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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak

szerint, a nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszterhez intézett, „Miért nem
tanulmányozza a jelent ős külföldi diaszpórával rendelkező országok sikeres szórványmegtart ó
programjait a tudományos kutatások helyett mangalicafesztiválokat és focikupákat szervez ő
Nemzetstratégiai Kutatóintézet?” című , K/11719 . számú írásbeli kérdésére az alábbi válasz t

adom.

Messzemenőkig tisztában vagyok azzal, hogy Képviselőtársam mélyen elkötelezett a

határon túli magyarság boldogulása érdekében. Ebben a nemes munkában tevő legesen i s

részt vesz, hiszen a Magyar Állandó Értekezlet és a Kárpát-medencei Magyar Képvisel ők

Fórumának tagja, valamint a Nemzeti Összetartozás Bizottsága Ellen őrző
Albizottságának elnöke is . Éppen ezért méltatlannak tartom írásban megfogalmazot t

állításait egy olyan szervezettel szemben, amelynek céljaival - hogy Önt idézzem -

„maradéktalanul egyet is tudnak érteni.” Nyomatékosan megkérem Képvisel őtársamat,

hogy ne bíráljon egy olyan szervezetet, amelynek munkájával kapcsolatban nem kell ő
mértékben tájékozott .

Nincs vita közöttünk abban, hogy 2010 után - a szégyentelen szocialista kormányzás t

követően - teljességgel indokolt volt a határon túli magyarsággal a kapcsolato k

újraszervezése. Képviselőtársam már kérdésében ismertette a Kutatóintézet céljait, íg y

ezeket nem idézném újból .

Konkrét kérdésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Kutatóintézet „A Kárpát-medence i
magyarság társadalmi-gazdasági helyzete és lehetséges fejlesztési irányai” címmel átfogó,

helyzetértékelő dokumentumot állított össze és adott ki a Kárpát-medencei és a

diaszpóra magyarságának gazdasági és társadalmi pozícióiról, és ezzel összefüggésbe n
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egyes meghatározó munkaerő-piaci és humánerőforrás-fejlesztési tényezőkrő l. Az

idézett tanulmányt válaszom mellékleteként csatoltam .

Ezen felül a Kutatóintézet közreműködött a Miniszterelnökség áltat összehívott

Nemzetpolitikai Kerekasztal munkájában. Ez alapján került sor a 2016 . évi külhoni

fejlesztési kulcsprojektek listájának elkészítésére, melyet a Miniszterelnökség álta l

összehívott Nemzetpolitikai Kerekasztal kezdeményezett, és amelyet a Külgazdasági é s

Külügyminisztérium felel ősségébe utaltak, és akinek felkérésére a Kutatóintéze t

koordinálta a lista összeállítását .

A Kutatóintézet a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetéve l

összefogva Kárpát-medencei magyar-magyar demográfiai alapkutatást is végez,

valamint összeállította a Trianon óta legels ő, a Kárpát-medence egészére vonatkozó,

társadalmi és gazdasági fejlesztést is magában foglaló két tervdokumentumát, amelyeke t

a Magyar Állandó Értekezlet és a Kárpát-medencei Magyar Képvisel ők Fóruma is

támogatott .

A Kárpát-haza Fejlesztési Rendszerhez illeszked ő és kiemelt projektek operatív

programokba történő beillesztésére, több mint négyszáz tagból álló fejlesztési tanácsad ó

szervezetből, illetve magyarországi és külhoni fejlesztési szakért őből álló hálózatot

állított fel a Kutatóintézet. Ennek eredményeként három éves előkészítő munka után

lehetőség nyílik az EFOP 2016-os Éves Fejlesztési Keretében induló, első határon átnyúl ó

hatású kiemelt projektek elindítására . A módosítás négy kiemelt projektet nevesí t

összesen 13 milliárd forint értékben, amelyek el őkészítésében és végrehajtásában a

Kutatóintézet közrem űködői szerepet kapott. A projektek az ifjúságügy, egészségügy ,

közösségfejlesztés és társadalmi felzárkóztatás területére, valamint a köznevelésre és a

felsőoktatásra irányulnak .

A Kutatóintézet egyik fontos feladata továbbra is a világszerte tömbben, szórványba n

vagy diaszpórában élő magyarság kulturális és történelmi örökségének feltárása, a

nemzeti integráció elősegítése és a nemzeti önazonosságtudat er ősítése. Ennek

érdekében a Kutatóintézet pályázatokat ír ki, amelyekre minden magát magyarnak vall ó

a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő diák jelentkezhet. Ezen túlmenően

tájékoztatom, hogy a Kutatóintézet 2016 . augusztus 1-jei határidővel hirdette meg Kós

Károly szülőföld-kutató projektjét, amelyre a világon bárhol élő ötven magyar fiatal

jelentkezését várja, akiket érdekelnek a szülőföld társadalmi ügyei és a magyarság

megmaradási és elvándorlási gyakorlata .

Természetesen Képviselőtársam bármilyen javaslatával for• , .~

	

zám bizalommal.

Tisztelettel :
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ELŐSZÓ 

 
 
 
ADÓDJATOK ÖSSZE! 

„Adódjatok össze, 
Hogy roppant módon felnövekedvén, 
Az Istent is, aki végtelenség, 
Valahogyan megközelítsétek.” 
 
József Attila: A számokról 

 
 

Jelen tanulmányunk – Lázár János miniszter úr a nyár eleji Nemzetpolitikai Kerekasztalon 
elhangzott meghagyásának megfelelően – a külhoni magyarság társadalmi és gazdasági 
viszonyainak feltárásához járul hozzá, egyúttal pedig megkezdi az egyes anyaországi 
szereplők külhonba mutató érzékenységének és kapcsolatrendszerének feltérképezését is. 

A külhoni magyarság állandó közéleti és politikai beszédtéma Magyarországon, és 
napjainkban egyre inkább szervesült részévé válik a hazai „politikaformálásnak” és társadalmi 
tevékenységeknek is. Ehhez minden bizonnyal hozzájárult az utóbbi években megújult és 
kiteljesedett nemzetpolitika, valamint az ehhez kapcsolódó közjogi nemzetegyesítés ügye is. 
Egyre szélesebb körben, politikai és világnézeti szempontoktól is egyre függetlenebbül kerül 
felismerésre, hogy a külhoni magyarság rendkívül fontos erőforrást képvisel a magyarság 
hosszú távú boldogulása szempontjából. 

Mindennek eredményeként a külhoni magyarság ügyei már messze túlmutatnak a külpolitikai 
szempontokon és egyre inkább megjelennek a hazai közszféra oktatási, kulturális, sőt 
gazdasági és fejlesztéspolitikai tevékenységeiben is. Ugyanakkor sarkallják a közszféra 
elemző feladatellátását, valamint a döntés-előkészítésben közreműködőket – így e tanulmányt 
készítő Nemzetstratégiai Kutatóintézetet is –, hogy egyre többet tudjunk meg a külhoni 
magyarságról, a Kárpát-medencei magyar közösségekben zajló folyamatokról. 

A külhoni magyarság – többnyire sajnos kedvezőtlen – demográfiai folyamatai meglehetősen 
közismertek, és manapság szintén gyakorta visszaköszönnek a közbeszédben is, de a külhoni 
magyar közösségek társadalmi és gazdasági körülményeiről már jóval kevesebb ismerettel 
rendelkezünk. A hazai közszférában egyre jobban megjelenő külhoni lépték azt is 
megköveteli, hogy beható ismereteink legyenek az anyaország külhonba irányuló makroszintű 
kapcsolatrendszereiről is. E téren szintén azonosíthatók még feltárásra váró tényezők. E 
társadalmi-gazdasági viszonyokról és a kapcsolatrendszerekről a magyar társadalom jelentős 
hányadának van személyes – megalapozott vagy éppen kevésbé megalapozott – benyomása. 
Gyakran el is hangzanak ezzel kapcsolatos vélemények, fontos feladat azonban, hogy ezeket a 
benyomásokat szakmailag megalapozott vizsgálatokkal igazoljuk, vagy éppen cáfoljuk. 
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ELŐSZÓ 

 
 
 
ADÓDJATOK ÖSSZE! 

„Adódjatok össze, 
Hogy roppant módon felnövekedvén, 
Az Istent is, aki végtelenség, 
Valahogyan megközelítsétek.” 
 
József Attila: A számokról 

 
 

Jelen tanulmányunk – Lázár János miniszter úr a nyár eleji Nemzetpolitikai Kerekasztalon 
elhangzott meghagyásának megfelelően – a külhoni magyarság társadalmi és gazdasági 
viszonyainak feltárásához járul hozzá, egyúttal pedig megkezdi az egyes anyaországi 
szereplők külhonba mutató érzékenységének és kapcsolatrendszerének feltérképezését is. 

A külhoni magyarság állandó közéleti és politikai beszédtéma Magyarországon, és 
napjainkban egyre inkább szervesült részévé válik a hazai „politikaformálásnak” és társadalmi 
tevékenységeknek is. Ehhez minden bizonnyal hozzájárult az utóbbi években megújult és 
kiteljesedett nemzetpolitika, valamint az ehhez kapcsolódó közjogi nemzetegyesítés ügye is. 
Egyre szélesebb körben, politikai és világnézeti szempontoktól is egyre függetlenebbül kerül 
felismerésre, hogy a külhoni magyarság rendkívül fontos erőforrást képvisel a magyarság 
hosszú távú boldogulása szempontjából. 

Mindennek eredményeként a külhoni magyarság ügyei már messze túlmutatnak a külpolitikai 
szempontokon és egyre inkább megjelennek a hazai közszféra oktatási, kulturális, sőt 
gazdasági és fejlesztéspolitikai tevékenységeiben is. Ugyanakkor sarkallják a közszféra 
elemző feladatellátását, valamint a döntés-előkészítésben közreműködőket – így e tanulmányt 
készítő Nemzetstratégiai Kutatóintézetet is –, hogy egyre többet tudjunk meg a külhoni 
magyarságról, a Kárpát-medencei magyar közösségekben zajló folyamatokról. 

