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ÖSSZEFOGLALÁS
A cikk első fejezete a vonatkozó angolszász szakirodalom alapján bemutatja a munkahelyi beillesztéshez kapcsolódó fogalmakat (munkahelyi szocializáció, orientáció, integráció, illetve onboarding) és az ahhoz tartozó humán erőforrás menedzsment és vezetői feladatokat.
A szakirodalmi feldolgozás alapján lettek összeállítva a félig strukturált interjús vizsgálat kérdései, amelyet skype program segítségével
amerikai HR menedzserekkel végeztem el. A vizsgálat eredményei arra mutattak rá, hogy a gyakorló szakemberek a szakirodalmi meghatározások csak bizonyos elemeit azonosítják be, az onboarding kifejezést pedig a beillesztés mellett egyéb humán erőforrás feladatok (toborzás, kiválasztás) lefedésére is használják. Emellett a kutatás eredménye szerint a vizsgált vállalatoknál a beillesztési folyamat jól megszervezett és
megfelelően koordinált, az ahhoz kapcsolódó HR, illetve vezetői feladat-és hatáskörök pontosan kijelöltek.
Továbbá jelen kutatás megerősítette korábbi vizsgálati eredményünket is, miszerint a beillesztéshez szoros dokumentáció és ellenőrzés
kapcsolódik az amerikai vállaltoknál.
Kulcsszavak: munkahelyi beillesztés, munkahelyi szocializáció, onboarding, amerikai HR gyakorlatok
SUMMARY
The first part of this essay presents the definition of workplace socialization, workplace orientation, workplace integration and onboarding
on the basis of English literature. It also illustrates the human resources and management tasks and responsibilities in the process of onboarding.
Considering the literature I set up questions for a half-structured interview completed with American HR managers by the help of skype
program. The results pointed out that the professionals refer only a few elements of definitions, and the onboarding term is used for other HR
practices (recruiting, selection), too. Furthermore on the basis of the results the onboarding process in well-organized and managed, and also
the related human resources and management tasks and responsibilities are correctly appointed within the examined companies.
Additionally this examination verified our previous results which showed that there is a strong documentation and controlling in the
process of onboarding within American enterprises.
Keywords: workplace orientation, workplace socialization, onboarding, American HR practices

BEVEZETÉS

barátságosszervezetilégkörkialakításánkívülnemtámasztanakkülönösebbelvárásokatafolyamattalszemben.Azamerikaiszakmaiportálokésirodalomjóval
többetfoglalkozikamunkahelyibeillesztéssel,ahole
témávalkapcsolatbanmártöbbszakkönyvisjelentmeg.
Etanulmányalapvetőenkétfontoscéllalkészült:
egyrésztatémábanamagyarnyelvenrendelkezésreállóelméletiismereteketkívántambővíteni,másrészt–
alapozvakorábbikutatásainkra–részletesebbenmegtudni,hogyazamerikainagyvállalatoknálmilyenelvekalapjánvalósítjákmegamunkahelyibeillesztést,és
ahasználtelvekhogyanrealizálódnakagyakorlatban.
AkutatáshozaLinkedInüzletiközösségioldaltfelhasználvataláltaminterjúalanyokat.Aféligstrukturált
interjúsvizsgálatotolyanHRigazgatókkalvégeztem
el,akikolyanprofitorientáltszervezeteknéldolgoznak,
amelyeknekazalkalmazottilétszámameghaladjaaz
500főt.
A tanulmány első részében az angolszász irodalomratámaszkodvabemutatomamunkahelyibeillesztéshezkapcsolódófogalmakatésfeladatokat,illetve
megfogalmazomahipotéziseket.Akövetkezőfejezetbenrészletezemavizsgálatsoránalkalmazottmódszert,
majdismerteteméselemzemakapotteredményeket,
végülösszefoglalomatanulmánylegfontosabbmegállapításait.

