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1. Bevezetés
A KRTK három intézetének 2016-ban megújított kutatási koncepciója a kutatóközpont alapító
okiratában rögzített feladatokhoz alkalmazkodva meghatározza azokat a célokat és
elvárásokat, amelyeket követve a KRTK kutatói közössége eleget tesz a művelt
tudományterületek nemzetközi követelményeinek, és azok nemzetközi szinten is értékelhető
fejlődését segíti elő. A KRTK-ban végzett kutatásoknak a gazdaság és a társadalom
múltjának, jelenének megértését, jövőbeli fejlődési lehetőségeinek, struktúrájának, térbeli
összefüggéseinek feltárását kell szolgálniuk.
Az intézeti kutatási stratégiák megalkotása az intézetek igazgatóinak felelős vezetésével az
Intézeti Tudományos Tanácsok és az intézetek vezető kutatóinak feladata. A Központ kutatási
stratégiája ezekkel összhangban, a Központ egészének stratégiai céljaira, az intézeti stratégiák
sikeres megvalósítását biztosító kutatási, kommunikációs infrastruktúra és az intézményi
keretek fejlesztésére vonatkozik. Az MTA kutatóközpontjainak felülvizsgálata keretében
2016 áprilisában készült el a KRTK középtávú stratégiájának átdolgozott változata. Az elmúlt
évek tapasztalatainak alapján a KRTK vezetése indokoltnak tartja, hogy 2018-ban
elkészüljön a stratégia megújított változata.Megalkotása és elfogadása a KRTK vezetésének, a
Kutatóközpont Külső Tanácsadó Testületének és Tudományos Tanácsával közös feladata.
2. Külső környezet, belső adottságok
A KRTK környezetében egyszerre vannak jelen a tudományos teljesítményeket ösztönző
adottságok és olyan korlátok, amelyeket elemeznünk kell a középtávú stratégia kidolgozása
során. Pozitív adottságnak, szellemi kihívásnak tekintjük a KRTK által művelt
tudományterületeken végbemenő hatalmas elméleti és módszertani fejlődést, a gazdasági és
társadalmi jelenségeket komplex, adaptív, fejlődő rendszerekként vizsgáló, interdiszciplináris
perspektíva térhódítását, a technológiai fejlődés által biztosított új adatgyűjtési és elemzési
módszerek terjedését.
A KRTK budapesti egységeinek beköltözése az MTA Humán Tudományok Kutatóházába
(HTK) jelentősen javította a kutatómunka feltételeit. A BTK és a TK intézeteinek fizikai
közelsége új lehetőséget teremt a közös kutatási programokban, közös rendezvényekben,
közös kommunikációs kezdeményezésekben megjelenő szinergiák kihasználásában.
A kutatói munkaerőpiac átalakulása (a hallgatói és kutatói kivándorlás felerősödése, a hazai és
külföldi bérkülönbségek növekedése) ugyanakkor jelentős mértékben megnehezíti tehetséges
fiatal, és különösképpen a már jelentős kutatási eredményeket elért, nemzetközi kutatási
programok szervezésére, vezetésére képes szenior kutatók felvételét. Az MTA Lendület
programja komoly segítséget jelent ezen a területen. Az elmúlt öt évben a KTI-ban öt új
Lendület kutatócsoport alakult. A KRTK stratégiai feladata, hogy az RKI és a VGI is sikeres
legyen Lendület kutatócsoportok befogadásában. A stratégia megalkotása során mérlegelni
kell, milyen eszközökkel tudjuk megnyerni és megtartani a nemzetközi szinten is kiváló
eredményekre képes kutatókat a VGI és az RKI által művelt tudományterületeken.
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3. Vízió
A KRTK nemzetközi szinten elismert kutatási eredményekkel és kutatási potenciállal
rendelkező partnere és sikeres versenytársa kíván lenni a közgazdaság és regionális
tudományi kutatások területén tevékenykedő hazai és külföldi kutatóintézeteknek,
kutatócsoportoknak.
