk 

együtt működni, ha éppen hasonló témájú kutatásokat végzünk. Fontosnak tartom, hogy a 

hálózati kapcsolatrendszer elmélyüljön. 

Egy évben általában hány kutatást lehet elvégezni és milyen módszerrel dolgoznak? 

– Voltak olyan éveink, amikor akár 5 kutatás is folyt, de ez függ a témától is. Vannak olyan 

adattárvizsgálatok, amelyek fél évig tartanak, és vannak olyan kutatások, amelyek három 

évig is. Nagyon kell figyelni a kutatás módszerére is. Fontos következtetéseket csak 

megfelelő számú és mélységű hiteles lekérdezett alapján lehet levonni. Kérdőívezés és 

mélyinterjúk módszerével dolgozunk, de nincs könnyű dolgunk. Az online kérdőívezés 

nagyon nehéz, mert a tapasztalatok szerint a megkérdezettek egyharmada sem válaszol 

érdemszerűen. Sokszor azt látjuk, hogy a kérdezett nem gondol bele a kérdések mélységébe, 

inkább minél hamarabb végigfut a kérdéseken, ez leginkább a kifejtő válaszoknál látszik. A 

mélyinterjúknál pedig előjöhet az a kérdés, hogy ha én, mint megkérdezett, eltöltök valakivel 

3 órát beszélgetve, akkor nekem abból mi a hasznom. Fontos a kérdezőbiztos személye, ezért 

mi évente tartunk kérdezőbiztos-képzéseket is. 

Milyen csapattal működik a Magyarságkutató Tudományos Társaság? 

– Kompetens tudományos kutatói csapataink vannak. Nem került még sor arra, hogy egy 

kutatást megrendelt volna valaki, és mi felemásan csináltuk volna meg, vagy nem időben 

adtuk le. Ilyen még nem történt. Az a szerény iroda és könyvtár, amivel rendelkezünk, jól 

működik. Meg ez szervezés kérdése is. Egy-egy kutatáshoz fel tudok kérni elismert 

professzorokat, és eddig még senki sem utasított el, hiszen vagy a felkért személy tudta 

vállalni a kutatásban való részvételt vagy valakit ajánlott maga helyett. A fiatal, végzős 

egyetemisták pedig például nagyon alkalmasak tudnak lenni az ifjúságkutatáshoz. Kialakult 

már az a kutatói piactér, ahol ismerik, hogy mivel foglalkozunk. 

Jelenleg mivel foglalkoznak? 
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– Most aktuális témák az elvándorlás, a vajdasági magyarok képzettségének a 

szintfelmérése, a munkaerőpiacra való reagálási lehetőségek, a vállalkozói hajlam. Tehát 

azok a kérdések, amelyek a közösség fennmaradásában döntőek lehetnek. 

________________________________________________________________ 

 

3. Vajd.ma 

http://www.vajma.info/…/A-halozatos-muhelykapcsolatok-jelen… 

A hálózatos műhelykapcsolatok jelentik a magyarságkutatás jövőjét 

Negyed évszázados fennállását ünnepli a Magyarságkutató Tudományos Társaság  

Folyamatosság és elhivatottság jellemezte a vajdasági Magyarságkutató Tudományos 

Társaság (MTT) elmúlt 25 évét – mondta Gábrity Molnár Irén, az MTT alapító tagja és 

elnöke az ünnepi kerekasztal és a jubileumi kiadvány bemutatójának megnyitóján pénteken 

este a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében. 

 
Tudományos kerekasztal Szabadkán  

A Kutatások sodrásában című könyv az elmúlt évtizedek eredményeinek összegzésén túl 

fiatal vajdasági kötődésű kutatók munkáit tartalmazza. Elsősorban jelenségkutatások 

kerültek a kiadványba, a vajdasági magyar közösség erőnlétének felmérése, oktatási 

szempontjainak bemutatása, migrációs problémái, tehát mindazon jelenségek, amelyek 

tükrözik ennek a közösségnek a jelenlegi állapotát – összegezte Gábrity Molnár Irén. Az 

MTT tagságának egy része Magyarországon él, mások a világ távolabbi pontjain, de 

többségükben vajdasági magyar fiatalok, leendő tudósok, doktoranduszok tudományos 

munkáit publikálja a szervezet. A magyarságkutatás jövőjét az MTT elnöke a hálózatos 

műhelykapcsolatok további fejlesztésében látja. 

Az MTT kiadványainak többségét a résztvevők a helyszínen is fellapozhatták. Az összesen 

77 kutatási projectnek a fele nem közvetlenül a szűkebb régióhoz, a vajdasági magyarsághoz 

kötődik, hanem a Kárpát-medence és a tágabb magyarság alakulását befolyásoló tényezőkről 

szól. A magyarságkutatás hazai múltját tekintve a kutatókat a ’90-es évek háborúi, a 

támogatás és a minimális anyagi lehetőségek sem tántorították el, mert tudták, hogy jó ügyet 

szolgálnak – mondta az MTT elnöke. 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20953/A-halozatos-muhelykapcsolatok-jelentik-a-magyarsagkutatas-jovojet.html
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A rendezvény házigazdája, dr. Lepeš Josip, az MTTK dékánja szerint a kötet címében 

szereplő sodrás jellemzi a közösséget, hiszen a nemzettestet az ellentétek folyamatosan 

különböző részekre szabdalják, ezért bízik abban, hogy a mostani beszélgetés során kialakul 

az egység. 