Aszocializációvégigkísériéletünket:alkalmazkodunkkörnyezetünkhözacsaládunkban,integrálódunk
akülönbözőszintűnevelésiésoktatásiintézményekbenésbeilleszkedünkamunkahelyünkre.Aszocializációsfolyamatoksikerességeazegyénképességei,tulajdonságaiésmagatartásamellettabefogadókörnyezethozzáállásátólisfügg.Családunkbanaszülőiráhatásésatestvéripéldamutatás,anevelésiésoktatásiintézményekbenapedagógusi,oktatóiiránymutatásésa
kortársiviselkedés,munkahelyünkönabeillesztésifolyamatotsegítőszervezetiintézkedésekésamunkatársi,illetveavezetőiszakmaitámogatásbefolyásolják
leginkábbafolyamatot.Amunkahelyibeillesztéstsegítőszervezetiintézkedéseket,amunkatársi,illetvea
vezetőiszakmaitámogatásformáját,kívánatosgyakorlatát a kidolgozott beillesztési programok foglalják
struktúrába.
Haavilághálónfellelhetőszakmaifórumokat,vagy
a könyvtárban böngészve munkahelyi beillesztéssel
kapcsolatos magyar szakcikkeket olvasunk, akkor
előbb-utóbbarraakövetkeztetésrejutunk,hogybára
szerzőkszerintamunkahelyibeillesztéslényegeskérdés,aszakemberekavonatkozótörvényirendelkezésekbetartásán,amunkakörifeladatokbetanításánésa
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SZAKIRODALMI FELDOLGOZÁS ÉS HIPOTÉZISEK

ciónálaszakirodalomfőkéntakulturáliskülönbségekbőladódófélreértésekéseltérőszokásokproblémáját
emeliki.Azonboardingegykomplexebbfolyamatot
írle:aszervezetmegtalálja,alkalmazzaésgyorsítjaazúj
belépőszervezetiésmunkaköriassszimilácóját(Brandt
ésVonnegut,2009;WestwoodésJohnson,2011).Az
onboardingteháttöbbHRfunkciótisérint(toborzás,
kiválasztás és beillesztés segítése), így nem az új
munkavállalóelsőmunkanapjánkezdődik,hanematoborzásifolyamatelindításakor.
Annakellenére,hogyazonboardingtöbbhumán
erőforrásterületetisérint,véleményemszerintezaza
kifejezés, amely leginkább leírja a munkahelyi beillesztést.Atémábanrengetegszakkönyvettalálunk
(például:Sims(2012):CreativeonboardingPrograms:
ToolsforEnergizingyourorientationProgram.mcGraw
HillProfessional,uSA;SteinésChristiansen(2010):
Successfulonboarding:StrategiestounlockHiddenValue
Within your organization. mcGraw Hill Professional,
uSA;HampelésLamont(2011):PerfectPhrasesfor
newEmployeeorientationandonboarding:Hundreds
ofready-to-usephrasestotrainandretainyourtoptalent.
mcGrawHillProfessional,uSA).AbeillesztésifolyamatbanaszerzőkmegkülönböztetnekHRésvezetői
feladatokat.TipikusanHRfeladatokamunkaszerződés
ésmunkakörileíráselőkészítése;ajuttatásirendszer,
afizetés,aszabadságolás,akülönbözőszervezetipolitikákismertetése,illetveavezetőifeladatokhozkapcsolódódokumentációelkészítése.Avezetőfelelősségeazújmunkatárskörbevezetése,bemutatásaaközvetlenmunkatársainak,amentorkijelölése,abetanulásifolyamatfelügyelete(BrandtésVonnegut,2009;
Cooper-ThomasésBurke,2012).összegzéskéntazmondható,hogyabeillesztésifolyamatelsőelemeaHRcsoportfeladataazáltalánosirányelvekismertetésével,
amelyetazújbelépővezetőjefolytatazegyéniszakmai
integrációmenedzselésével.utóbbihozaHRbiztosítja
afeltételeketésvégziazahhozkapcsolódódokumentációt.
Aszakirodalmifeldolgozásbanbemutatásrakerültekamunkahelyibeillesztéshezkapcsolódófogalmak
ésazahhoztartozófeladatok.Ezarövidáttekintéserámutatottarra,hogyazelméletigondolkodókkülönbségettesznekazegyesfogalmakközött.Jogosanmerülhetfelbennünkakérdés,hogyhatáraikéstartalmuk
agyakorlószakemberekszámáraisegyértelmű-e?
Azonboardingtémábanmegjelenőszakkönyveka
beillesztésifeladatokatdifferenciálják,ahatásköröket
meghatározzák. További kérdésként fogalmazódott
meg bennünk ezért, hogy a beillesztés elméletének
ilyengyakorlatimegközelítésmódjavajonlehetőséget
ad-eaHRszakmaképviselőiszámáraafolyamatsikeresvégrehajtásához?
