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Az oktatási együttműködés helye 

a KKM-ben
 Kulturális Diplomáciáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság
Schőberl Márton helyettes államtitkár

 Tudománydiplomáciai Főosztály

 Külföldi Magyar Intézetek Főosztály

 Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért Felelős Főosztály 



A Tudománydiplomáciai Főosztály feladatai 

oktatás témakörben:

 közreműködik a felsőoktatás nemzetközi kutatási és 
oktatási kapcsolatainak erősítésében (doktori képzés, 
idegen nyelvű képzés, kutatási együttműködések)

 irányítja a tudományos és technológiai (TéT) 
szakdiplomata hálózatot

 gondozza, továbbítja a külképviseletekre érkező 
megkereséseket

 támogatja, megszervezi az egyetemi küldöttségek 
látogatását



A Tudománydiplomáciai Főosztály feladatai 

oktatás témakörben:

 tájékoztat a magyarországi felsőoktatási 
lehetőségekről

 közreműködik külföldi hallgatói vásárokon történő 
részvételben (Tempus Közalapítvánnyal együtt vagy 
önállóan)

 támogatja a külképviseleti promóciós rendezvényeket

(pl. magyarországi előadó felkérése, utaztatása; 

magyarországi háttér-információ beszerzése)



A Külföldi Magyar Intézetek Főosztály 

feladatai oktatás témakörben:

 ellátja a külföldi magyar intézetekkel és az oktatási és 
kulturális feladatokat ellátó diplomatákkal (OKD) 
kapcsolatos szakmai feladatokat

 részt vesz az oktatási és kulturális feladatokat ellátó 
diplomaták (OKD) pályáztatásában, kiválasztásában 



Oktatási és kulturális feladatokat ellátó 

diplomaták (OKD):

 a magyar kultúrát és oktatást népszerűsítik olyan 
országokban, ahol nem működik magyar kulturális 
intézet;

 kiválasztásuk nyílt pályáztatással, az EMMI 
egyetértésével történik;

 nyolc állomáshelyen: Amman, Baku, Kijev, Madrid, 
Sanghaj, Sao Pauló, Tel-Aviv, Tokió (+Szöul, +Hanoi).



Oktatási és kulturális feladatokat ellátó 

diplomaták (OKD) feladatai:
 ellátja a külképviselet oktatási és kulturális 

együttműködéssel összefüggő feladatait;

 ellátja a felsőoktatási kapcsolatok fejlesztésével 
kapcsolatos feladatokat (intézmények közötti 
kapcsolattartás);

 részt vesz a magyar felsőoktatás, és különösen a 
Stipendium Hungaricum program fogadó országbeli 
népszerűsítésében;

 előmozdítja a Magyarországon tanuló külföldi 
hallgatók és a közös felsőoktatási kutatási projektek 
számának növelését.



A Nemzetközi Oktatási kapcsolatokért 

Felelős Főosztály feladatai oktatási 

együttműködés témakörben:

 működteti a vendégoktatói hálózatot
 figyelemmel kíséri az illetékességi körébe tartozó 

külföldi állomáshelyeken fenntartott oktatási 
kapcsolatok alakulását 

 ápolja és fejleszti a külpolitikai érdekek mentén a 
határon inneni és túli magyarság kulturális és oktatási
értékeit és kapcsolatait 



A Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a 

Stipendium Hungaricum Programért Felelős 

Államtitkárság

 Stipendium Hungaricum Főosztály

 gondoskodik az ösztöndíjprogram működéséről

 elkészíti a szükséges kétoldalú megállapodásokat

 ellátja a program teljes körű pénzügyi koordinációját

 SH ügyekben közreműködik a Tempus Közalapítvány 
irányításában



A Tudománydiplomáciai Főosztály feladatai

Tudományos kapcsolatok fejlesztése

 a magyar gazdasági érdekek érvényesítése

 magyar tudományos eredmények, eljárások 
megismertetése külföldön (pl. mezőgazdasági 
technológiák)

 magyarországi KFI lehetőségek népszerűsítése 
(szegedi ELI-ALPS lézerközpont, zalaegerszegi 
járműipari tesztpálya)



 külföldi innovatív tapasztalatok becsatornázása 
a magyar gazdaságba (digitalizáció, startupok
támogatása)

 magyar kreatív ipar/dizájn külföldi 
megismertetése



A nemzetközi oktatáspolitikai célok 

megvalósításának eszközei:

 külképviseleti projektek (közvetlen célzott pénzügyi 
támogatást kapnak) jóváhagyása, menedzselése

 tárgyalások a fogadó ország képviselőivel (delegációk, 
diplomaták)

 külképviseleti rendezvények (bemutatók, találkozók, 
klubok)

 részvétel a fogadó 
ország rendezvényein



 hazai és nemzetközi tudománydiplomáciai rendezvények 
előkészítése, lebonyolítása (TéT konferencia)



Külképviseleti infrastruktúra a nemzetközi 

oktatási kapcsolatok fejlesztésére:

 tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata 
hálózat 

 oktatási és kulturális feladatokat ellátó diplomaták 
(OKD) hálózata

 Kulturális Intézetek

 vendégoktatói hálózat



Köszönöm a figyelmet!