A külhoni magyarság – többnyire sajnos kedvezőtlen – demográfiai folyamatai meglehetősen 
közismertek, és manapság szintén gyakorta visszaköszönnek a közbeszédben is, de a külhoni 
magyar közösségek társadalmi és gazdasági körülményeiről már jóval kevesebb ismerettel 
rendelkezünk. A hazai közszférában egyre jobban megjelenő külhoni lépték azt is 
megköveteli, hogy beható ismereteink legyenek az anyaország külhonba irányuló makroszintű 
kapcsolatrendszereiről is. E téren szintén azonosíthatók még feltárásra váró tényezők. E 
társadalmi-gazdasági viszonyokról és a kapcsolatrendszerekről a magyar társadalom jelentős 
hányadának van személyes – megalapozott vagy éppen kevésbé megalapozott – benyomása. 
Gyakran el is hangzanak ezzel kapcsolatos vélemények, fontos feladat azonban, hogy ezeket a 
benyomásokat szakmailag megalapozott vizsgálatokkal igazoljuk, vagy éppen cáfoljuk. 
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E küldetés jegyében készült el jelen kötetünk, amely egyelőre csak a kutatássorozat első 
szintű változatát adja közre. A most ismertetett munkákat folytatni kell a következő években 
is, és ezek a kutatások újabb eredményeket és megállapításokat fognak szolgáltatni. 
Intézetünk e tanulmány készítése során – a saját primer kutatásai mellett – feltárt és beépített 
minden elérhető releváns vizsgálati eredményt is. Sajnos a küldetés teljesítése még így is 
nehéz, mert – ellentétben például a szomszédos országok regionális gazdaságtanával – 
kifejezetten a külhoni magyarság vagy a magyarok által többségben lakott térségek gazdasági-
társadalmi adatellátottsága és feltárása még erősen hiányos. Bőven maradtak még további 
vizsgálatra érdemes témák.  

A szülőföldön való boldogulás érdekében a külhoni magyarságot támogató, előremutató hazai 
törekvéseket – az újabb kutatási eredmények megérkezéséig is – folyamatosan művelni, 
bővíteni kell. Bízom benne, hogy már e jelenlegi tanulmány jó néhány eredménye is 
hasznosítható a pontos külhoni cselekvési irányok meghatározásához és azok egymáshoz 
illesztéséhez. 

Harmadik kormánya beiktatásán Orbán Viktor miniszterelnök úr hangsúlyozta: „Megerősítjük 
a gazdasági jelenlétünket és növeljük gazdasági súlyunkat a Kárpát-medencében. Ez érdeke 
Magyarországnak, a szomszédos országoknak és érdeke az Európai Uniónak is. (…) Hosszú 
idő után először mondhatjuk el, hogy ez a kormány az egész magyar nemzetet képviseli, 
mivel nemcsak az anyaországi, hanem a Kárpát-medencében és azon kívül élő magyar 
emberektől is kapott felhatalmazást. Elvárhatjuk tehát a kormány minden tagjától, és kérem 
önöket, parlamenti képviselőket, önök is várják el az egész kormánytól, hogy ezt a történelmi 
felelősséget vállalja, vagyis bármivel és bárkivel szemben álljon ki a magyarokért, álljon ki az 
egész magyar nemzetért.” 

Ezekkel az elvi – politikai alapokkal azonosulva hiszem, hogy a Kárpát-medencei gazdasági 
tér újjáépítése – párhuzamosan a nemzet újraegyesítésével – csak a mindenkori nemzeti 
elköteleződést mutató „legnagyobb közös többszörös” felmutatásával valósítható meg. A 
2010-ben meghirdetett Nemzetegyesítés Fejlesztési Programjával összhangban fogalmazzuk 
meg tehát mi is – a Kárpát-haza Program keretében – javaslatainkat a nemzet egyesítésének 
szövevényes és bonyolult matematikai képletéhez, amelynek megfejtéséhez és megoldásához 
azonban mindannyiunk tevőleges – felelősséggel és hűséggel végzett – munkájára van 
szükség. 

József Attila felszólításának mentén: ha minden magyar megfogja egy másik magyar kezét, 
keblünkre ölelhetjük a Kárpát-medencét! 
 
 
 
 

      Szász Jenő 

     a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke 
 
.  
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FŐBB KONKLÚZIÓK 

 

Kevés az információ a külhoni magyarok társadalmi-gazdasági pozícióiról 

A Kárpát-medencei szintű elemzések során nagy problémát jelent a megfelelő adatok 
hiánya. A gazdasági adatok jelentős része nem érhető el települési szinten. Ha ténylegesen 
csak a külhoni magyarok helyzetéről szeretnénk reális képet kapni, akkor néhány kivételtől 
eltekintve csak a települési szint a releváns. A területtől független demográfiai mutatók ilyen 
szempontból ugyan jobban feltártak, viszont esetükben a gyűjtési gyakoriság jelent gondot, 
hiszen a legfontosabb demográfiai mutatókat csak 10 évente a népszámlálások során mérik 
fel. 

 

Kiinduló alapok: kedvezőtlen demográfiai és értékrendi elmozdulások 

 A Kárpát-medencei magyarság száma a 2001-2011 közötti időszakban igen jelentősen 
csökkent, a természetes fogyás, a migráció és asszimiláció következtében egy évtized 
alatt 3,8%-al fogyatkozott meg a magyarok száma. A csökkenést kiváltó okok az egyes 
nemzetrészek esetében eltérők voltak, míg Romániában a migrációs veszteségnek, 
Szerbiában pedig a természetes fogyásnak, addig Szlovákiában az asszimilációnak van 
benne kiemelkedő szerepe. 

 A demográfiai folyamatok szinte minden külhoni térség esetében kedvezőtlenebbek, 
mint a nemzetközi összevetésben szintén rosszul teljesítő Magyarországon. A magyar 
népesség csökkenése az Anyaországban volt a legcsekélyebb (2%-os) a 2001 és 2011 
közötti időszakban, míg a vizsgált külhoni nemzetrészek mindegyikében legalább 6%-al 
csökkent a magyarok száma, Vajdaságban pedig csaknem 13%-os volt a fogyás. Ehhez 
mind a migráció, mind a természetes népességfogyás a Magyarországinál jelentősebb 
mértékben járult hozzá. 

 A határon túli magyarok értékrendjében jelentős – a hagyományos nemzettudat-felfogás 
szempontjából leginkább kedvezőtlen – változások mentek végbe az elmúlt évtizedben. 
Egyre többen válnak közömbössé a közösségük jelenét és jövőjét illetően. Jelentősen 
nő azok száma, akik a makrorégiójukat (Erdély, Kárpátalja stb.) tekintik hazájuknak, és 
ezzel egyenlő arányban csökken a szűkebb szülőföldhöz való kötődés. Mindez a 
kisebbségi létben gyengülő megtartóerőt fémjelez. Eközben Erdélyben, Felvidéken és 
Kárpátalján egyre inkább hazájuknak tekintik az államot, különösen a Felvidéken, ahol a 
magyarok számára a hazai fogalmát ugyanolyan arányban képezi már Szlovákia, mint a 
Felvidék. 

 

A szülőföldön magyarként való maradás nemzetstratégiai doktrínája 

A magyarság az egész Kárpát-hazában, mind az anyaországban, mind a külhonban, kritikus 
demográfiai helyzetbe került. Mindeközben élénk demográfiai és társadalmi-gazdasági 
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transzferek zajlottak és zajlanak a külhoni és anyaországi nemzettestek között. Továbbá a 
Kárpát-medencén és Magyarországon egyre erősödik a globális migrációs nyomás, amely 
egyre inkább kényszerű vagy szándékolt migrációs célterületté is avathatja e térséget. Ezért 
érdemes újragondolni, hogy milyen stratégiával érdemes közelíteni a külhon és az anyaország 
közötti társadalmi-gazdasági és demográfiai kapcsolatokhoz, hogy azok a magyarság Kárpát-
haza szintű megmaradását is szolgálják. 
 A külhoni magyarság elöregedő társadalmainak kedvezőtlen demográfiai mutatói nagyban 

köszönhetők az anyaországba történő áttelepülésnek (különösen Erdély és a Vajdaság 
esetében).  

 A szórványterületeken elsősorban az asszimiláció olyan jelentős, hogy ezek magyarsága 
egy-két évtizeden belül el is tűnhet. 

 Látni kell ugyanakkor azt is, hogy a külhoni áttelepülések a magyarság bázisát képező 
anyaország demográfiai helyzetére jelentős jótékonyan hatást gyakoroltak (nem is említve 
az ország számára jelentett társadalmi-gazdasági hasznukat a magyarországinál 
képzettebb és aktívabb áttelepült népesség miatt). Az áttelepülések lassították a negatív 
magyarországi tendenciák kibontakozását. 

 A külhoni magyarság kivándorlási célpontjai között az anyaország leértékelődik Nyugat-
európával szemben a legutóbbi években. A folyamat egyértelmű, még ha egyelőre nem is 
rendelkezünk róla pontos adatokkal. 

 
A fentiek miatt a szülőföldön való megmaradás doktrínáját érdemes a magyarság Kárpát-
hazában való megmaradására is értelmezni. Ezt szolgáló pozitív folyamatok lehetnek: 
- A világmagyarság Kárpát-medencei magyarlakta térségekbe való visszatelepülése (pl. a 

fiatal nyugati diaszpórákból). 
- Külhoni közösségek Kárpát-medencén belüli mozgása erősödik a Kárpát-medencéből 

való kitelepülés helyett. 
- Külhoni térségekbe irányuló ideiglenes vagy állandó áttelepülése (különösen 

értelmiségiek, elszármazottak). 
- Az asszimilációnak súlyosan kitett közösségek megmaradása, különösen a fiatal 

generációk magyarként való megmaradása helyben (illetve, ha helyben nem biztosítható, 
akkor legalább a magyarok által többségben lakott térségekben). 

 

A megmaradás földrajza: a kedvező megmaradást mutató tömbök, területi 
fejlesztési megközelítések tárgyai is lehetnek 

 A magyarság Kárpát-medencei megmaradása földrajzilag nem egységes. A vizsgálatok 
alapján a megmaradás esélye jóval nagyobb a magyarság tömbös településterületén, 
szemben a szórvánnyal. (1930 és 2001 közötti tendenciák azt mutatják, hogy a nagyobb 
tömbök [>20 település] visszaszorulása jóval kisebb mértékű [települési szinten kb. -
12%-os] a kisebb tömbökhöz képest [-40%], a tömbön kívüli magyar többségű 
településeknek pedig mintegy 80% eltűnt, nem beszélve a települési szintű többséget 
sosem alkotó szórvány még kedvezőtlenebb, nehezen dokumentálható folyamatairól.) 
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 A tömbök között a Székelyföld önálló kategóriát alkot, itt érvényesül leginkább a 
szülőföldön való megmaradás. A népessége alapján több európai államhoz is mérhető 
nagyságú Székelyföld egy olyan, a környezetétől jól elkülönülő magyarok által lakott 
térség, amely komplex autonóm gazdasági rendszert alkot, társadalmi és gazdasági 
folyamatai statisztikailag is könnyen nyomon követhetők (legalábbis Hargita és Kovászna 
megyét illetően). Bár Székelyföld is vidékies térség, itt a – felsőfokú egészségügyi és 
oktatási központok kiépítése mellett – gazdaság teljes spektrumát fejleszteni lehet és 
szükséges, olyan szegmenseket is, mint például nagyvárosi agglomerációkhoz kötött 
kutatás, fejlesztés, innováció, vagy az infokommunikációs technológiák. Vigyázni kell 
ugyanakkor, hogy a komplex fejlesztés révén fokozódó fejlődés a magyarként való 
megmaradást szolgálja. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a fejlődés 
centrumterületén, például a szuburbán zónákban vagy a befektetési célterületeken 
visszaszorul a magyarság. A fejlesztések eredményeként Székelyföld anyaországi 
funkciókat szolgáltathat az erdélyi és akár a világmagyarság egésze számára. 