4. Misszió
Az előttünk álló évek nagy kérdése, hogy Magyarország képes-e felzárkózni a világgazdaság
vezető országaihoz, vagy szembe kell néznie a stagnálás és visszaesés súlyos társadalmi és
gazdasági következményeivel. A feladat nem csupán prudens monetáris és költségvetési
politikát követel meg. Felzárkózásra csak innovatív, egyre komplexebb, magas tudástartalmú
termékek, szolgáltatások előállítására képes gazdasági rendszerek, valamint szolidáris, a
jövedelem és esélykülönbségek mérséklésére, a társadalmi kohézió növelésére képes
társadalmak képesek. Ezek létrehozása és működtetése a kormányzás minden szintjén, a
területi és ágazati szakpolitikák minden területén hatalmas kihívásokat jelent Magyarország
számára.
A Kutatóközpontban a közgazdasági és regionális kutatásokat olyan területekre kell
koncentrálni, amelyeken rendelkezünk megfelelő elméleti tudással, empirikus kutatási
lehetőségekkel a gazdasági és társadalmi folyamatok belső összefüggéseinek feltárására, ily
módon képesek vagyunk új tudományos eredmények elérésére, azokra építve sikeres és
adaptálható szakpolitikai javaslatok megfogalmazására, a szakpolitikai döntések hatásainak
értékelésére. E célok elérése érdekében rendkívül fontosnak tartjuk a KRTK kutatóinak
részvételét hazai és nemzetközi tudományos kutatási programokban és tartós partneri
együttműködésünket a kutatásainkhoz kapcsolódó kormányzati szervezetekkel.
5. Középtávú stratégiai célkitűzések
A KRTK intézeteinek a jövőben is három stratégiai célt kell egyszerre követni:
a) Nemzetközi szintű kiválóság: A stratégia fontos célkitűzése, hogy a nemzetközi szintű
kiválóság elérése – különösen a fiatal kutatók számára – alapvető foglalkoztatási követelmény
legyen. Ehhez egyszerre van szükség a nemzetközi követelményeket erőteljesen közvetítő és
ösztönző környezetre, a vezető kutatók szakmai támogatására, tudományos eredményekre
irányuló nemzetközi kutatási együttműködésekre, tekintélyes nemzetközi konferenciákon és
szemináriumokon való rendszeres és folyamatos szereplésre, nemzetközi tudományos
társaságokban és szervezetekben való aktív részvételre, és nem utolsósorban a nemzetközi
munkaerőpiacon is versenyképes kereseti lehetőségekre.
b) Tudományterületi fontosság: A KRTK több tudományterületen tevékenykedik. Az
interdiszciplináris megközelítés nem csupán elismerendő erény, hanem a társadalmi és
gazdasági folyamatok lényegéből következő követelmény. A KRTK vezetésének és vezető
munkatársainak arra kell törekedniük, hogy megtalálják azokat a kutatási területeket, ahol az
eltérő perspektívákkal, módszertani apparátussal rendelkező kutatók együttes munkája
kiemelkedő kutatási eredményekhez vezethet.
c) A gazdasági-társadalmi, területi összefüggések feltárása: A KRTK elméleti és
empirikus kutatásainak alapvető célja, hogy a vizsgált összefüggések feltárásával, az elért
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kutatási eredményekkel a legfontosabb magyar és globális gazdasági-társadalmi valamint
területi kérdésekre megtalálják azokat a válaszokat, megoldásokat, amelyek segítségével a
fenntartható gazdasági jóllét növekszik, a társadalmi közérzet javul, a gazdaság, a társadalom
működése érthetőbb lesz, a területi összefüggések áttekinthetőbbek lesznek. Ezt szem előtt
tartva olyan kutatási palettát kell fejleszteni, amely ezt a társadalmi elvárást a nemzetközi
követelményeknek megfelelő színvonalon képes kielégíteni, egyben képessé teszi a központ
kutatóit arra, hogy nemzetközi kutatásokban vegyenek részt. Fontos elvárás, hogy a
szakmapolitikai kutatások az intézetekben folyó alapkutatásokra építve kerüljenek be a KRTK
intézeteinek kutatási programjába.
