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KÜLSŐ TAGOK FÓRUMA 
Az MTA közgyűléseinek kísérőrendezvénye, amely 
lehetőséget nyújt a tudományos kérdéseken túlmu-
tató nemzetpolitikai és tudományszervezési kérdé-
sek megvitatására. 
 

TÁMOGATÁS – DOMUS  
HUNGARICA PROGRAM

1997 | Magyarországi ösztöndíjprogram: kapcso-
latépítés, a tudományos utánpótlás támogatása, 
könyvtár-, levéltár-, műszer- és laborhasználat 

2001 | Szülőföldi kutatástámogatás: senior kutatá-
sok, több országot és intézményt átfogó csoportos 
kutatások

Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat | 2001

2005 | Intézménytámogatás: működési, konferen-
cia- és kiadványtámogatás

A külhoni magyar kutatók tudományos fokozatszer-
zése, valamint tudományos civilszervezeteik műkö-
dése a Domus Program finanszírozása nélkül elkép-
zelhetetlen. 

„Az emberi jogok korszerű értelmezésének  
tudománypolitikai konzekvenciája nem lehet  
más, mint hogy a kisebbségek igényt tartanak  
a kultúra egészének birtoklására, úgy is, mint  
az egyetemes műveltség eredményeinek  
befogadói, és úgy is, mint annak további  
gazdagítói.”

(Benkő Samu | 1993)

A magyar nemzet határai nem esnek egybe a ma-
gyar államhatárokkal. A Magyarország határain kívül 
élő magyarok a magyar nemzet részei, így a bárhol 
élő magyar tudósok is az egyetemes magyar tudo-
mányosság részei.

Az MTA „kapcsolatot tart a külföldön élő magyar 
nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, 
támogatja a határon túli magyar tudományosságot”.
(1994. évi XL. törvény)

Magyar Tudományosság Külföldön 
Elnöki Bizottság
Az Akadémia határon túli magyar tudományosság 
programjának stratégiaalkotó testülete, tagjai hazai 
és határon túli jeles magyar tudósok, intézményve-
zetők.

Bizottsági elnökök: 
Berényi Dénes | 1996–2006
Görömbei András | 2006–2011
Kocsis Károly | 2011–

      
Magyar Tudományosság a Kárpát-medencén
Kívül Albizottság
Kapcsolattartás a diaszpóra magyar kutatóival és 
magyar tudományos szervezeteivel.

Domus Kuratórium
Döntéshozatal magyarországi és szülőföldi kutató-
munkát célzó pályázatokról, intézményi támogatá-
sokról.

KAPCSOLATTARTÁS –  
KÖZTESTÜLET

Összesen:  1931 fő
 Az MTA külső és magyar tiszteleti tagjai: 211 fő
 Az MTA köztestületének külső tagjai: 1720 fő
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DOMUS VENDÉGHÁZ 
1146 Budapest, Abonyi utca 10.
www.domusvendeghaz.mta.hu 

A külhoni magyar tudományos világ budapesti bázi-
sa: szálláshely, rendezvényhelyszín és könyvtár. 
A népszerű, heti rendszerességű DOMUS CAFÉ ren-
dezvénysorozat a magyar–magyar párbeszéd szín-
tere.

MAGYAR TUDOMÁNYOS  
INTÉZMÉNYRENDSZER — 
HÁLÓZATOK

KÁRPÁT-MEDENCE
mta.hu/karpat-medence-mtm

• kialakult magyar–magyar tudományos kap-
csolatok; jelentős magyar tudományos kapa-
citás létrejötte a Kárpát-medencében

• közös, nemzeti tudományos érdekeket hang-
súlyozó együttműködések a környező orszá-
gok magyar tudományos műhelyeivel; ösz-
szehangolt tudományos programok alapján 
dolgozó kutatási hálózatok, többközpontúság, 
egyenrangú partneri viszony

• elkötelezett, magasan képzett szakmai elit ki-
alakulása a környező magyar közösségekben

DIASZPÓRA

• erősödő kapcsolati háló a nyugati és tengeren-
túli magyar kutatókkal is; a diaszpóra magyar 
tudósainak számbavétele, különös tekintettel 
a fiatalabb, magyar nyelvhez akár már nem is 
kötődő, de magyar identitású harmadgenerá-
ciós kutatónemzedékre

• együttműködés a diaszpóra magyar kötődésű 
tudományos egyesületeivel, a külföldi magyar 
intézetekkel, hungarológiai programokkal; se-
gítségnyújtás új szervezetek kialakításához

• kapcsolat a magyar külképviseletek tudomá-
nyos szervezeteivel (New York, Boston, Los 
Angeles, Brüsszel, Berlin, Tel-Aviv, London, 
Párizs)
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 A teljes külső köztestület a Kárpát-medencén kívül
 A teljes külső köztestület a Kárpát-medencén belül

 Az MTA külső és magyar tiszteleti tagjai
 Az MTA köztestületének külső tagjai

 Az MTA külső és magyar Az MTA köztestületének Összesen
 tiszteleti tagjai külső tagjai

Kárpát-medencén belül 37 1513 1550  

Kárpát-medencén kívül 174 207 381

Összesen 211 1720 1931

2017. évi áprilisi adatok alapján



Készítette a Magyar Tudományos Akadémia | 2017 | www.mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon

AZ MTA KÜLHONI SZERVEZETEI

ARANY JÁNOS-DÍJ ÉS -ÉREM 

Életműdíj, Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény 
Díj, Fiatal Kutatói Díj a külhoni magyar tudósok, ku-
tatók munkájának elismerésére. 2017-ig 121 kitünte-
tést nyújtottak át az MTA közgyűlésein, a Külső Ta-
gok Fóruma keretében.

„[…] a kis nemzeteknek, így a magyar nemzetnek is létérdeke önazonosságának fokozott védelme és kitel-

jesítése, állandó értékteremtő formálása. Ez viszont csak reális nemzeti önismereten alapulhat. 

Ennek a nemzeti önismeretnek lehet a tudomány hatékony eszköze.” 

(Görömbei András | 2003) 

HÍRLEVÉL

A Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizott-
ság havi hírlevele szemlézi a határon túli tudomá-
nyos élet híreit, kétnyelvű tudósportré mutatja be a 
jeles külhoni magyar tudósokat. 
www.mta.hu/mtkhirlevel

A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR 
TUDOMÁNYOS UTÁNPÓTLÁS 
INTEGRÁCIÓJA

Az eltelt két évtized legbiztatóbb eredménye a Ma-
gyar Doktorandusz Közösség létrejötte. Tagszerve-
zetei – a szlovákiai TéKa, a kárpátaljai Momentum 
Doctorandus, a Romániai Dok toranduszok és Fi-
atal Kutatók Szövetsége (RODOSZ) és a Vajda-
sági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szerve-
zete (VMDOK) – nemzedéke már beleszületett az 
együttműködésbe.
www.dosz.hu/mdk/magyar_doktorandusz_kozosseg

Valódi és egyenrangú partneri viszony. 
„Támogatáspolitika” helyett kutatáspolitika

és együttműködés.

Kolozsvári
Akadémiai Bizottság

Szlovákiai Magyar 
Akadémiai Tanács 

Vajdasági Magyar
Akadémiai Tanács 

Kárpátaljai Magyar 
Akadémiai Tanács 

www.szmat.sk www.kmat.uz.ua

www.kab.ro www.vmat.rs