A kerekasztal-beszélgetés partnerhelyzetbe hozza a fiatalokat, ami nem gyakran fordul elő a 

tudományos párbeszédben – mondta a Novák Anikó, a Vajdasági Magyar Doktoranduszok 

és Doktoranduszok Szervezetének elnöke, aki szerint egyrészt rengeteg lehetőség áll a 

vajdasági fiatal kutatók előtt akár az EU-s pályázatok, akár a kutató ösztöndíjak tekintetében, 

másrészt viszont az az intézményi szféra beszűkülése miatt nehézséget jelent a fokozatot 

szerzett kutatóknak az elhelyezkedés, így a közösség sem tudja kamatoztatni a tudásukat és 

az eredményeiket. „Ameddig nincs egy vajdasági magyar kutatóintézet vagy egy olyan 

egyetem, ahol a fiatalok elhelyezkedhetnek, addig naponta szembesülnünk kell azzal, hogy a 

legjobb szakembereink mennek el külföldre, amin nem is csodálkozhatunk” – nyilatkozta dr. 

Novák Anikó a Vajdaság Mának. 

A külhoni magyarság tudományos megmaradása tekintetében 1991-ben hátránnyal indult a 

vajdasági magyarság, hiszen más területeken mindjárt a rendszerváltozás után megindul az 

önszerveződés a Magyar Tudományos Akadémia helyi köztestületei tagjait illetően, míg az 

akkori Jugoszláviában viszonylag későn kezdődhetett meg mindez – emlékeztetett a Kocsis 

Károly, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke Szabadkán. 

Hozzátette: érezzük azt a tüzet, ami azokban a fiatal kutatókban lobog, akik nem kívánják a 

jelenlegi államhatárt átlépni – akár a magyar-magyar belső migráció tekintetében sem –, 

ezért láthatjuk a nemzeti megmaradás feltételeit is, amely szükséges ahhoz, hogy a vajdasági 

magyar értelmiség megmaradjon. 

A kerekasztal beszélgetés során elhangzott, hogy Vajdaságban hiányzik az intézményes 

háttér és a tudományos kutatásokat koordináló ernyőszervezet, amely lehetőséget nyújtana a 

folyamatos, stratégiai kutatások elvégzéséhez, továbbá az, hogy a Kárpát-medencei 

tudományos kutatóműhelyek a mindnyájukat érintő társadalmi jelenségeket közösen 

térképezhessék fel. 

Basity Gréta 
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MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

TITKÁRSÁGÁNAK 

PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY 

Elszámolás kiegészítés 

 
 

 

 

NYILATKOZAT 
 

 

 

A H–015/2016. sz. támogatási szerződés szerinti MTA műhelytámogatás kapcsán 

kijelentem, hogy a mellékelt pénzügyi bizonylatokat és a megbízási szerződéseket más 

elszámolásoknál nem vettük figyelembe.  

 

A Magyarságkutató Tudományos Társaság az MTA Titkárságának a támogatásán kívül, 

2016-ban nem kapott egyéb támogatást.  

 

 

Szabadka, 2016. december 14. 

      Gábrity Molnár Irén, elnök 

       Magyarságkutató Tudományos Társaság Elnöke 
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Pénzügyi elszámolás: 

 

mtt műhelytámogatás H/015–2016 

Sorszám 
Bizonylat 

dátuma 
Bizonylat azonosítója 

Bizonylat 

kiállító neve 

Bizonylat 

kifizetésének 

dátuma 

Szolgáltatás vagy 

termék 

megnevezése 

Számla 

összege 

(HUF) 

Támogatásból 

fizetett összeg 

(HUF) 

1 2.8.2016 

2/2016 

szerződés/elismervény 

Kiss Zsuzsanna, 

Újvidék 31.10.2016 

Kutatások 

sodrásában kézirat 

nyelvi lektorálása, 

névmutató 

             

40.500                40.500     

2 16.8.2016 

1/2016 

szerződés/elismervény 

Novák Anikó, 

Magyarkanizsa 31.10.2016 

Kutatások 

sodrásában kötet 

tördelése, 

borítóterv 

           

85.000                  85.000     

3 1.10.2016 

Ny/1-2016 szerződés 

és Ny/3-2016 

elismervény 

Logos Print 

D.o.o. Tetovo 

selo 21.11.2016 

Kutatások 

sodrásában kötet 

nyomdai-grafikai 

előkészítése 

        

274.500                 274.500     

 

Összeg HUF 

   

400.000  400.000 

 

 

 
Szabadka, 2016. 12. 14.    Gábrity Molnár Irén, mtt elnök 

 

 

 

 

Az MTA Titkárságának köszönjük az 2016. évi műhelytámogatást! 

 