 A megmaradást leginkább biztosítani képes határon túli tömbök a határok mentén 
találhatók. E térségek magyar közellátásokkal való kiszolgálása jórészt az anyaországból 
is biztosítható, továbbá a gazdasági rendszereik (piacaik, vállalkozói hálózataik) szintén 
közvetlenül kapcsolódhatnának az anyaországi szerveződésekhez. Az anyaországi és a 
külhoni rendszerek összekapcsolása kiterjedhet a magyar nyelvű egészségügyi és 
oktatási alap- és középfokú ellátásra, a közlekedési és infokommunikációs rendszerekre, a 
gazdasági/üzleti szolgáltatásokra és infrastruktúrákra. A felsőfokú egészségügyi és 
oktatási ellátórendszer tekintetében is kiszolgálhatók e határon túli magyar térségek, 
magyarországi helyszínekről (pl. Győr, Szeged, Debrecen, Budapest, Miskolc, 
Nyíregyháza). 

 A szórványokban a kulturális és oktatási fejlesztési irányoknak van nemzetstratégiai 
jelentősége és lehetősége.  

 

Külhoni magyarlakta térségek: tipikus közép-európai vidékies térségek erre 
támaszkodhat fejlesztésük is 

 A külhoni magyarok által lakott térségek gazdasági (és társadalmi) vizsgálata 
összességében arra utal, hogy ezek a térségek tipikus Kelet- Közép-európai vidékies 
térségek. Az egyes nemzetrészek gazdasági helyzete nagyon különböző, de vannak közös 
vonások is Erdély, Felvidék, Kárpátalja és a Vajdaság magyar többségű részei között, az 
alábbiak szerint: 
o E vidékeken még napjainkban is jelentős az agrárágazat szerepe, bár súlya 

csökkenőben van. 
o Összefoglalóan elmondható, hogy nem jellemző rájuk a szélsőséges elmaradottság, 

az elemzett gazdasági mutatók alapján az országon belül átlagos helyzetűek. Negatív 
kivételt csak Kárpátalja és a Felvidék déli részének középső és keleti része képez, 
amelyek valódi perifériát alkotnak még Kelet-Közép-Európán belül is. 

o E térségek fejlettségi értékei ugyan Magyarországtól elmaradnak, viszont 
megfigyelhető egy lassú, folyamatos felzárkózás az anyaországhoz. A legnagyobb 
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transzferek zajlottak és zajlanak a külhoni és anyaországi nemzettestek között. Továbbá a 
Kárpát-medencén és Magyarországon egyre erősödik a globális migrációs nyomás, amely 
egyre inkább kényszerű vagy szándékolt migrációs célterületté is avathatja e térséget. Ezért 
érdemes újragondolni, hogy milyen stratégiával érdemes közelíteni a külhon és az anyaország 
közötti társadalmi-gazdasági és demográfiai kapcsolatokhoz, hogy azok a magyarság Kárpát-
haza szintű megmaradását is szolgálják. 
 A külhoni magyarság elöregedő társadalmainak kedvezőtlen demográfiai mutatói nagyban 

köszönhetők az anyaországba történő áttelepülésnek (különösen Erdély és a Vajdaság 
esetében).  

 A szórványterületeken elsősorban az asszimiláció olyan jelentős, hogy ezek magyarsága 
egy-két évtizeden belül el is tűnhet. 

 Látni kell ugyanakkor azt is, hogy a külhoni áttelepülések a magyarság bázisát képező 
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magyarországi tendenciák kibontakozását. 

 A külhoni magyarság kivándorlási célpontjai között az anyaország leértékelődik Nyugat-
európával szemben a legutóbbi években. A folyamat egyértelmű, még ha egyelőre nem is 
rendelkezünk róla pontos adatokkal. 
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hazában való megmaradására is értelmezni. Ezt szolgáló pozitív folyamatok lehetnek: 
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- Külhoni térségekbe irányuló ideiglenes vagy állandó áttelepülése (különösen 
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- Az asszimilációnak súlyosan kitett közösségek megmaradása, különösen a fiatal 

generációk magyarként való megmaradása helyben (illetve, ha helyben nem biztosítható, 
akkor legalább a magyarok által többségben lakott térségekben). 

 

A megmaradás földrajza: a kedvező megmaradást mutató tömbök, területi 
fejlesztési megközelítések tárgyai is lehetnek 

 A magyarság Kárpát-medencei megmaradása földrajzilag nem egységes. A vizsgálatok 
alapján a megmaradás esélye jóval nagyobb a magyarság tömbös településterületén, 
szemben a szórvánnyal. (1930 és 2001 közötti tendenciák azt mutatják, hogy a nagyobb 
tömbök [>20 település] visszaszorulása jóval kisebb mértékű [települési szinten kb. -
12%-os] a kisebb tömbökhöz képest [-40%], a tömbön kívüli magyar többségű 
településeknek pedig mintegy 80% eltűnt, nem beszélve a települési szintű többséget 
sosem alkotó szórvány még kedvezőtlenebb, nehezen dokumentálható folyamatairól.) 
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különbség a magyarországi társadalmi-gazdasági mutatókban a jövedelmek és a 
képzettség terén figyelhető meg, míg a munkanélküliségben, vállalkozói aktivitásban 
kevésbé. (Ugyanakkor Ukrajnáról még nem tudósítanak statisztikai adatok az utóbbi 
két évben elmélyült gazdasági válságának következményeiről). 

o Az adott ország nemzeti átlagokhoz ugyanakkor nem zárkóznak fel e térségek, 
nem itt vannak az egyes országok fejlődési gócpontjai (ez szintén tipikus vidéki 
vonás). 

o E vidékeken még napjainkban is jelentős az agrárágazat szerepe, bár súlya 
csökkenőben van.  

Összességében e térségek fejlesztésében nem a felzárkóztatás az elsődleges 
beavatkozási logika (Kárpátalja és Kelet-Szlovákia kivételével), hanem inkább a 
kitörési pontok mentén való fejlesztés a vidéki karakterük megtartása mellett, amely 
karakter a tapasztalatok alapján a megmaradás egyik kulcsa. 

 Az adatok azt mutatják, hogy a vidékies térségekben van jelentős esély a 
megmaradásra, a megmaradt tömbök is mind vidékies térségek. Ennek megfelelően a 
külhoni magyarság fejlesztésében az alábbi vidékfejlesztési megközelítések fontosak: 
o Erősíteni kell az autonóm gazdasági rendszereket (térségen belüli kapcsolatok 

erősítése a vállalkozások között, térségi fogyasztás és termelés egymásra találásának 
segítése, térségi termékek előállításának és fogyasztásának növelése). 

o Meg kell erősíteni, vagy ki kell fejleszteni a külhoni vidékies tömbökben a magyar 
többségű funkcionális városi központokat. 

o Az értelmiség helyben tartása, visszahívása, akár az anyaországi áttelepülése. 
o Elsősorban a Székelyföld az a külhoni, többségében magyarok által lakott térség, ahol 

a vidékfejlesztésen túlmutató komplex gazdaságfejlesztéseknek is jelentős terepe van 
(pl. K+F+I fejlesztések, határozott gazdasági diverzifikáció az ipar és a szolgáltatások 
irányában). Hasonlóan többrétű gazdaságfejlesztési beavatkozások terepe lehet a 
Felvidék nyugati része Dunaszerdahely és Komárom központtal, valamin a 
vajdaságban Szabadka központtal. 

 A külhoni közösségek gazdaságfejlesztési híd szerepe, azaz közvetítő kulcsszerepe a 
nemzetközi gazdasági együttműködésekben egyelőre még gyenge. Érdemes dolgozni e 
potenciál megerősítésében és kihasználásában. Akadályozó tényező, hogy a külhoniak 
képzettsége általában jelentősen elmarad az anyaországtól és a többségi nemzettől is, és 
közösségeik, szervezeteik nemzetközi aktivitása is alacsony szintű. 

 

Lehetőségek a külhoni-anyaországi kapcsolatok elmélyítésére 

 A külhoni magyarság nemzetközi szerepvállalásának fokozásában, és így a lehetséges 
gazdasági híd szerep kihasználásában sokat segíthetnének a nemzetközi EU 
programokból támogatott anyaországi és külhoni projektek. A nyolc országba 
szóródott magyarság szervezeteinek ebben óriási, de ez egyelőre még kevéssé kihasznált 
potenciálja van. 
o Az adatok szerint a külhoni magyar szervezetek nemzetközi programokban 

tapasztalható aktivitása messze elmarad a többségi nemzetétől. 
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o Az anyaországi szervezetek elsöprő arányban inkább nem magyar, mint magyar 
szervezetekkel működnek együtt a környező államokból. 

 A magyar közszféra által készített stratégiai dokumentumokban a külhoni magyarság 
és a Kárpát-medencei kitekintés alulreprezentált, annak ellenére, hogy ez a 
megfontolás már az előző uniós finanszírozású fejlesztési ciklushoz kapcsolódó 
alapdokumentumtól sem volt idegen (Országos Fejlesztési Koncepció 2005), 2010 óta 
pedig még inkább kiteljesedtek e téren a jogszabályi alapok (különösen alkotmányosan), 
és a kormányprogram is felkarolta e törekvéseket. Jó példát szolgáltathatnak 
ugyanakkor a 2014–20-as fejlesztési ciklus tervezési alapdokumentumai (pl. 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció – OFTK, Partnerségi Megállapodás 
– PM, Nemzeti Vidékstratégia). (A 2014–20-as időszak ágazati stratégiáiban ugyanakkor 
csak nyomokban vannak külhoni dimenziók, egy-két kivétel, jó példa említhető csak.) 

 Az utóbbi években minden eddiginél magasabb értéket ért el a külhoni magyarság 
költségvetési támogatása, jelenleg mintegy 40 milliárd forintnyi központi költségvetési 
forrás azonosítható követlen vagy közvetett külhoni támogatásként. Ezen összegek nem 
maradnak el, sőt sok esetben jelentősen meghaladják más országok hasonló típusú 
támogatásait. Mennyiségi összehasonlítást ugyanakkor nehéz tenni, mert pl. míg a 
koszóvói szerbek 70 ezres közössége arányaiban nagyságrendileg több támogatást kap 
Szerbiától, addig Románia címkézetten a külhonba irányuló támogatásai ettől messze 
elmaradnak. Az összegek nagysága nehezen megítélhető, hiszen az összeg érthetően 
sosem lehet elég, e témakör jellegéből fakadóan mindig azonosíthatók további jogos és 
kielégítetlen igények a külhoni magyarság körében. 