6. Stratégiai erőforrások
A következő években a KRTK fejlődése szempontjából különösképpen fontosnak tartjuk:
-

az intézetek közötti szinergiák kihasználásából származó előnyöket,
a kutatói értékelés és utánpótlás területén elérendő eredményeket,
sikeres részvételünket hazai és nemzetközi kutatási pályázatokon,
a kutatási infrastruktúra fejlesztését,
a KRTK Központ pénzügyi, adminisztratív szolgáltatásainak fejlesztését, a Humán
Tudományok Kutatóházába való átköltözés által adódó új lehetőségek kihasználását,
a technológiai fejlődés által biztosított új kommunikációs eszközök kihasználását.

6.1. Intézetek közötti szinergiák kihasználása
A KRTK intézeteinek kutatási portfoliójában számos olyan téma van, amelyben azonos vagy
hasonló kutatási kérdéseket a kutatók eltérő tudományterületi perspektívából, eltérő kutatási
módszertannal vizsgálnak. A KRTK vezetésének ösztönöznie kell közös kutatási projektek
indítását, amelyeknél ki tudjuk használni az eltérő megközelítések alkalmazásából fakadó
előnyöket. A kurrens és változó témák mellett, amelyek az eddigiekben is lehetővé tették
intézetközi kutatócsoportok felállítását és működtetését (FDI, határkutatások), az Európai
Unióval kapcsolatos geopolitikai, közgazdaságtudományi és más szaktudományi kutatások
KRTK szinten történő összehangolása adhat lehetőséget az intézetközi együttműködések
kiterjesztésére, a szinergiák megerősítésére. A KRTK vezetésének törekednie kell arra, hogy
közös műhelykonferenciák, szemináriumok szervezésével elősegítse a meglévő kutatási
együttműködést, egymás kutatási eredményeinek jobb megismerését, a közös erőforrásszerzést, a kohéziót erősítő közös munka megvalósulását. Mindez a publikációs tevékenység
erősödéséhez is vezethet, akár tematikus folyóiratszámok, kötetek formájában.
6.2. Kutatói értékelés és utánpótlás
A Kutatóközpontnak a következő években a már meglévő, kiemelkedő képességekkel
rendelkező kutatók megtartása mellett biztosítania kell elkötelezett, korszerű kutatói
ismeretekkel felvértezett fiatal kutatók ,valamint már jelentős kutatási tapasztalatokkal
rendelkező vezető kutatók felvételét, egyúttal meg kell válnia azoktól, akik tartósan nem
tudják teljesíteni az elvárt követelményeket. A KRTK 2015. március 9-én hatályba lépett
kutatói követelményrendszerének eddigi tapasztalatait át kell tekinteni, és 2019-ben már az
igazgatók, intézeti tanácsok, vezető kutatók és a Kutatóközpont Tudományos Tanácsa
javaslatai alapján finomított követelményrendszer alapján kell értékelni minden KRTK kutató
teljesítményét. Az igazgatók feladata arról dönteni, hogy milyen eszközökkel lehet segíteni az
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elmaradók teljesítményének javulását, vagy ha erre nincs remény, kiknek az esetében
szükséges kezdeményezni a munkaviszony megszüntetését.
