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1 BEVEZETÉS 

A Kárpát-medencei magyarság jelenlegi társadalmi és gazdasági jellemzőinek feltárása 

sok módszertani kihívást magában rejtő tevékenység. Különösen így van ez, ha e 

kutatások a nagytérség egészét, több országot próbálnak megragadni. A nehézségek 

elsősorban a külhoni magyar népességet leíró mennyiségi adatokhoz kötődnek. Ezeknek 

az adatoknak a köre ugyanis nagyon korlátozott az országok vagy térségek teljes 

népességéről gyűjtött adatkörökhöz képest. A kevés adat jó része sem érhető el 

nyilvánosan, illetve elemző munka során könnyen feldolgozható és összehasonlítható 

formátumokban.  

Jelen projektben a helyzetfeltáró kutatások (1-es és 2-es főtevékenység) alá sorolt 

kutatási témák, vizsgálati irányok közös célkitűzéseként az határozható meg, hogy a 

külhonban élő magyarságról olyan tudások, információk álljanak elő, amelyek korábban 

nem, vagy nem rendszerezetten, rendszerszerűen álltak rendelkezésére a kutatói 

közösségnek. Ez elsősorban az általános társadalmi mutató- és mérőszámok, valamint a 

gazdasági teljesítmény számszerűsíthető értékeinek a rendszerezett gyűjtését jelentette. 

Itt elsősorban az etnikai arányok és demográfiai folyamatok értékein túl olyan 

társadalom-, munka- és gazdaságstatisztikai adatokra, mutatókra kell gondolni, amelyek 

részleteiben képesek a statisztikák szintjén, rendszerszerűen és összehasonlító módon 

leírni és bemutatni a határon túli magyar közösségeket.  

A kvantitatív szemléletű adatgyűjtés mellett a helyzetfeltáró kutatások némely esetben 

kvalitatív szemlélettel is közelítettek a vizsgálni kívánt témákhoz, kérdésekhez és ezek 

keretében is történtek adatgyűjtések, valamint adat-előállítások.  

Egy a Kárpát-medencei magyarok kutatásának elméleti, gyakorlati és módszertani 

kérdéseit tárgyaló, a projekthez kapcsolódó korábbi tanulmány (CSATA ET AL. 2018) már 

részletesen bemutatta az adatgyűjtés és adat-előállítás Kárpát-medencei léptékű 

nehézségeit, valamint feltárta azokat a módszereket és eszközöket, amelyeket a projekt 

alkalmazott az adathiányok leküzdésére. Jelen beszámoló már a rendszerezett és 

strukturált adatgyűjtési és adat-előállítási munkák során előálló adatok különböző 

szempontú elemzéseit foglalja össze, alapvetően a projekt megvalósíthatósági 

tanulmányában e két főtevékenységet kifejtő altevékenységek sorrendje szerint. A 

bevezető után következő 2. fejezet előbb részletesen bemutatja a projekt során végzett 

kvantitatív és kvalitatív szemléletű adatgyűjtési és adat-előállítási tevékenységek, 

valamint a közzététel eredményeit. Ezt követi a népesedési és társadalmi tendenciákat 

vizsgáló 1-es főtevékenység altevékenységeihez kapcsolódó elemzések bemutatása a 3-

tól a 8. fejezetig, a 9. fejezet pedig a 2-es főtevékenység főbb eredményeit mutatja be.  

Az egyes fejezetek terjedelme némely esetben jelentősen eltér a többitől. A harmadik 

fejezet, amely a Kárpát-medencei magyarság népesedési, társadalmi jövőformálásában 

érintett döntéshozók és véleményformálók vizsgálatának eredményeit mutatja be, azért 

sikeredett viszonylag rövidre, mert maga a kutatás olyan sok politikai és gazdasági 
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értelemben is érzékeny adatot tárt fel és használt, hogy az eredmények teljes terjedelmű 

közzétételétől inkább eltekintettünk. Még a kutatást lebonyolító külső vállalkozó 

anyagának nyilvánossá tételekor is azzal a megoldással éltünk, hogy egy erősen rövidített, 

szerkesztett anyagot tettünk elérhetővé a honlapon, míg a teljes kutatási összefoglaló az 

NSKI-ban csak betekintésre hozzáférhető. Éppen ezért ebbe az összefoglalásba is egy 

inkább a kutatás elméleti és módszertani kereteit taglaló, az eredményeket csak röviden 

felvillantó anyag került be erről a témáról.  

A Kárpát-medencei szociális védelmi rendszerek és egészségügyi ellátórendszerek, 

valamint az egészségi állapot megismerése érdekében végzett vizsgálatok eredményeit 

taglaló 7. fejezet a leghosszabb ebben a beszámolóban. Ennek az az oka, hogy a projekt 

során első ízben adunk közre e témákat taglaló elemzéseket, habár az 

ellátórendszerekhez, az egészségi állapothoz kapcsolódó kutatási kérdések kezdetektől 

szerves részét képezték vizsgálatainknak, beépültek úgy az adatgyűjtési, mint az adat-

előállítási tevékenységek közé. Vagyis, például számos területi statisztikai adatot 

gyűjtöttünk az ellátórendszerekre vonatkozóan, illetve a 2018-ban és 2019-ben végzett 

nagymintás kérdőíves adatfelvételek az egészségi állapotra vonatkozó kérdéseket is 

tartalmaztak. A hosszabb lélegzetvételű fejezet a témájában és módszereit tekintve is 

szerteágazó, ide kapcsolódó tevékenységeket hivatott bemutatni.  