 A mennyiségi vizsgálatoknál a gyakorlatban talán jobban hasznosítható eredményekkel 
szolgál a külhoni támogatások felhasználási tárgykörének és módjának elemzése. 
Más támogatási rendszerekkel, és az említett országok (Románia, Szerbia) külhoni 
támogatáspolitikájával összehasonlítva néhány elem jelenleg alárendelt Magyarország 
külhoni támogatáspolitikáiban. A jövőben esetleg célszerű megvizsgálni, hogy 
lehetséges-e vagy érdemes-e súlyukat növelni: 
o A szülőföldön való boldogulást szolgáló gazdaság- és infrastruktúrafejlesztési 

tárgykörök (kivétel a jól fejlődő határon átnyúló infrastruktúrák). 
o A hosszabb távú fejlesztési stratégiai tervekre épített, programalapú finanszírozás. 
o A területileg differenciált, a tömbmagyar térségekre szabott térségfejlesztési 

megközelítés. 
 Amíg a tömbben élő külhoni magyar közösségek a szülőföldjükön tarthatóak – amiben 

segíthetnek célzott a hosszú távú gazdaságfejlesztési programok is –, addig a 
szórványmagyarság nemzetközösségben történő megőrzésére, szinte egyedüli 
beavatkozási lehetőségként, a magyar nyelvű oktatás biztosítása kínálkozik. 

 

A külhoni magyar köznevelés és felsőoktatás stratégiai kihívásai 

 Az elmúlt két évtized oktatásstatisztikai adatai alapján, két – látszólag ellentmondó 
folyamat – figyelhető meg a Kárpát-medencei magyar kisebbségek vonatkozásában: 
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képzettsége általában jelentősen elmarad az anyaországtól és a többségi nemzettől is, és 
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Lehetőségek a külhoni-anyaországi kapcsolatok elmélyítésére 

 A külhoni magyarság nemzetközi szerepvállalásának fokozásában, és így a lehetséges 
gazdasági híd szerep kihasználásában sokat segíthetnének a nemzetközi EU 
programokból támogatott anyaországi és külhoni projektek. A nyolc országba 
szóródott magyarság szervezeteinek ebben óriási, de ez egyelőre még kevéssé kihasznált 
potenciálja van. 
o Az adatok szerint a külhoni magyar szervezetek nemzetközi programokban 

tapasztalható aktivitása messze elmarad a többségi nemzetétől. 
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o Az anyaországi szervezetek elsöprő arányban inkább nem magyar, mint magyar 
szervezetekkel működnek együtt a környező államokból. 

 A magyar közszféra által készített stratégiai dokumentumokban a külhoni magyarság 
és a Kárpát-medencei kitekintés alulreprezentált, annak ellenére, hogy ez a 
megfontolás már az előző uniós finanszírozású fejlesztési ciklushoz kapcsolódó 
alapdokumentumtól sem volt idegen (Országos Fejlesztési Koncepció 2005), 2010 óta 
pedig még inkább kiteljesedtek e téren a jogszabályi alapok (különösen alkotmányosan), 
és a kormányprogram is felkarolta e törekvéseket. Jó példát szolgáltathatnak 
ugyanakkor a 2014–20-as fejlesztési ciklus tervezési alapdokumentumai (pl. 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció – OFTK, Partnerségi Megállapodás 
– PM, Nemzeti Vidékstratégia). (A 2014–20-as időszak ágazati stratégiáiban ugyanakkor 
csak nyomokban vannak külhoni dimenziók, egy-két kivétel, jó példa említhető csak.) 

 Az utóbbi években minden eddiginél magasabb értéket ért el a külhoni magyarság 
költségvetési támogatása, jelenleg mintegy 40 milliárd forintnyi központi költségvetési 
forrás azonosítható követlen vagy közvetett külhoni támogatásként. Ezen összegek nem 
maradnak el, sőt sok esetben jelentősen meghaladják más országok hasonló típusú 
támogatásait. Mennyiségi összehasonlítást ugyanakkor nehéz tenni, mert pl. míg a 
koszóvói szerbek 70 ezres közössége arányaiban nagyságrendileg több támogatást kap 
Szerbiától, addig Románia címkézetten a külhonba irányuló támogatásai ettől messze 
elmaradnak. Az összegek nagysága nehezen megítélhető, hiszen az összeg érthetően 
sosem lehet elég, e témakör jellegéből fakadóan mindig azonosíthatók további jogos és 
kielégítetlen igények a külhoni magyarság körében. 

 A mennyiségi vizsgálatoknál a gyakorlatban talán jobban hasznosítható eredményekkel 
szolgál a külhoni támogatások felhasználási tárgykörének és módjának elemzése. 
Más támogatási rendszerekkel, és az említett országok (Románia, Szerbia) külhoni 
támogatáspolitikájával összehasonlítva néhány elem jelenleg alárendelt Magyarország 
külhoni támogatáspolitikáiban. A jövőben esetleg célszerű megvizsgálni, hogy 
lehetséges-e vagy érdemes-e súlyukat növelni: 
o A szülőföldön való boldogulást szolgáló gazdaság- és infrastruktúrafejlesztési 

tárgykörök (kivétel a jól fejlődő határon átnyúló infrastruktúrák). 
o A hosszabb távú fejlesztési stratégiai tervekre épített, programalapú finanszírozás. 
o A területileg differenciált, a tömbmagyar térségekre szabott térségfejlesztési 

megközelítés. 
 Amíg a tömbben élő külhoni magyar közösségek a szülőföldjükön tarthatóak – amiben 

segíthetnek célzott a hosszú távú gazdaságfejlesztési programok is –, addig a 
szórványmagyarság nemzetközösségben történő megőrzésére, szinte egyedüli 
beavatkozási lehetőségként, a magyar nyelvű oktatás biztosítása kínálkozik. 

 

A külhoni magyar köznevelés és felsőoktatás stratégiai kihívásai 

 Az elmúlt két évtized oktatásstatisztikai adatai alapján, két – látszólag ellentmondó 
folyamat – figyelhető meg a Kárpát-medencei magyar kisebbségek vonatkozásában: 
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o egyrészt a népességcsökkenés eredményeképpen mindegyik nemzetrészben egyre 
kisebb az iskoláskorú populáció,  

o másrészt ezzel párhuzamosan növekvő tendenciát mutatnak a magyar nyelvű 
beiskolázásra épülő anyanyelvi továbbtanulási arányok, beleértve a felsőfokú 
képzést is. 

 Ez utóbbi pozitív folyamat mellett azonban problémát jelent, a külhoni magyar tannyelvű 
iskolákban alkalmazott oktatási módszerek, tankönyvek nem teszik lehetővé az 
államnyelvek megfelelő szintű elsajátítását. Az államnyelv alacsony, nem megfelelő 
szintű ismerete csökkenti a szülőföldön való megmaradás és a helyben történő 
munkavállalás esélyét.  

 A magyar diaszpóra fiataljai erőforrást képviselhetnének a magyarság gyarapodásában, 
akár a Kárpát-medencébe visszatérve, akár a diaszpórában erősödve magyarságukban. 

 A külhoni magyar felsőoktatásban az elmúlt két évtizedben lezajlott intézményi 
építkezések nem várt, rendkívüli eredményeket hoztak. Az előrehaladással nem minden 
esetben tartott lépést a koordinált rendszerszerű, hálózatos felsőoktatási együttműködések 
fejlődése. 

 A jövőben esetleg érdemes megvizsgálni néhány új megközelítés alkalmazásának a 
lehetőségét a külhoni magyar nyelvű köz- és felsőoktatásban, különösen például: 
o a tömbmagyar térségek speciális igényeire szabott államnyelvoktatás; 
o korcsoportonként differenciált ösztöndíjrendszer és oktatási-nevelési koordinációs-

támogató szervezetek megerősítése vagy bevezetése a szórványban (és részben a 
diaszpórában); 

o Kárpát-medencei léptékű és nemzetrészenként működő magyar felsőoktatási 
koordináció és a munkaerőpiaci relevancia és az államnyelvi kompetenciák növelése. 
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1 Az adatellátottság kihívásai a külhoni magyarok és állampolgárok 
vizsgálatakor 

A Kárpát-medencei szintű elemzések során a legnagyobb problémát a megfelelő adatok 
hiánya okozza. Az elmúlt évek során sok tanulmány jelent meg, amely a Magyarország 
határain túl élő magyarok helyzetét mutatja be, azonban ezen elemzések is csak 
hozzávetőlegesen tudták feltárni a magyarság társadalmi, gazdasági helyzetét, mivel az adatok 
csak regionális, jobb esetben megyei szinten elérhetők, és ilyen területi bontásban a magyar 
lakosság aránya csak néhány kivételtől eltekintve (pl. Kovászna és Hargita megyék) haladja 
meg az 50%-ot. A többségében magyar lakta térségek pedig csak a legritkább esetben esnek 
egybe a regionális, vagy megyei közigazgatási határok által megrajzolt térségekkel, ahogy ezt 
a lenti ábra is mutatja a Felvidék példáján: 

 
A közigazgatási határok és a magyar nyelvhatár a Felvidéken (NSKI szerkesztés, 2015) 

Az alábbi ábrán is jól látszik, hogy a magyar lakosság arányához képest milyen alacsony a 
magyar többségű járások és megyék aránya a vizsgált országokban:  

 
Magyar többségű közigazgatási egységek aránya (NSKI szerkesztés, 2015) 
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A külhoni magyarság gazdasági helyzetéről reális képet csakis a megyei szint alatti adatok 
elemzésével kaphatunk. Sajnos azonban a járási, de még inkább települési szintű adatok 
hozzáférése nehézkés, a legtöbb mutató esetében nem készül ilyen alacsony területi szintekre 
adatbázis. Fontos makrogazdasági adatokat, mint pl. a GDP pedig egyáltalán nem is gyűjtenek 
települési szinten. Arról nem is beszélve, hogy az egyes országok statisztikai hivatalai nem 
feltétlenül ugyanazon adatokat gyűjtik, és gyakran még a névre azonos mutatók sem 
összehasonlíthatók a különböző módszertan miatt.  

A gazdasági és társadalmi mutatókkal ellentétben a demográfiai mutatók, valamint a gazdaság 
humánerőforrás helyzetére utaló adatok könnyebben elérhetők települési szintű bontásban, 
azonban ebben az esetben a mérési gyakoriság jelent problémát, hiszen ezen mutatók 
legtöbbjét csak 10 évente, a népszámlálás során gyűjtik. A cenzusok időpontjai a törekvések 
ellenére nem mindig ugyanarra az évre esnek, sőt egyes országok esetében el is maradnak (pl. 
Kárpátaljára csak 2001-es adatokkal rendelkezünk, mivel a 2011-re tervezett népszámlálást a 
mai napig nem bonyolították le, és az instabil politikai helyzet miatt ennek pótlása nem is 
várható a közeljövőben). A cenzusok adatfelvételi módszertana is eltér országonként és 
időszakonként egyaránt. 