Aszakirodalomalapjánazamerikaicégeknélfolytatottkutatástmegelőzőenazalábbihipotéziseketfogalmaztammeg:
H1:Amunkahelyiszocializáció,orientáció,integráció,
illetveazonboardingfogalmakatagyakorlatiszakemberekaszakirodalombanleírtaknakmegfelelően
alkalmazzák.
H2:Abeillesztésifolyamatjólmegszervezettésmegfelelőenkoordinált,azahhozkapcsolódófeladatéshatáskörökpontosankijelöltek.

Annakérdekében,hogypontosanmegtudjukhatározniamunkahelyibeillesztést,lényegesahozzákapcsolódófogalmak(munkahelyiszocializáció,orientáció,integráció,onboarding)értelmezése.
Ajelentősszámúangolszászszakirodalomismerete
alapjánúgyítéltemmeg,hogyamunkahelyibeillesztés
fogalmisokszínűségeamagyarésazangolnyelvkülönbözőségébőlered.Azangolnyelvbenugyanisnincs
pontosmegfelelőjeamagyar„munkahelyibeillesztés”
szószerkezetnek.Amagyarnyelvbenkülönbségetteszünkmunkahelyibeilleszkedésésmunkahelyibeillesztésközött:előbbiazegyénbeilleszkedési,szocializációsfolyamatát(tehátazújmunkavállalószemszögéből)vizsgálja,azutóbbiazaztsegítőszervezetiintézkedéseketésszakmaiiránymutatástjelöli.Anemzetköziszakirodalomabeilleszkedéstamunkahelyi
szocializációdefiníciójamentén,abeillesztéstazorientációésazonboardingfogalmakkapcsántárgyalja(az
integrációabeillesztésspeciáliseseteitírjale).Wanberg
(2012)felismerteezeketafogalmikülönbségeketés
megjegyzi,hogyazonboarding-otésamunkahelyiszocializációtsokszortévesenszinonimakénthasználják.
Felhívjaafigyelmetarra,hogyazonboardingegyszűkebbjelentéstartalommalrendelkezőkifejezés,azokat
aspeciálisszervezetigyakorlatokatfoglaljamagába,
amelyekazújbelépőszereptisztázásátsegítik.Aszocializációnakrészeazonbording,deannáljóvaltöbb:
információszerzés,tanuláséssokmásadaptációsfolyamat.AKleinésPolin(2012)szerzőpáros–szintén
adefinícióksokszínűségemiatt–azoxfordHandbook
fororganizationalSocializationc.könyvbenegyegész
fejezetetszenteltekazonboradingésaworkplace
socialization fogalmak tisztázásáraWanberg (2012)
logikájánakmentén.
Amunkahelyiszocializáció/asszimilációegytanulásifolyamat,melyneksoránazújbelépőszervezeti
értékeketadaptálésszociálistudástszerez.Leginkább
azegyénszempontjábólvizsgáltatéma,ahozzákapcsolódószervezetiszerepvállaláscsakemlítésszintjén
szerepelaszakirodalomban(VanmaanenésSchein,
1979;Louis,1980;millerésJablin,1991;Haueteret
al.,2003;ShajoésIgbarira,2004;Saksetal.,2007).
Ezzelszembenamunkahelyiorientációvalfoglalkozók
máraszervezetioldaltelemzik,amikoregyelőremegtervezettésmegszervezettprogramkéntírjákleafolyamatot.Amunkahelyiorientációcélja,hogyazújbelépőmegismerkedjenaszervezettelésmunkahelyiszerepével(nyambegera,2005;Westwood,2005;Lawson,
2006;French,2007).Amunkahelyiintegrációmeghatározástaszerzőkleginkábbamegváltozottmunkaképességűmunkavállalókbeillesztése(Cheng-Jung,
2007;Jongeetal.,2007;GeisenésHarder,2011),illetveadiverzmunkavállalóilégkörbetörténőintegráció
soránhasználják(Wilson,2003;Klarsfeld,2010;Segal
ésVasilace,2011).Atémávaltudományosigényességgelfoglalkozókamegváltozottmunkaképességűmunkavállalókszervezetiintegrációjávalkapcsolatbanafizikai
környezetfoglalkoztatásinehézségeimellettelsősorban
amunkacsoportbatörténőbeillesztésükkérdéseittárgyalják.Adiverzmunkavállalóilégkörbevalóintegrá-
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ANYAG ÉS MÓDSZER

„A szocializáció? Abban egy teljesítményértékelésnek lennie kell (…). Az orientáció az annyi, hogy tartunk neki egy pár órás tréninget, az onboarding-ot meg
nem is mi csináljuk, hanem a menedzser, az nem a HR
feladata. Integrációt nem csinálunk, csak látássérültünk van, tolószékes nincs.” (Rusty).