A fiatal kutatói pályázatok és a posztdoktori ösztöndíjak nagyon fontos, de nem elégséges
forrásai a kutatói utánpótlásnak. Az utánpótlás minőségében kiemelkedő szerepe van a
felsőfokú oktatásban résztvevő kutatók és diákok szakmai kapcsolatainak, valamint a kutatási
projektekbe határozott idejű munkaszerződéssel bevont kutatók tapasztalatainak. A KRTKban jelenleg is gyakorlat, hogy külső munkatársi státuszt ajánlunk fel azoknak a
munkatársaknak, akik nincsenek munkavállalói jogviszonyban, viszont rendszeres szakmai
kapcsolatban vannak a Kutatóközpont valamely intézetével. Ezt a gyakorlatot külső kapcsolati
rendszerünk szélesítése érdekében fejleszteni kell.
6.3. Sikeres részvétel hazai és nemzetközi kutatási pályázatokon
Az NKFIH pályázatokon való sikeres szereplés meghatározó előfeltétele a KRTK
intézeteiben folyó kutatómunkának. Az NKFIH pályázatok azonban nem alkalmasak arra,
hogy a nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképes jövedelmet és kutatási forrásokat tudjunk
biztosítani a KRTK kutatóinak. Erre három területen látunk lehetőséget:
a) Sikeres részvétel az MTA Lendület programjában: Akkor van esélyünk kiemelkedő
képességű, nemzetközi szinten is versenyképes kutatók megnyerésére, ha megfelelő kutatási
feltételeket tudunk biztosítani számukra. Az egyes intézetekben felhalmozódott tudás,
kapcsolati tőke mellett ezen a területen is stratégiai jelentőségűnek tartjuk a kutatási
infrastruktúra fejlesztését.
b) Sikeres részvétel az NKFIH elnöke valamint az MTA elnöke által kiírt Kiválósági
Központ pályázatokon
A Kiválósági Központ pályázatok jelentős forrásokat biztosítanak más kutatóközpontokkal,
egyetemekkel közösen folytatott kutatások finanszírozására. A KRTK-nak 2017-ben két
sikeres MTA Kiválósági Központ Pályázata volt. Ezek keretében a Budapesti Corvinus
Egyetemmel, a Debreceni Tudományegyetemmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, valamint az MTA
Társadalomtudományi Kutatóközpontjával folytatunk közös kutatásokat. A KRTK vezetése a
jövőben is ösztönzi a kutatói kapcsolatrendszerek építésére, interdiszciplináris megközelítések
alkalmazására alkalmas, egyetemekkel és más akadémiai kutatóhelyekkel közös pályázatok
kidolgozását.
c) Sikeres részvétel jelentős nemzetközi pályázatokon: A következő évek stratégiai
feladata a KRTK intézeteinek integrálása jelentős nemzetközi kutatási hálózatokba. Ahhoz,
hogy a KRTK intézetei az eddigieknél jobb eredménnyel vegyenek részt nemzetközi kutatási
pályázatokban, a korábbiaknál komolyabb erőfeszítésekre van szükség. Fokozottabb
mértékben kell kihasználni a nemzetközi – különösen az európai – pályázatok előkészítésére
rendelkezésre álló MTA-forrásokat. Támogatni kell a pályakezdő fiatal kutatók nemzetközi
kapcsolat-építését, jelentős nemzetközi konferenciákon való szereplésüket. Bővíteni célszerű
a tekintélyes külföldi meghívottak körét, és minden esetben előzetesen kell feltárni a kutatási
együttműködés lehetőségét. Alkalmazkodni kell az EU pályázati sajátosságaihoz. Az ERC az
egyéni pályázatok számára kínál kedvező lehetőségeket, míg a H2020-as pályázatok esetében
a multidiszciplináris megközelítésen alapuló jelentős, várható európai hatás remélhet kedvező
elbírálást. Bővíteni kell a lehetséges konzorciális partnerek körét olyan nemzetközi
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kutatóhelyekkel, amelyek eddig kiestek a KRTK partneri látóköréből, ugyanakkor növelhetik
egy közös pályázat sikerének esélyét.