A kritikus adathiányt rendszerszerűen érdemes kezelni, amelynek részei lehetnek akár primer 
adatfelvételek is. 

Az adatelérések miatt további kihívást jelent a magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
magyar állampolgárok tanulmányozása. E sokaság folyamatosan emelkedő száma ugyan 
ismert, de más jellemzőikről (pl. lakhely, képzettség) kevés információ áll rendelkezésre és a 
meglévő adatok nem érhetők el könnyen és nyilvánosan. (Mindez hasonlatosan egyébként a 
Magyarországot időlegesen elhagyó, korábban magyarországi lakcímmel rendelkező 
állampolgárok esetéhez, amely sokaság esetében gyakran még a számosság sem állapítható 
meg teljes bizonyossággal, [Gödri, 2015]) Egy külhoni magyarokkal foglalkozó jövőbeli 
adatgyűjtési rendszert ezért célszerűen fel kell készíteni a külhoni magyar állampolgárok 
fontosabb társadalmi és gazdasági jellemzőinek bemutatására is (természetesen nem az 
egyének szintjén).  
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2 Demográfiai helyzetkép 

Jelen tanulmánynak nem célja, hogy részletesen bemutassa a külhoni magyarság demográfiai 
helyzetét, hiszen ez a témakör tudományosan viszonylag kedvezően feltárt, és meglehetősen 
közismert is. További hiánypótló demográfiai kutatásoknak és rendszerezett adatgyűjtéseknek 
persze még így is tág terepe van, de a külhoni magyarság demográfiai helyzetéről jelenleg 
egyértelműen több és megalapozottabb ismerettel rendelkezünk, mint a külhoni magyarság 
társadalmi és gazdasági állapotáról. Ezért is az utóbbi témakör feldolgozása lett jelen 
tanulmány fő küldetése. A társadalmi és gazdasági helyzet ismertetésekor ugyanakkor nem 
megkerülhető a demográfiai meglapozás, ez olvasható a következőkben. 

A határon túli magyarság demográfiai helyzetéről több átfogó tanulmány jelent meg az elmúlt 
években, ebben a fejezetben e tanulmányok, kutatási jelentések alapján mutatjuk be röviden 
az elmúlt több mint 10 év demográfiai folyamatait. A természetes népesedési folyamatok 
mellett külön alfejezetben foglalkozunk az asszimiláció és az értékrend kérdésével, továbbá 
egy 2020-ig érvényes prognózis is helyet kap a fejezetben. 

2.1 Összegzés 
 A Kárpát-medencei magyarság száma a 2001-2011 közötti időszakban igen jelentősen 

csökkent, a természetes fogyás, a migráció és asszimiláció következtében egy évtized 
alatt 3,8%-al fogyatkozott meg a magyarok száma. A csökkenést kiváltó okok az egyes 
nemzetrészek esetében eltérők voltak, míg Romániában a migrációs veszteségnek, 
Szerbiában pedig a természetes fogyásnak, addig Szlovákiában az asszimilációnak van 
benne kiemelkedő szerepe. 

 A határon túli magyarok értékrendjében jelentős – a hagyományos nemzettudat-felfogás 
szempontjából leginkább kedvezőtlen – változások mentek végbe az elmúlt évtizedben. 
Egyre többen válnak közömbössé a közösségük jelenét és jövőjét illetően. Jelentősen 
nő azok száma, akik a makrorégiójukat (Erdély, Kárpátalja stb.) tekintik hazájuknak, és 
ezzel egyenlő arányban csökken a szűkebb szülőföldhöz való kötődés. Mindez a 
kisebbségi létben gyengülő megtartóerőt fémjelez. Eközben Erdélyben, Felvidéken és 
Kárpátalján egyre inkább hazájuknak tekintik az államot, különösen a Felvidéken, ahol a 
magyarok számára a hazai fogalmát ugyanolyan arányban képezi Szlovákia, mint a 
Felvidék. 

 Az asszimiláció tekintetében az egyik legnagyobb veszélyt a vegyes házasságok 
jelentik. Becslések szerint a vegyes házasságban született gyerekeknek csak alig 15-20%-
a válik magyar identitásúvá. E jelenség tekintetében sem egységes a kép, a Székelyföld 
tömbmagyarságában például nem származik asszimilációs veszteség a vegyes 
házasságokból. 

 Egy 2004-ben készített hosszú távú prognózis szerint 2020-ra a 11,6 millióra 
csökkenne a kárpát-medencei magyarok száma. A kisebb létszámú etnikumokban 
várható nagyon gyors ütemű fogyás, ami a szlovéniai és horvátországi szinte teljes 
eltűnésével járhat, de a nagyobb, tömbös magyar nemzetrészekben is 20%-os 
népességfogyás valószínűsíthető.  
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A külhoni magyarság gazdasági helyzetéről reális képet csakis a megyei szint alatti adatok 
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meglévő adatok nem érhetők el könnyen és nyilvánosan. (Mindez hasonlatosan egyébként a 
Magyarországot időlegesen elhagyó, korábban magyarországi lakcímmel rendelkező 
állampolgárok esetéhez, amely sokaság esetében gyakran még a számosság sem állapítható 
meg teljes bizonyossággal, [Gödri, 2015]) Egy külhoni magyarokkal foglalkozó jövőbeli 
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2 Demográfiai helyzetkép 
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közismert is. További hiánypótló demográfiai kutatásoknak és rendszerezett adatgyűjtéseknek 
persze még így is tág terepe van, de a külhoni magyarság demográfiai helyzetéről jelenleg 
egyértelműen több és megalapozottabb ismerettel rendelkezünk, mint a külhoni magyarság 
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2.2 Természetes népesedési folyamatok 
A Kárpát-medencében élő magyarság demográfiai helyzetéről – az előző fejezetben tárgyalt 
nehézségek ellenére – a népszámlálási adatok alapján kaphatunk átfogó képet. A 2011-es 
cenzus adatainak határon túli szempontokat is tartalmazó feldolgozása a KSH 
Népességtudományi Kutatóintézetének Demográfiai Portré 2015 című tanulmányában 
részletesen szerepel, a következőkben az e tanulmányban szereplő írásokra támaszkodunk. A 
tanulmányban vizsgált jelentős magyar lakosságú térségek (Erdély, Felvidék, Vajdaság és 
Kárpátalja) közül egyedül Kárpátalján nem tartottak népszámlálást 2011-ben, amely esetében 
így csak becsült adatokra tudunk támaszkodni.  

A cenzusok adatai alapján elmondható, hogy a Kárpát-medencei magyarság száma a 2001-
2011 közötti időszakban igen jelentősen csökkent. Míg 2001-ben 12,4 millió magyar élt az 
anyaországban és a környező országokban, addig 2011-re 11,95 millióra csökkent a számuk, 
amely 3,8%-os népességcsökkenést jelent (ezek a nem nyilatkozókkal korrigált adatok, a 
nyers számok ennél is sokkal rosszabb képet mutattak: ezek alapján 11,8 millióról 10,4-re 
csökkent a magyar népesség, amely 13,5%-os fogyásnak felel meg). A magyarok száma 
minden környező országban csökkent ebben az időszakban, azonban a folyamat kiváltó okai 
eltérőek az egyes területeken. Míg Romániában a migrációs veszteségnek, Szerbiában 
pedig a természetes fogyásnak, addig Szlovákiában az asszimilációnak van benne 
kiemelkedő szerepe (Kapitány, 2015). 

A demográfiai folyamatok szinte minden külhoni térség esetében kedvezőtlenebbek, mint a 
nemzetközi összevetésben szintén rosszul teljesítő Magyarországon. A magyar népesség 
csökkenése az Anyaországban volt a legcsekélyebb (2%-os) a 2001 és 2011 közötti 
időszakban, míg a vizsgált külhoni nemzetrészek mindegyikében legalább 6%-al csökkent a 
magyarok száma, Vajdaságban pedig csaknem 13%-os volt a fogyás. Ehhez mind a migráció, 
mind a természetes népességfogyás a Magyarországinál jelentősebb mértékben járult hozzá. 

 Erdély 2.2.1
A romániai népszámlálás eredményei alapján az ország népessége 2011-ben egy kevéssel 
meghaladta a 20 millió főt, amelyből valamivel több mint 1,2 millió fő vallotta magát magyar 
nemzetiségűnek, ebből mindössze 11 ezer magyar él Erdély határain kívül. Az előző romániai 
cenzushoz viszonyítva a magyarok száma 13,6%-al csökkent (közel 200 ezer fővel), ami 
azt jelenti, hogy az országos arányuk 6,6%-ról 6,5%-ra esett vissza. Ez az érték meghaladja az 
országos 12,2%-os és a románok esetében mért 13%-os csökkenést. Az erdélyi megyék 
mindegyikében csökkent a magyarok száma, a fogyás mértéke 5 megyében (Arad, Krassó-
Szörény, Hunyad, Szeben és Temes) elérte vagy meghaladta a 25%-ot (Kapitány, 2015). 

Románia esetében a népességcsökkenés legfőbb oka a migráció, a 2001 és 2011 közötti 
időszakban milliós nagyságrendű volt az országot elhagyók száma. Ehhez hasonlóan a 
romániai magyar népesség is az elvándorlás következtében fogyatkozik elsősorban, azonban 
az arányokat vizsgálva az rajzolódik ki, hogy míg a migrációs folyamatok jobban, addig a 
természetes népmozgalmi folyamatok kedvezőtlenebben alakulnak az országos 
trendekhez viszonyítva. A két cenzus közötti időszakban a természetes fogyás jóval 
meghaladta az országos átlagot (ami elsősorban nem az alacsonyabb termékenységi 
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arányszám, vagy a rövidebb születéskor várható élettartam, hanem a rosszabb korszerkezet 
következménye, amelynek okozója a 90-es évek nagyarányú kivándorlása), kedvezőbben 
alakult viszont a magyarok migrációs egyenlege. Romániában a teljes népesség migrációs 
vesztesége éves átlagban 11,3‰, a magyarok körében mért 8,5‰-el szemben (amely azonban 
még így is nagyon jelentős elvándorlást jelent). A többi határon túli magyar nemzetrészhez 
viszonyítva Erdélyben az asszimiláció kisebb szerepet játszik a népességfogyásban (nagyjából 
15 ezer főt tett ki az elmúlt évtizedben asszimilációs vesztség) és inkább csak a szórványban 
élő magyar közösségeket érinti (Kiss, 2012). 