„Az onboarding a kedvencem, azt már az interjún
elkezdődjük. Hogy mondjam? Már akkor látszik valakin, hogy passzol-e a kultúrába. Ha passzol, elkezdjük
és addig tart, amíg nem végzünk az összes személyes
anyagával. Az orientáció az onboarding része, egy napig tart, ott elmondjuk a politikákat és aláírja a papírokat. A szocializációt a menedzsere és a munkatársak
csinálják, de vannak hozzá előírásaink. Az integráció
az a hendikeppeseknél van.” (Brian).
Adefinícióskísérletekmásikszálaatanulásitevékenyéghezkapcsoljaameghatározásokat,vagyisahhozköti,hogymilyentartalmakatésmennyiidőalatt
kellmegismernieésmagáénakvallaniaazújbelépőnek.
„Az orientáció az egy nap, ott megtanulja a szervezeti működést általánosságban, hogy hogyan illeszkedjen, például dress code, szervezeti felépítés, szabadságolás, béren kívüli juttatások, politikák, és minden
egyéb, ez az eleje a szocializációnak. Az onboardig az
a toborzás legújabb megnevezése, nem? A szocializáció pedig az, amikorra megtanul már mindent, legalább egy év, önállóan dolgozik, rá sem kell nézni.”
(Richard).
„A szocializációnak akkor van vége, ha már mindent tud, az körülbelül fél év. Az onboarding egy hónap,
akkora már tud annyit, hogy egyedül végezze a munkáját, de még nem biztos munkatárs. Oh, az integráció! Utah-ban vannak mozgássérültek, nekik csináltunk
hozzá programot, az 3 hónap.”(Jonathan).
Akutatáseredményeszerintamunkahelyiszocializációtaszakirodalomnakmegfelelőentanulásifolyamatként azonosítják az interjúalanyok, de az értékadaptálástésszociálistudásszerzéstnemkapcsolják
hozzá,helyetteamunkakörifeladatokszemszögéből
közelítikmegafogalmat.Azorientációrólazelméleti
kereteknekmegfelelőenelőremeghatározottfolyamatkéntgondolkodnak,aszervezetteltörténőismerkedést
beazonosítják,deaszereppelvalóazonosuláselősegítésétnememlítik.Azonboardingazegyiklegújabbfogalomavonatkozószakirodalomban.Azinterjúalanyokfogalmimeghatározásaéppenezértnemazegyetemenmegszerezhetőelméletimegközelítésenalapszik,hanemagyakorlaton.Ezazteredményezi,hogy
eztakifejezéstaHRfeladatoksokelemérefelhasználják. Jelentheti a toborzást, a kiválasztást, a szakmai/
munkaköriazonosulást.AzintegrációazamerikaiHR
feladatokkiemeltterülete,amiérezhetővoltazinterjúalanyokmegnyilatkozásaibólis.Adiverzmunkahelyi
légkörbetörténőintegrációtnem,deamegváltozott
munkaképességűekbeillesztéséthangsúlyosanemlítik.
Abeillesztésifolyamatszervezettségétéskoordináltságáteredményezi,hogyazinterjúalanyokkulcskérdéskéntkezelikazt.Kiemeltfeladatnaktartják,mivelavizsgáltszervezeteknélelégmagasafluktuáció
(pontosadatotnemközöltek,deamegkérdezettekmindegyikeutaltrá).Úgyvélik,hogyasikeresbeillesztésselelősegítikamunkavállalóklojalitásánakkialakulását.