6.4. A kutatási infrastruktúra fejlesztése
a) A KRTK Adatbank fejlesztése: Az Adatbank 2018-tól az MTA Humán Tudományok
Kutatóházában folytatja működését, ahol megújult számítógépes infrastruktúrával igyekszik
kielégíteni a megnövekedett számítási kapacitás és a növekvő adatkérések iránti igényeket.
Az Adatbank ötféle tevékenységet végez: beszerzi és kutatásra alkalmas állapotba hozza a
legfontosabb hazai (részben nemzetközi) adatfelvételeket; nagyméretű saját adatbázisokat
épít; folyamatosan ellátja a kutatói adatigényeket és a szükséges adminisztrációt, fejleszti és
menedzseli az MTA-KSH kutatószobát; kísérleti társadalomtudományi laboratóriumot fejleszt
és üzemeltet. Az alábbiakban összefoglaljuk az ezekre a területekre irányuló terveinket, utalva
arra, hogy ezek milyen lépéseken keresztül valósíthatók meg.
Kutatószoba: 2018. február 1-én, a HTK épületében üzembe helyeztük az első MTA
telephelyű KRTK-KSH Kutatószobát. Az új épület adottságait kihasználva az Adatbank a
KSH egyetértésével hamarosan elérhetővé teszi az új kutatószoba használatát az MTA TK
kutatói számára is. Az ezzel kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötése
folyamatban van. Hosszú távú cél, hogy igény esetén az Akadémia valamennyi kutatója
használhassa a Kutatószobát. A kutatószobát az Adatbank fejleszti és menedzseli.
Az MTA KRTK-nak több intézete van vidéken, az ott dolgozó kutatóknak nehézkes a
budapesti kutatószoba használata. Ezért hosszú távú terveink között szerepel, hogy a HTK
kutatószobáját referenciaként használva bővítsük az MTA-KSH kutatószobák számát. Első
lépésben ezt Pécsett érdemes megvalósítani, mivel az RKI Dunántúli Tudományos Osztályán
jelentős számú kutató dolgozik mikro-adatokkal. A szerverpark, a szoftverek és az
adatbázisok már rendelkezésre állnak, ezért a pécsi bővítés viszonylag alacsony költséggel (a
távfelügyelet kiépítésével) megvalósítható lenne.
Adminisztratív adatok: Az Adatbank az elmúlt években két államigazgatási regisztereken
alapuló kapcsolt adatbázist épített a TÁMOP, majd az MTA támogatásával. Jelenleg
dolgozunk a harmadik ilyen adatkapcsoláson, aminek a szervezése bonyolult és a költsége
jelentős. Az adatgazdákkal történő egyeztetés majd két évet vesz igénybe, a projekt költsége
eléri a 20 millió forintot. Hosszú távú terveink között szerepel, hogy a KSH-val olyan
együttműködés jöjjön létre, amely lehetőséget ad az adatkapcsolás egyszerűbb és
költséghatékonyabb lebonyolítására.
Informatikai fejlesztések: Az Adatbank adatbázisainak mérete és felhasználóinak száma az
elmúlt években jelentősen megnőtt, és a jövőben további növekedésre számítunk. Az
adatbázisaink túlnyomó többsége a méretek miatt jelenleg is már csak szerveren érhető el a
felhasználók számára. Két nagy kapacitású szerverrel rendelkezünk, azonban a felhasználók
bővülése miatt számítanunk kell ezek további bővítésére, modernizálására.