 Felvidék 2.2.2
Szlovákia népessége a népszámlálás időpontjában, közel 5,4 millió fő volt, amelyből 
valamivel több, mint 450 ezer fő vallotta magát magyarnak, ez 8,5%-os aránynak felel 
meg. Az előző népszámláshoz viszonyítva megállapítható, hogy míg Szlovákia lakossága 
minimális mértékben ugyan, de növekedett, addig a magyar nemzetiségűek száma nagyon 
jelentősen csökkent. 2001-ben még 520 ezer fő felett volt a számuk, tehát az elmúlt 
évtizedben 12%-os népességfogyást lehet elkönyvelni a szlovákiai magyarság tekintetében. 
Valószínűleg ennél több 10 ezer fővel is magasabb lehet ténylegesen a magyarok száma, 
hiszen míg 2001-ben 55 ezer fő nem nyilatkozott a nemzetiségéről, addig 2011-re majdnem 
400 ezerre nőtt a nem nyilatkozók száma, azonban ezzel együtt a magyar népesség 
csökkenése jelentős, és sajnálatos módon a területi adatok azt mutatják, hogy a tendencia 
nem csak a szórványban, hanem a tömbben is ugyanolyan hangsúlyos. A magyarság 
létszáma és aránya is jelentősen visszaesett például a magyar nyelvterület központjában lévő 
Komáromban és Dunaszerdahelyen. Az adatok azt mutatják, hogy a migráció nem túl jelentős 
a Felvidéken, a népességcsökkenés oka elsősorban az asszimiláció, másodsorban pedig a 
természetes fogyás (Kapitány, 2015). 

 Vajdaság 2.2.3
A 2011-es népszámlálás eredményei alapján a Vajdaság lakossága mintegy 100 ezer fővel 
csökkent, ebből mintegy 40 ezer fő a magyar nemzetiségűek száma. A 2001-ben még közel 
300 ezer fős magyarság tíz év alatt 254 ezer főre esett vissza, amely nagyon jelentős 
mértékű, 13%-os fogyást jelent. A magyar nemzetiségűek aránya a Vajdaságon belül így 
jelenleg 13%, míg teljes Szerbián belül 3,5%. A vajdasági magyarság nagy mértékű 
fogyatkozásának elsődleges oka, hogy a 90-es évek polgárháborújában a gyermekvállalási 
korban lévő magyar fiatalok jelentős része kivándorolt, így a magyar közösség 
korszerkezete jelentősen elöregedett. Erre vezethető vissza, hogy a két népszámlálás közötti 
népességcsökkenésből mintegy 30 ezer főt a természetes fogyás tesz ki, míg a migrációs 
veszteség 8-9 ezer főre tehető. Az asszimiláció – Romániához hasonlóan – a természetes 
fogyáshoz és a migrációhoz képest nem okoz jelentős népességveszteséget a Vajdaságban. 
(Kapitány, 2015). 

 Kárpátalja 2.2.4
Mint a bevezetőben említettük Ukrajnában és így Kárpátalján se tartottak népszámlálást 
az elmúlt időszakban. A többi közép-kelet-európai országhoz hasonlóan itt is 2011-re volt 
tervezve a cenzus, de anyagi és politikai okokból elmaradt, és a közeljövőben nem is várható 
a pótlása. A kárpátaljai demográfusok becslései alapján a 2001-es 152 ezerhez képest 2011-
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minimális mértékben ugyan, de növekedett, addig a magyar nemzetiségűek száma nagyon 
jelentősen csökkent. 2001-ben még 520 ezer fő felett volt a számuk, tehát az elmúlt 
évtizedben 12%-os népességfogyást lehet elkönyvelni a szlovákiai magyarság tekintetében. 
Valószínűleg ennél több 10 ezer fővel is magasabb lehet ténylegesen a magyarok száma, 
hiszen míg 2001-ben 55 ezer fő nem nyilatkozott a nemzetiségéről, addig 2011-re majdnem 
400 ezerre nőtt a nem nyilatkozók száma, azonban ezzel együtt a magyar népesség 
csökkenése jelentős, és sajnálatos módon a területi adatok azt mutatják, hogy a tendencia 
nem csak a szórványban, hanem a tömbben is ugyanolyan hangsúlyos. A magyarság 
létszáma és aránya is jelentősen visszaesett például a magyar nyelvterület központjában lévő 
Komáromban és Dunaszerdahelyen. Az adatok azt mutatják, hogy a migráció nem túl jelentős 
a Felvidéken, a népességcsökkenés oka elsősorban az asszimiláció, másodsorban pedig a 
természetes fogyás (Kapitány, 2015). 

 Vajdaság 2.2.3
A 2011-es népszámlálás eredményei alapján a Vajdaság lakossága mintegy 100 ezer fővel 
csökkent, ebből mintegy 40 ezer fő a magyar nemzetiségűek száma. A 2001-ben még közel 
300 ezer fős magyarság tíz év alatt 254 ezer főre esett vissza, amely nagyon jelentős 
mértékű, 13%-os fogyást jelent. A magyar nemzetiségűek aránya a Vajdaságon belül így 
jelenleg 13%, míg teljes Szerbián belül 3,5%. A vajdasági magyarság nagy mértékű 
fogyatkozásának elsődleges oka, hogy a 90-es évek polgárháborújában a gyermekvállalási 
korban lévő magyar fiatalok jelentős része kivándorolt, így a magyar közösség 
korszerkezete jelentősen elöregedett. Erre vezethető vissza, hogy a két népszámlálás közötti 
népességcsökkenésből mintegy 30 ezer főt a természetes fogyás tesz ki, míg a migrációs 
veszteség 8-9 ezer főre tehető. Az asszimiláció – Romániához hasonlóan – a természetes 
fogyáshoz és a migrációhoz képest nem okoz jelentős népességveszteséget a Vajdaságban. 
(Kapitány, 2015). 

 Kárpátalja 2.2.4
Mint a bevezetőben említettük Ukrajnában és így Kárpátalján se tartottak népszámlálást 
az elmúlt időszakban. A többi közép-kelet-európai országhoz hasonlóan itt is 2011-re volt 
tervezve a cenzus, de anyagi és politikai okokból elmaradt, és a közeljövőben nem is várható 
a pótlása. A kárpátaljai demográfusok becslései alapján a 2001-es 152 ezerhez képest 2011-
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re 141 ezer főre csökkenhetett a magyarok száma, amely közel 8%-os fogyást jelent. 
(Kapitány, 2015). 

2.3 Asszimiláció, értékrend 
2011-ben két kutatás jelent meg Dobos Ferenc szerkesztésében, amelyek közül az egyik 
határon túli magyar közösségek asszimilációs folyamataival (Dobos Ferenc: Asszimilációs 
folyamatok az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 1996-2011), a 
másik a magyarság értékrendjének (Dobos Ferenc: Értékrend és életmód változások az 
erdélyi, felvidéki kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 1997-2011) vizsgálatával 
foglalkozott. Ezen kutatási jelentések alapján mutatjuk be röviden, hogy milyen változások 
jellemezték az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarságot az 1996 és 2011 közötti 
időszakban az asszimiláció és értékrend vonatkozásában. Összefoglalásként elmondható, 
hogy sajnos mind az asszimiláció, mind az értékrend tekintetében jelentős negatív 
folyamatok jellemezték a vizsgált időszakot.  

Az asszimiláció szempontjából az egyik legnagyobb veszélyt a vegyes házasságok jelentik. 
Becslések alapján a kárpát-medencei magyarok körülbelül 25-30% rendelkezik más 
etnikumhoz tartozó házastárssal, az ő gyerekeiknek pedig csak alig 15-20%-a válik magyar 
identitásúvá. Ez bizonyítja az is, hogy a magyar tannyelvű iskolába járó gyerekeknek csak 
elenyésző része (nemzetrészektől függően körülbelül 7-16%-a) származik vegyes 
házasságból.  

Az asszimilációt meghatározó legfőbb folyamatok egyike az intergenerációs (családon belül 
öröklődő) iskolaválasztás gyakorlata. A szülők továbbra is nagyon jelentős arányban olyan 
tannyelvű iskolába íratják be a gyerekeiket, amilyenbe ők is jártak, azonban majdnem 
minden térség esetében negatív tendenciák figyelhetők meg. Az elmúlt több mint egy 
évtizedet vizsgálva a legjelentősebb változások Kárpátalján voltak, itt a magyar szülők közül 
18%-al kevesebben járatják a gyerekeiket magyar tannyelvű iskolába. Az egyetlen pozitív 
irányú változás a Vajdaságban jelentkezett, itt 5,5%-al nőtt a magyar iskolát választók 
aránya. Nagyon jelentős eltérések mutatkoznak, ha a szülők korcsoportja alapján vizsgáljuk 
az iskoláztatási gyakorlatokat. A 35 év alatti szülők ugyanis jóval kisebb arányban íratják be 
gyereküket magyar nyelvű iskolába, ami azt is jelenti, hogy ha a tendenciák így folytatódnak, 
akkor néhány évtized múlva drámai mértékben le fog csökkenni a magyar nyelvű oktatásba 
járó gyerekek száma.  

Az asszimiláció egyik jele a nyelvhasználati szokások változása, ezért az ezt jellemző 
folyamatokra is érdemes itt kitérni. A családon belüli nyelvhasználat igen erős összefüggést 
mutat az iskolaválasztással. Azon családok körében, ahol a gyereket magyar tannyelvű 
iskolába íratják be az anyanyelvhasználat az előző nemzedékek szintjén marad, ezzel szemben 
a többségi nyelvű iskolába járó gyerekek családjában egyre inkább háttérbe szorul a 
magyar nyelv használata. Ehhez hasonlóan a közéleti nyelvhasználatban is megfigyelhető ez 
az összefüggés az iskolaválasztás és a nyelvhasználat vonatkozásában.  

A határon túli magyarokat érő hátrányos megkülönböztetés is jelentősen hozzájárul az 
asszimilációhoz, hiszen egyfajta beilleszkedési kényszert generálhat a diszkrimináció. 
Ebben az esetben is nagy eltérés mutatkozik a magyar, illetve többségi iskolát választó 
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magyarok között, mégpedig érdekes módon a magyar iskolát választók számoltak be több 
sérelemről. Valószínűleg ennek az lehet az oka, hogy a többségi iskolába járók gyengülő 
identitástudatuk miatt kevésbé érzik diszkriminációnak az őket érő sérelmeket. 

A magyarok értékrendjét többek között a közéleti érdeklődés, az autonómiához való viszony, 
a haza fogalomhoz való viszony és a nemzeti értékrend változása, valamint a migrációhoz 
való viszony alapján vizsgálta Dobos Ferenc Értékrend és életmód változások az erdélyi, 
felvidéki kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 1997-2011 című tanulmánya. A 
közéleti érdeklődés tekintetében az idősoros adatok azt mutatják, hogy a határon túli 
magyarok közül egyre többen válnak közömbössé a közösségük jelenét és jövőjét illetően. 
Jelenleg már majdnem minden negyedik felnőtt magyar állampolgárt jellemez ilyen apolitikus 
hozzáállás, ez az 1999-ban mért szintnek közel a duplája. A negatív tendencia elsősorban az 
alacsonyabb társadalmi szinteken található rétegek körében figyelhető meg. 

