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BEVEZETÉS 

Az EFOP-1.12.1-17-2017-00003 „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a 

közösségfejlesztés és a társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében” projekt 

egyik speciális célkitűzése, hogy a megvalósuló kutatások eredményei lehetőség 

szerint ne csak a tudományszakmai közeget szolgálják, hanem képesek legyenek a 

döntés-előkészítésben, ágazati tervezésben, szakpolitikai munkában is 

használható, alkalmazható eredmények formájában megjelenni. Így a lehetséges 

beavatkozások beazonosításával a célcsoport és az érintettek köre számára is releváns, 

hasznos és használható anyagok készülnek. Ezért célul tűztük ki javaslatok 

megfogalmazását a nemzetpolitikáért felelős, valamint a Kárpát-medencei fejlesztéseket 

koordináló kormányzati szervek, illetve a makroregionális szintű közösségépítés és a 

társadalmi felelősségvállalás témájában érintett, abban szerepet játszó minisztériumok, 

szakigazgatási szervek számára.  

Célunk az volt, hogy a projekt jellegéből és tematikus irányultságából fakadóan kutatási 

eredményeink felhasználásával elsősorban a magyarországi határ menti területek 

számára fogalmazzunk meg érvényes fejlesztési-beavatkozási javaslatokat. Úgy látjuk 

azonban, hogy a projekt során olyan nagy mennyiségű információ gyűlt össze a Kárpát-

medencei rendszerekkel, továbbá az ezeket nagymértékben befolyásoló gazdasági és 

társadalmi viszonyokkal, állapotokkal kapcsolatban, hogy érdemes az egyes kutatási 

témákhoz, területekhez igazodó, átfogó érvényű, a Kárpát-medencei magyarság 

általános viszonyaira reflektáló szakmapolitikai-fejlesztési javaslatokat is 

megfogalmaznunk. Ezek mellett önállóan, vagy néhány esetben ezeken az átfogó 

javaslatokon belül lehetőség nyílott kifejezetten a határ menti térségek számára 

érvényes, általuk hasznosítható javaslatokat is megfogalmazni.  

Ebben a dokumentumban tehát a közösségépítés és a társadalmi felelősségvállalás 

nagyobb rendszereire vonatkozó javaslatainkat összegezzük a projekt 

főtevékenységeiben megfogalmazott kutatási témák mentén rendszerezve, amely 

kiegészül a több tématerületet is érintő, általános érvényű, társadalmi-gazdasági 

szakpolitikai javaslatokkal.  

 