b) A KRTK Könyvtárának fejlesztése: A 2017. év folyamán a KRTK budapesti könyvtára,
a HTK-ba való költözést előkészítve, elvégezte a szükséges leltározási és selejtezési
munkákat. A könyvtár a kutatóközponti dokumentumvagyon megőrzését elsődlegesnek tartja,
de a passzív állománygyarapítás helyett a szolgáltató, hozzáférést biztosító funkciót
preferálja. A következő években fokozatosan áttérünk a nyomtatott folyóiratokról az online
tartalmak szolgáltatására, ennek érdekében több évfolyamnyi hírlapot, periodikát adtunk át
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digitalizálásra, hogy cserébe ingyenesen megkapjuk az elektronikus változatukat. A Humán
Tudományok Kutatóházába való beköltözés nyomán elérhetővé vált új olvasótermi
informatikai környezet, a kulturált kutatóhely kialakítása már rövid idő alatt a könyvtári
forgalom megnövekedését eredményezte. Bízunk benne, hogy az új infrastruktúra kedvezőbb
lehetőségeket kínál további előrelépésekhez, fejlesztésekhez, az online szolgáltatásaink
bővítésére, a kutatói igények minél magasabb szintű kiszolgálására.
A KRTK Könyvtárában a következő évek stratégiai feladatai három csoportba rendezhetők:
A felhasználók kiszolgálásának javítása: A tudományos és szakmai információk keresésének
és felhasználásának módjai, a könyvtárhasználati szokások megváltozása miatt a könyvtárnak
integrált rendszerbe kell szerveznie a tudományos információs forrásokhoz való hozzáférést
biztosító különféle könyvtári alkalmazásokat (katalógus, közös keresőalkalmazások,
repozitóriumok, közösségi média), továbbá új szolgáltatásokat kell bevezetnie. A könyvtár
munkatársainak fel kell készülniük arra, hogy munkájukban egyre nagyobb részt tesz ki a
helyszíni és távoli technikai, szakirodalmi segítségnyújtás, tanácsadás.
Gyűjteményfejlesztés: A fejlesztés alapvető célja a kutatás folyamatához szükséges
szakirodalom és tudományos információforrások biztosítása. A gyűjteményépítést a Könyvtár
a kutatások igényeire alapozza. A Kutatóközpont az intézetek vezetőivel egyeztetve
ésszerűségi és takarékossági szempontokat is figyelembe vevő beszerzésre törekszik. Részt
veszünk a szakirodalmi források beszerzésére alakult nemzeti együttműködési programban.
Törekszünk az új elektronikus vásárlási és hozzáférési módszerek bevezetésére.
Kutatástámogatás: A Könyvtár szerepét újra kell értelmeznünk annak érdekében, hogy még
hatékonyabban támogathassa a kutatások teljes folyamatát, beleértve az eredmények
disszeminációját és az információs vagyon tartalmi kezelését. Változóban vannak a
tudományos kommunikáció módjai és csatornái, a kutatásfinanszírozó testületek elvárásai, az
egyes pályázatokban megfogalmazott követelményrendszerek. A Könyvtár egyre fontosabb
feladata, hogy magas szintű támogatási és konzultációs szolgáltatásokkal segítse a kutatókat a
kutatási folyamat egyes fázisainak lerövidítésében, publikációik megjelentetésében,
adminisztrációs terheik csökkentésében. Ennek érdekében intézményi szinten kezeli, ellenőrzi
és hitelesíti a kutatók publikációit és hivatkozásait az MTMT rendszerében. Segíti az országos
doktori adatbázis feltöltését az MTMT-ből való adatimportálással.
6.5. A KRTK központi pénzügyi, adminisztratív szolgáltatásainak fejlesztésével
kapcsolatos feladatok:
A döntési jogkörök decentralizálása: A KRTK vezetése 2018 második félévében, az AKT
irányelveinek megfelelően átdolgozza a kutatóközpont szervezeti és működési szabályzatát,
ennek során ahol célszerű és jogilag lehetséges, decentralizálja a jelenleg centralizált döntési
jogköröket.