Abeillesztésifolyamatravonatkozóanegycoloradóiszékhelyűszervezetnélmárvégeztünkkutatásokat
azesettanulmányésaféligstrukturáltinterjúvizsgálati
módszereivel(móréésKozák,2011).Kutatásieredményeinket,illetveavonatkozószakirodalmatfigyelembevéveállítottamösszeajelenlegikutatásfélig
strukturáltinterjúsvizsgálatkérdéseit.Azinterjúkat
amerikaiHRigazgatókkalvégeztemelaskypeprogramsegítségével.AzinterjúalanyokraaLinkedInüzleti
közösségioldalsegítségéveltaláltamrá.ALinkedIn
keresőjébebeírtama„HRmanager”kifejezéstéshelymeghatározásnál bejelöltem a „united States-t”.Az
oldalvéletlenszerűenkidobott100HRmenedzsertaz
Egyesültállamokból.Akutatásszempontjábóllehetségesvizsgálandószervezetnektekintettematöbbmint
500munkavállalóvalrendelkezőprofitorientáltvállaltokat.AlehatároláshozigénybevettemaLinkedInadatkezelőrendszerét.ArelevánsszervezetekHRmenedzsereinekmegkeresőleveletküldtem,a13e-mail-rehatan
válaszoltak,atanulmánybenyújtásáig4interjútkészítettemel.A4interjúalanyazalábbiállamokbandolgozik:
észak-Karolina(Brian),Colorado(Jonathan),maryland
(Richard)ésTexas(Rusty).
Aféligstrukturáltinterjúsvizsgálatazalábbitémaköröketérintette:
− interjúalanyraésszervezetrevonatkozóáltalános
kérdések;
− beillesztésrevonatkozóáltalánoskérdések;
− mentorálásravonatkozókérdések;
− abeillesztésiidőszakbanfelmerülőkonfliktusokra
vonatkozókérdések,
− aszervezetikultúráravonatkozókérdések;
− amunkacsoportbatörténőbeillesztésrevonatkozó
kérdések;
− aszereptisztázásravonatkozókérdések;
− abeillesztésköltségeirevonatkozókérdések.
Jelentanulmányhozabeillesztésrevonatkozóáltalánoskérdésekreadottválaszokatelemzem.
EREDMÉNYEK
Atanulmányezenfejezetébenismertetésrekerülnekaféligstrukturáltinterjúsvizsgálateredményeioly
módon,hogyazstrukturálisfelépítésbenkövesseaszak
irodalmifeldolgozást.
Azinterjúkszövegeialapjánnemtaláltamkonszenzustarravonatkozóan,hogyazamerikaiHRmenedzserek milyen típusú folyamatokat sorolnak a munkahelyiszocializáció,orientáció,integráció,illetveaz
onboarding kategóriájába.Az interjúalanyok mindegyike40évfölötti,sokévesHRgyakorlattalrendelkezők,amiarraengedkövetkeztetni,hogytöbbévvel
ezelőttszereztékmegazelméletitudást,adiplomát.
Szóhasználatukbannemvoltérezhetőazelméletikutatókáltalfelvetettfogalmidifferencia,ésadefiníciós
kísérletekisarraengednekkövetkeztetni,hogyagyakorlatiszakembereknemtesznekérdemikülönbséget
afogalmakközött.AdefinícióskísérletekegyikcsoportjaakapcsolódóHRtevékenységekbőlindulki(dokumentáció,orientációsnap),ésabból,hogykineka
felelősségeafogalmakhozkapcsolódófeladatokelvégzése.
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„Az (beillesztés) egyik legfontosabb feladat.”
(Richard).
„Ha nem jól működne, elmentek volna az új munkavállalók, így nem tudnánk nőni, abba pedig tönkremennénk.” (Jonathan).
„A beillesztés? Nagyon figyelünk rá, jól kell éreznie
magát az újoncnak, mintha hazatalált volna.” (Rusty).
„Azt mondanám, hogy fontosabb, mint a kiválasztás. Nem megtalálni nehéz valakit, hanem megtartani.
Így van ez a magánéletben is.” (Brian).
Korábbikutatásaink(móréésKozák,2011)eredményeibőlkiderült,hogyabeillesztéshezkomolydokumentáció kapcsolódik az Egyesült államokban,
amelymindenrekiterjedőleírásttartalmaz.Ezadokumentációnemcsakazújoncnaksegítség,hanemaszervezetetisvédiakésőbbiekbenesetlegesenfelmerülő
kellemetlenségekkelszemben.Jelenkutatásisalátámasztottakorábbieredményeinket.