Az autonómiához való viszony tekintetében jelentős eltérések vannak az egyes térségek 
között. A teljes régióra (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja) kiterjedő autonómiát a 
vajdasági magyarság kétharmada támogatja (ez 14%-os növekedést jelent az elmúlt 
évtizedben), amely kimagasló arány az erdélyi 22%, kárpátaljai 10% és felvidéki 8%-hoz 
viszonyítva (ezen térségek esetében jelentősen csökkent ezen autonómia típus támogatottsága 
a vizsgált időszakban). A legnagyobb átrendeződés az támogatott autonómia formák 
tekintetében Erdélyben ment végbe, ahol az össz-erdélyi autonómia támogatottságának 
csökkenése mellett megkétszereződött a kulturális autonómiát támogatók aránya. A 
tömbmagyarság településterületének területi autonómiája egyik nemzetrész esetében sem érte 
el a 30%-ot (mindennek módszertani okai is lehetnek, ezek az adatok nem feltétlen 
reprezentatívak például Székelyföld autonómia támogatottságára nézve, ahol egy 2006-os 
nem hivatalos népszavazáson 53%-os részvétel mellett a lakosság 99%-a támogatta a 
székelyföldi autonómiát [Székely Nemzeti Tanács, 2008]). A legaggasztóbb tendenciákat a 
felvidéki magyarság tekintetében lehet megfigyelni. A megkérdezett felvidéki magyaroknak 
ugyanis több mint a negyede (26,3%-a) elutasította az önrendelkezés bármely formáját 
és egyharmaduk (34,2%) nem nyilvánított véleményt, ezek jóval magasabbak a 2000-ben 
mért arányoknál (18,1% ill., 16,3%). 

Az autonómiához hasonlóan a haza fogalmához való viszony tekintetében is negatív 
tendenciák figyelhetők meg a vizsgált periódusban. 1997 óta a határon túli magyarok körében 
jelentősen megnőtt (nagyjából 20%-al) azok száma, akik elsősorban a makrorégiójukat 
tekintik hazának, és ezzel egyenlő arányban csökkent a szűkebb szülőföldhöz való kötődés 
(ez negatív folyamatnak tekinthető, hiszen a szűkebb szülőföldhöz kötődés a saját 
kisebbséghez való kötődés egyik fontos tényezője). Különösen aggasztó, hogy a felvidéki 
magyarok már ugyanolyan arányban tekintik hazájuknak Szlovákiát mint a Felvidéket. Erdély 
esetében pedig ki kell emelni, hogy duplájára nőtt azon 14 aluli fiatalok száma, akik már 
Romániát tekintik hazájuknak (de még így is „csak” 14% az arányuk).  

Érdemes még a migrációs potenciállal is foglalkozni ebben a fejezetben, amely jelentősen 
veszélyezteti a szülőföldön való megmaradást. A külhoni magyarlakta régiókat összevetve az 
látható, hogy egyedül a Vajdaságot nem veszélyezteti a magyarok tömeges elvándorlása, 
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re 141 ezer főre csökkenhetett a magyarok száma, amely közel 8%-os fogyást jelent. 
(Kapitány, 2015). 

2.3 Asszimiláció, értékrend 
2011-ben két kutatás jelent meg Dobos Ferenc szerkesztésében, amelyek közül az egyik 
határon túli magyar közösségek asszimilációs folyamataival (Dobos Ferenc: Asszimilációs 
folyamatok az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 1996-2011), a 
másik a magyarság értékrendjének (Dobos Ferenc: Értékrend és életmód változások az 
erdélyi, felvidéki kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 1997-2011) vizsgálatával 
foglalkozott. Ezen kutatási jelentések alapján mutatjuk be röviden, hogy milyen változások 
jellemezték az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarságot az 1996 és 2011 közötti 
időszakban az asszimiláció és értékrend vonatkozásában. Összefoglalásként elmondható, 
hogy sajnos mind az asszimiláció, mind az értékrend tekintetében jelentős negatív 
folyamatok jellemezték a vizsgált időszakot.  

Az asszimiláció szempontjából az egyik legnagyobb veszélyt a vegyes házasságok jelentik. 
Becslések alapján a kárpát-medencei magyarok körülbelül 25-30% rendelkezik más 
etnikumhoz tartozó házastárssal, az ő gyerekeiknek pedig csak alig 15-20%-a válik magyar 
identitásúvá. Ez bizonyítja az is, hogy a magyar tannyelvű iskolába járó gyerekeknek csak 
elenyésző része (nemzetrészektől függően körülbelül 7-16%-a) származik vegyes 
házasságból.  

Az asszimilációt meghatározó legfőbb folyamatok egyike az intergenerációs (családon belül 
öröklődő) iskolaválasztás gyakorlata. A szülők továbbra is nagyon jelentős arányban olyan 
tannyelvű iskolába íratják be a gyerekeiket, amilyenbe ők is jártak, azonban majdnem 
minden térség esetében negatív tendenciák figyelhetők meg. Az elmúlt több mint egy 
évtizedet vizsgálva a legjelentősebb változások Kárpátalján voltak, itt a magyar szülők közül 
18%-al kevesebben járatják a gyerekeiket magyar tannyelvű iskolába. Az egyetlen pozitív 
irányú változás a Vajdaságban jelentkezett, itt 5,5%-al nőtt a magyar iskolát választók 
aránya. Nagyon jelentős eltérések mutatkoznak, ha a szülők korcsoportja alapján vizsgáljuk 
az iskoláztatási gyakorlatokat. A 35 év alatti szülők ugyanis jóval kisebb arányban íratják be 
gyereküket magyar nyelvű iskolába, ami azt is jelenti, hogy ha a tendenciák így folytatódnak, 
akkor néhány évtized múlva drámai mértékben le fog csökkenni a magyar nyelvű oktatásba 
járó gyerekek száma.  

Az asszimiláció egyik jele a nyelvhasználati szokások változása, ezért az ezt jellemző 
folyamatokra is érdemes itt kitérni. A családon belüli nyelvhasználat igen erős összefüggést 
mutat az iskolaválasztással. Azon családok körében, ahol a gyereket magyar tannyelvű 
iskolába íratják be az anyanyelvhasználat az előző nemzedékek szintjén marad, ezzel szemben 
a többségi nyelvű iskolába járó gyerekek családjában egyre inkább háttérbe szorul a 
magyar nyelv használata. Ehhez hasonlóan a közéleti nyelvhasználatban is megfigyelhető ez 
az összefüggés az iskolaválasztás és a nyelvhasználat vonatkozásában.  

A határon túli magyarokat érő hátrányos megkülönböztetés is jelentősen hozzájárul az 
asszimilációhoz, hiszen egyfajta beilleszkedési kényszert generálhat a diszkrimináció. 
Ebben az esetben is nagy eltérés mutatkozik a magyar, illetve többségi iskolát választó 
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magyarok között, mégpedig érdekes módon a magyar iskolát választók számoltak be több 
sérelemről. Valószínűleg ennek az lehet az oka, hogy a többségi iskolába járók gyengülő 
identitástudatuk miatt kevésbé érzik diszkriminációnak az őket érő sérelmeket. 

A magyarok értékrendjét többek között a közéleti érdeklődés, az autonómiához való viszony, 
a haza fogalomhoz való viszony és a nemzeti értékrend változása, valamint a migrációhoz 
való viszony alapján vizsgálta Dobos Ferenc Értékrend és életmód változások az erdélyi, 
felvidéki kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 1997-2011 című tanulmánya. A 
közéleti érdeklődés tekintetében az idősoros adatok azt mutatják, hogy a határon túli 
magyarok közül egyre többen válnak közömbössé a közösségük jelenét és jövőjét illetően. 
Jelenleg már majdnem minden negyedik felnőtt magyar állampolgárt jellemez ilyen apolitikus 
hozzáállás, ez az 1999-ban mért szintnek közel a duplája. A negatív tendencia elsősorban az 
alacsonyabb társadalmi szinteken található rétegek körében figyelhető meg. 

Az autonómiához való viszony tekintetében jelentős eltérések vannak az egyes térségek 
között. A teljes régióra (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja) kiterjedő autonómiát a 
vajdasági magyarság kétharmada támogatja (ez 14%-os növekedést jelent az elmúlt 
évtizedben), amely kimagasló arány az erdélyi 22%, kárpátaljai 10% és felvidéki 8%-hoz 
viszonyítva (ezen térségek esetében jelentősen csökkent ezen autonómia típus támogatottsága 
a vizsgált időszakban). A legnagyobb átrendeződés az támogatott autonómia formák 
tekintetében Erdélyben ment végbe, ahol az össz-erdélyi autonómia támogatottságának 
csökkenése mellett megkétszereződött a kulturális autonómiát támogatók aránya. A 
tömbmagyarság településterületének területi autonómiája egyik nemzetrész esetében sem érte 
el a 30%-ot (mindennek módszertani okai is lehetnek, ezek az adatok nem feltétlen 
reprezentatívak például Székelyföld autonómia támogatottságára nézve, ahol egy 2006-os 
nem hivatalos népszavazáson 53%-os részvétel mellett a lakosság 99%-a támogatta a 
székelyföldi autonómiát [Székely Nemzeti Tanács, 2008]). A legaggasztóbb tendenciákat a 
felvidéki magyarság tekintetében lehet megfigyelni. A megkérdezett felvidéki magyaroknak 
ugyanis több mint a negyede (26,3%-a) elutasította az önrendelkezés bármely formáját 
és egyharmaduk (34,2%) nem nyilvánított véleményt, ezek jóval magasabbak a 2000-ben 
mért arányoknál (18,1% ill., 16,3%). 

Az autonómiához hasonlóan a haza fogalmához való viszony tekintetében is negatív 
tendenciák figyelhetők meg a vizsgált periódusban. 1997 óta a határon túli magyarok körében 
jelentősen megnőtt (nagyjából 20%-al) azok száma, akik elsősorban a makrorégiójukat 
tekintik hazának, és ezzel egyenlő arányban csökkent a szűkebb szülőföldhöz való kötődés 
(ez negatív folyamatnak tekinthető, hiszen a szűkebb szülőföldhöz kötődés a saját 
kisebbséghez való kötődés egyik fontos tényezője). Különösen aggasztó, hogy a felvidéki 
magyarok már ugyanolyan arányban tekintik hazájuknak Szlovákiát mint a Felvidéket. Erdély 
esetében pedig ki kell emelni, hogy duplájára nőtt azon 14 aluli fiatalok száma, akik már 
Romániát tekintik hazájuknak (de még így is „csak” 14% az arányuk).  