Az informatikai szolgáltatások fejlesztése: A következő időszak legfontosabb feladatai ezen a
területen: Elektronikus iktatórendszer bevezetése, Help Desk rendszer bevezetése a központ
által nyújtott informatikai szolgáltatások területén, a Regionális Kutatások Intézete
informatikai rendszerének integrációja a HTK informatikai rendszerébe
Titkársági szolgáltatások fejlesztése:
A főigazgató egyszemélyi felelős vezetője a központnak. A főigazgató döntéseihez szükséges
megfelelő és teljes körű háttér-információk szolgáltatása a főigazgatói titkárság egyik
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feladatköre, amely alapos, naprakész pályázati, jogi, szervezeti, akadémiai ismereteket
igényel. A titkárságnak mindezt kombinálnia kell a megfelelő rugalmassággal, amikor
operatív szinten (pl. pályázatok beadásánál, vagy speciális intézeti igényeknél) gyors
döntésekre, jóváhagyásokra van szükség. A következő években mindenekelőtt képzési
programokban való részvétellel jelentős mértékben bővíteni kell a munkatársak
felkészültségét.
6.6. Az MTA Humán Tudományok Kutatóházába való átköltözés által adódó új
lehetőségek kihasználása
2017 végén a KRTK közös kutatóházba költözött a Bölcsészettudományi és a
Társadalomtudományi Kutatóközpontokkal. Ez a tény nem csupán közös kutatási programok,
konferenciák szervezését könnyíti meg, de lehetőséget ad egymás kutatási infrastruktúrájának
használatára. A következő hónapokban együttműködési megállapodást kötünk a
Társadalomtudományi Kutatóközponttal, amelynek keretében a TK kutatói lehetőséget
kapnak a KRTK-KSH kutatószoba használatára. A KRTK kutatói a jövőben részt vesznek a
TK Kutatási Dokumentációs Központ gyűjteményének fejlesztésében.
A KRTK informatikai rendszerét a következő hónapokban integráljuk a Bölcsészettudományi
Kutatóközpont által működtetett informatikai rendszerbe, a KRTK pedig lehetővé teszi az
általa kifejlesztett társadalomtudományi Kísérleti Laboratórium használatát a másik két
kutatóközpont munkatársainak. Közösen használjuk a kutatóház konferenciaközpontját és
szemináriumi termeit, és lehetővé tesszük egymás könyvtárainak használatát. Közös
információs felületet hozunk létre, amelyen tájékoztatjuk egymást a kutatóintézetek által
szervezett tudományos programokról. Részt veszünk a Társadalomtudományi Kutatóközpont
által szervezett Számítógépes Társadalomtudományi Témacsoport munkájában.
6.7.

A technológiai fejlődés által biztosított új kommunikációs eszközök kihasználása

A KRTK stratégiai célkitűzése az MTA új kommunikációs stratégiájához kapcsolódva a
kutatóközpontban elért kutatási eredmények széleskörű népszerűsítése, valamint nyitás a
korábban még nem használt on-line kommunikációs csatornák felé. A tudományos
eredmények disszeminációja elsősorban a kutatóintézetek feladata. Ugyanakkor lehetőség van
arra, hogy a HTK-ban működő kutatóközpontok közös kommunikációjában rejlő szinergiákat
hasznosítsuk. Az elmúlt időszakban jelentősen szűkültek azok a hagyományos és on-line
csatornák, amelyeken értelmes, kiegyensúlyozott tájékoztatásra, párbeszédre lenne mód a
hazai társadalomtudomány eredményeit érintő kérdésekben. A kialakult helyzetre reagálva
2018-ban egy új kommunikációs platformot hozunk létre, amelynek első, kísérleti
szakaszában a KRTK három kutatóintézete által szolgáltatott kommunikációs tartalmakból
állítunk össze cikkeket, blogbejegyzéseket, interjúkat, könyvajánlókat, összefoglalókat, a
feladatot szakszerűen megoldó munkatársak segítségével. A tapasztalatok alapján 2019-ben a
platformot a HTK-ban működő három kutatóközpont közös on-line fórumaként tervezzük
működtetni. A BTK és a TK vezetése már jelezte elkötelezettségét a közös munkára ezen a
területen.
Budapest, 2018. július 13.
Fazekas Károly
főigazgató
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