„Persze, van egy lista a HR-nek és van egy lista a
menedzsernek. Azokon rajta van, miket kell elmondani
neki (az új belépőnek) és mikről kell tájékozatni. Minden meg van szervezve, mi elmondjuk, amit kell, aztán
átadjuk a menedzsernek, hogy a szakmai részt csinálja.” (Rusty).
„Mi még a dokumentációt is dokumentáljuk. Mindhez van előírás, mindenkinek van feladat, nekünk is, a
menedzsernek is, azt elvégezzük, aztán aláírjuk, hogy
elvégeztük.” (Jonathan).
„Annyi az új információ és megtanulandó dolog
(kiemelés a szerzőtől), hogy beillesztési software-t
használunk. Mégse üljön ott kétségbeesetten (az újonc),
ha nem tudja, hol tud fénymásolni, vagy hogyan működik a levelező rendszer, mert valaki elfelejtette ezeket
megmutatni.” (Richard).
„Persze, mindent követünk, a mentor folyamatosan
beszámol a menedzsernek, a menedzser hozza a papírokat nekünk.” (Brian).
Akutatáseredményeszerintafolyamatáltalános
részétaHRosztály,aszakmaiintegrációtazadottosztálymenedzserevégzi.Azáltalánosrészheztartozik
például:körbevezetniazépületben,részletesenismertetniamunkaidőreésaszünetekrevonatkozóelőírásokatésaszabadságraésatáppénzrevonatkozóelőírásokat(kinekkelljelenteniazigényt,mikor),tájékoztatniabetanulásiidőszakrészleteirőlésazelőrelépési,
karrierépítésilehetőségekről,satöbbi.Abeillesztésszakmairészepéldául:tájékoztatni,hogykinek/kinektartozik közvetlen beszámolással, részletesen ismertetni

munkaköri feladatait, kijelölni a mentort, a munkavégzéséhezszükségeseszközökkelellátni,satöbbi.Az
Egyesültállamokbanadokumentálásnakmeghatározó
szerepevan,ezértnemcsakabeillesztést,hanemmegvalósításánakelemeitisfolyamatosanrögzítik.
ÖSSZEGZÉS
Atanulmánycéljaazvolt,hogyazangolszászszakirodalomratámaszkodvameghatározzaamunkahelyi
beillesztéshezkapcsolódófogalmakatésfeladatokat,
emellettbemutassa,hogyavizsgáltamerikainagyvállalatoknálmilyenelvekalapjánvalósítjákmegafolyamatotésazelvekhogyanrealizálódnakagyakorlatban.
Kétkutatásihipotézislettmegjelölve:amunkahelyibeillesztéshezkapcsolódófogalmakatagyakorló
szakemberekaszakirodalombanleírtaknakmegfelelőenalkalmazzák;abeillesztésifolyamatjólmegszervezettésmegfelelőenkoordinált.Akutatáseredménye
szerintelsőhipotézisrészbenigazolódottbe.Aszakirodalmimeghatározásokcsakbizonyoselemeitazonosítjákbeagyakorlószakemberek,azonboardingkifejezéstpedigabeillesztésmellettegyébhumánerőforrásfeladatoklefedéséreishasználják.Amásodikhipotézis igazolást nyert.Az eredmények azt mutatják,
hogyabeillesztésifolyamatjólmegszervezett,afeladatéshatáskörökpontosankijelöltek.Ahipotézisekentúl
jelenkutatásmegerősítettekorábbivizsgálatieredményünketis,miszerintabeillesztéshezszorosdokumentációésellenőrzéskapcsolódikazamerikaivállalatoknál.
Aféligstrukturáltinterjúsvizsgálatabemutatott
eredményekentúltovábbitémaköröketisérint,azeredményekpublikálásáraakésőbbiekbenkerülsor.AkutatástmagyarországivállalatokHRvezetőivelkészített
interjúésmunkavállalókkalvégzettkérdőívesvizsgálat
egészítiki.Akutatásteljeskiértékeléséreadoktoridiszszertációbankerülsor.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
AkutatásazEurópaiunióésmagyarországtámogatásávalaTámoP4.2.4.A/2-11-1-2012-0001azonosítószámú„nemzetiKiválóságProgram–Hazaihallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító
rendszerkidolgozásaésműködtetésekonvergenciaprogram”címűkiemeltprojektkereteiközöttvalósultmeg.
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