A projekt talán egyik legnagyobb eredményének tartható az „Életminőség és jólét 2018-

2019” címmel futó, Kárpát-medencei nagymintás adatfelvétel, amely a társadalmi 

jólléthez kapcsolódó vizsgálatokat volt hivatott megalapozni, ellátni adatokkal. Az ennek 

nyomán előálló adatbázisra alapuló elemzések így első látásra úgy tűnhet, 

jelentőségüknél talán kisebb súllyal szerepelnek a beszámolóban, hiszen az ezeket az 

eredményeket bemutató nyolcadik fejezet is rövidebb terjedelmű. Itt éppen ellentétes 

indokok vezéreltek minket, mint az előbb említett hetedik fejezet esetében. Az 

életminőséget és jóllétet vizsgáló Kárpát-medencei kutatás adatbázisa olyan nagyszabású 

és sokrétű, hogy számos, részben eltérő témájú elemzésnek is jó alapot biztosít. Ennek 

következtében készültek olyan elemzések, részelemezések erre az adatbázisra alapozva, 

amelyek jelen összefoglaló tanulmány más fejezeteiben és alfejezeteiben jelennek meg. 

Így az ötödik fejezetben a Kárpát-medencei magyarság gazdasági pozícióinak elemzése, a 

hetedik fejezetben a magyarság egészségi állapotára vonatkozó elemzések, valamint 

részben a kilencedik fejezetben a foglalkoztatási helyzetre vonatkozó elemzések is mind-

mind erre az adatbázisra épülnek. A nyolcadik fejezetben ezért kifejezetten csak a 

társadalmi jóllét kérdését tárgyaló elemzésnek adtunk helyet egy általános, a kutatás 

egészét bemutató anyag mellett. 

Az egyes fejezeteket, alfejezeteket felépítő írások, tanulmányok a kidolgozottság más és 

más fokán állnak. Van közöttük, amelyik belső munkaanyagnak készült, van, amelyik 

külső vállalkozó által leadott teljesítés továbbfejlesztett változata1 és található köztük 

 
1 Az Agrárgazdasági Kutató Intézet zárótanulmánya a 9. fejezetbe, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 
zárótanulmánya a 4. fejezetbe, a Transylvania Inquire s.r.l. összefoglalója a 3. fejezetbe, Dr. Koós Tamás 
egyéni vállalkozó részteljesítése és zárótanulmánya a 7. fejezetbe, az Euroterv 2002 Kft. részteljesítése a 9., 
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külső, tudományos publikációra szánt, arra előkészített szöveg is. Mindezek miatt az 

egyes fejezetek és alfejezetek nyelvezete eltérő, hivatkozási rendszere más és más, ezen 

az összefoglaló összeállításakor nem változtattunk. Nem volt célunk egy egységes anyag 

összeállítása vagy olyan látszat keltése, hogy ez az anyag egyben, egynek készült. Az 

összeállítás éppen azt hivatott demonstrálni, hogy a projekt során, adott 

főtevékenységekhez kapcsolódóan mennyi és milyen, témájában, módszereit tekintve és 

mélysége szerint is sokrétű kutatási-elemzési tevékenység folyt általunk, illetve a 

megvalósításba bevont külső vállalkozók által. 

A főszöveget nagyszabású, több, mint 2000 oldal terjedelmű mellékleti anyag tesz teljessé. 

Ebben megjelennek kutatási segédanyagok (pl. az 1., 3. és 4. sz. melléklet), olyan 

kiegészítő információk, amelyek a főtevékenységek (mint az adatgyűjtés és adatrendezés) 

átláthatóbbá, befogadhatóbbá tételét segítik elő (2. sz. melléklet), illetve olyan kutatási-

elemzési alaptevékenységek eredményei (5. sz. melléklet), amelyek terjedelmük miatt 

túlfeszítették volna a főszöveg kereteit.  

Melléklet 
száma 

Melléklet címe 
Kapcsolódó 

fejezet 

1. sz. 
Kérdőív „A fiatalok vállalkozóvá válásáért 
Magyarországon és a határ menti régiókban” 
című kutatáshoz 

2.2.4 fejezet 

2. sz. 

A Kárpát-medencei információs és területi 
információs rendszerben az 1-es és 2-es 
főtevékenység témáihoz kapcsolódó 
adattáblák listája tevékenységek szerint 

2.3 fejezet 

3. sz. 
A Kárpát-medencei magyarság demográfiai 
előreszámítása országonként és 
változatonként, 2011–2051 

4.1.4 fejezet 

4. sz. 
A tömbkutatás keretében készült interjúk 
kivonatai nemzetrészenként 

6.2.3 fejezet 

5. sz. Tömbelemzések nemzetrészenként 6.2.3 fejezet 
1. táblázat: A zárótanulmány mellékletei és kapcsolódásuk 

Forrás: saját szerkesztés 

  

 
míg a záróteljesítése az 5. fejezetbe épült bele. A Market Insight 2018-as szerződésének első részteljesítésre 
leadott anyagát (adatbázis) az 5., 8. és 9. fejezet, zárótanulmányát a 2. és 8. fejezet használta fel. 2019-es 
szerződésük első részteljesítése szintén az 5., 8. és 9. fejezetbe, második részteljesítésük és végteljesítésük 
a 9. fejezetbe épült bele. A konzorciumi partner Interrrégió Fórum Egyesület kutatási anyaga a 2. és 9. 
fejezetben hasznosult.  