Érdemes még a migrációs potenciállal is foglalkozni ebben a fejezetben, amely jelentősen 
veszélyezteti a szülőföldön való megmaradást. A külhoni magyarlakta régiókat összevetve az 
látható, hogy egyedül a Vajdaságot nem veszélyezteti a magyarok tömeges elvándorlása, 
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itt a megkérdezettek 78,4% volt biztos benne, hogy a szülőföldjén képzeli el a jövőjét. 
Kárpátalján és Erdélyben már reálisabb veszély a migráció (itt 67,8%, illetve 61,6% a 
biztosan maradók aránya), a legrosszabb értékeket pedig ebben az esetben is Felvidéken lehet 
kimutatni, itt csak megkérdezett magyarok fele mondta ki egyértelműen, hogy nem tervezi a 
szülőföldje elhagyását. A tervezett elvándorlás célországai is jelentősen átalakultak a vizsgált 
időszakban, 1999-ben még minden régió esetében Magyarország volt az első számú 
célpont, jelenleg ez már csak Kárpátaljára érvényes. A többi nemzetrész esetében 
Magyarország helyett már a nyugat-európai országok a legfontosabb migrációs célpontok. 

2.4 Prognózis 
A Kárpát-medencei magyarság hosszú távú demográfiai kilátásairól 2004-ben készült átfogó 
elemzés a KSH Népességtudományi Kutató Intézete által „A Kárpát-medencei magyarság 
demográfiai helyzete és előreszámítása, 1991-2021” címmel. A tanulmányban három hipotézist 
(pesszimista, realista és optimista) állítottak fel, amelyek a termékenység és a várható 
élettartamban mutattak eltérést, a vándorlás és asszimiláció mindhárom esetben állandó volt (az 
1996 és 2000 közötti időszakot vették alapul).  

A reális szcenárió szerint a termékenység fokozatosan emelkedni fog, de várhatóan lassan, és 
hosszabb távon se fogja elérni a szülőpárok utánpótlásához szükséges 2,1-es átlagot. A várható 
élettartam tekintetében a szerzők a férfiak esetében 6, a nőknél pedig 4 éves emelkedést várnak 
2020-ig. Ez alapján 2020-ra a 2001. évi 12,4 millióról 11,6 millióra csökkenne a kárpát-
medencei magyarok száma (a pesszimista becslés 10,9 milliós, az optimista pedig 12,1 milliós 
magyarságot vizionál – ez utóbbi a jelenlegi adatok alapján tényleg nagyon optimista becslés, 
hiszen 2011-re már 12 millió alá csökkent a magyarok száma, növekedés pedig a tendenciákat 
nézve szinte kizárt). A modell szerint az egyes országoknál a létszámváltozások más-más képet 
mutatnak majd. A kisebb létszámú etnikumokban nagyon gyors ütemű fogyás 
valószínűsíthető. A leggyorsabban a szlovéniai magyarság fog fogyni a realista előrejelzés 
szerint, itt 2020-ra várhatóan szinte teljesen el fog tűnni a magyar etnikum. Hasonló helyzet 
várható a horvátországi magyarság esetében is, és igen jelentősen fog csökkenni a szerbiai 
(vajdasági) magyarok száma is. A kárpátaljai, erdélyi és felvidéki tömbökben nem várható ilyen 
mértékű csökkenés, azonban e területek esetében is reális a 20%-os fogyás. 

A prognózis készítői előálltak ún. létszámmegtartó forgatókönyvekkel is, amelyben azt 
vizsgálták, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ne legyen ilyen mértékű a magyarság csökkenése. 
Egyenként elemezték, hogy milyen mértékű gyermekszám emelkedésre, halandóság javulásra 
és identitásváltásra (fordított asszimilációra) lenne szükség a létszámmegtartáshoz. A modell azt 
mutatta, hogy külön-külön egyik pozitív demográfiai változás se lenne elégséges a magyar 
népesség fenntartásához, azt csakis ezen tényezők együttes jó irányba történő előmozdításával 
lehetne elérni. Ehhez a bázisidőszakhoz képest (1996-2000) 0,36-os gyermekszám 
növekedésre, a férfiaknál 8,8 év, a nőknél 6,8 átlagos élettartam növekedésre, és 400 ezer 
fő visszaintegrálására (ötévente 6,3%-os asszimilációs nyereségre) van szükség, ami a 
jelenlegi folyamatokat vizsgálva nem tűnik reálisnak. Sőt, ezen tendenciákon túl szükséges az 
is, hogy a vajdasági és különösen a románinai magyarság esetében jelentősen mérséklődjön a 
Magyarországra történő áttelepülés.  
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3 A külhoni és anyaországi társadalmi-gazdasági kapcsolatok mérlege – 
Külhoni erőforrások nem fenntartható elvonása 

3.1 Konklúziók 
Az 1990-es évek elején megújult magyar nemzetstratégia alapvető külhoni célkitűzésévé vált, 
hogy nemzettársaink szülőföldjükön magyarként megmaradhassanak. Az eltelt időszak 
statisztikái sajnos nem utalnak a megmaradásra. A külhoni magyarság megmaradását 
leginkább szolgálni képes társadalmi csoportok, a képzettek, a fiatalok, a családosok az 1990 
óta jelentős számban települtek át Magyarországra. E folyamat eredményeként az anyaország 
egy gazdaságilag átlagon felül aktív és képzett, leszármazottakkal együtt körülbelül 300 
ezer fős népességgel gazdagodott. Az anyaország anyagilag is jelentősen gyarapodott az 
áttelepüléseknek köszönhetően. Az anyaország demográfiai kihívásai miatt még inkább 
felértékelődik a külhoni magyarság e hozzájárulása. A magyar állam által külhonba juttatott 
költségvetési támogatások összege azonban messze elmarad még a külhoni hozzájárulás 
követlen, egyszerűbben számszerűsíthető értékeitől is. 

Az anyaország nyeresége egyben a külhoni magyarság – nyilván nem szándékolt – 
kizsákmányolása. Az elöregedés gyorsítása mellett különösen fájó az anyaország és külhon 
viszonylatában tapasztalatható agyelszívás jelensége. A külhoni magyarság veszteségei ez 
időszakban összességében pótolhatatlanok. Erre utalnak a jelentős Kárpát-medencei magyar 
lélekszámcsökkenés statisztikái és prognózisai is. Újabb fordulatot jelent, hogy az utóbbi 
években a külhoni kibocsátás feltételezhetően nem csökkent, de a nyitott Európában már nem 
Magyarország a kitelepülni szándékozó magyarok elsődleges célországa. 

Számot kell vetni ezzel a helyzettel, és egy következetes, a valóságra reagáló és proaktív 
nemzetstratégiát kell felépíteni.  
 Olyan felvetések mentén érdemes ezt felépíteni, hogy például az anyaország tekinthet-e 

kibocsátóként külhoni magyar közösségekre. A demográfiai helyzete miatt akár ez 
indokolt is lehet, más szempontból kevésbé. Érdemes azonosítani azt a mozgásteret, ami a 
magyarság Kárpát-medencei szintű megmaradását nem veszélyezteti, például vonzóvá 
kell tenni Magyarországot a külhoni magyarság számára, elsősorban a nyugatról 
visszatelepülő külhoniak esetében. Hogyan és hol lehetne megmenteni az erős 
asszimilációnak kitett eltűnő közösségek erőforrását. 

 Nem feltétlen csak egyetlen választ lehet adni a felvetésekre, és csak egyetlen megoldást 
célszerű követni a külhon és az anyaország demográfiai kapcsolatainak alakításában. 
Térségenként és élethelyzetenként is nagyon eltérő stratégiák lehetnek érvényesek.  

 Ugyanakkor a korlátozott és fogyatkozó nemzeti erőforrások hatékony hasznosulása 
érdekében minden körülmények között hasznos lehet a tömbmagyarság szülőföldön való 
boldogulásának támogatása, és gazdasági létalapjainak megerősítése. 

3.2 Részletes helyzetértékelés 
A külhoni magyarság hozzájárulása Magyarország demográfiájához: 

 1991 és 2009 között hozzávetőlegesen 215e fő települt át Magyarországra a Kárpát-
medencéből, ill. a szomszédos államokból (Hablicsek, 2005). Az időszakban az 135e fő 
Magyarországon élő személy szerezett magyar állampolgárságot (KSH, 2014). 
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 A 2003 és 2010 között állampolgárságot szerzett csoportra vonatkozó vizsgálatok szerint 
(KSH, 2014) a magyarországi népességnél jóval fiatalabb (18-39 évesek aránya 51%, 
szemben a 31%-os országos értékkel). Szintén jóval felülreprezentáltabb körükben a 
házasságban élők aránya (52%, szemben 37%-kal), még ha ez csökkenő tendenciát is 
mutat, mindez összességében e népesség nagyobb gyermekvállalási potenciáljára utal 
(KSH, 2011). Közelítő becslések1 alapján összességében 2010 körül hozzávetőlegesen 
legalább 300e fő első vagy másodgenerációs áttelepült élhetett Magyarországon (a valós 
szám jóval magasabb lehet, mint ezek az óvatos becslések). Az áttelepült népesség nélkül 
Magyarország népessége már 2002 körül 10 millió fő alá csökkent volna, ami végül csak 
mintegy 10 évvel később következett be. 

 Összességében demográfiai szempontból kedvező összetételű népességgel 
gazdagodott Magyarország az áttelepüléseknek köszönhetően. Mindennek egyenes 
következménye, hogy a szülőföldön maradt külhoni magyar népesség jelentős 
veszteségeket szenvedett el az áttelepülések miatt. Az áttelepülők számánál jóval 
nagyobbak a veszteségek, hiszen a külhoni népesség fennmaradásának szempontjából 
legvitálisabb csoportok létszáma apadt. nyilván ez is hozzájárult ahhoz a Kárpát-
medencei külhoni magyarság elöregedéséhez, ami a Magyarországinál kedvezőtlenebb 
(Hablicsek, 2005). 

 A népességprognózisok szerint nagy esély van a Kárpát-medencei magyarság 
létszámának további csökkenésére (Hablicsek, 2005). A vizsgálatok szerint az áttelepülést 
fontolgató külhoni magyarok körében már nem Magyarország a legfontosabb célország 
(Dobos, 2011). Az elmúlt években valóban csökkent is az áttelepülők száma. Ugyanakkor 
megfigyelhető, de még fel nem tárt jelenség, hogy a Nyugat-Európából visszatelepülő 
külhoni magyarok előszeretettek választják Magyarországot visszatelepülésük 
színhelyéül. 
 

A külhoni magyarság hozzájárulása Magyarország közpénzügyi helyzetéhez: 
 Az áttelepülő népesség gazdasági aktivitása és képzettségi mutatói is kimagaslóak 

(65% foglalkoztatott, 3% munkanélküli, 30% felsőfokú végzettségű szemben 
Magyarország 48%, 7% és 18%-os értékével). 

 E népesség átlagon felüli hozzájárulást ad a hazai gazdasági teljesítményhez. Ennek 
értékénél könnyebben és közvetlenebbül számszerűsíthető, hogy e népesség milyen 
jelentős mértékben tehermentesíti és tehermentesítette Magyarország 
közszolgáltatásait.  

 Az áttelepülők az országos átlagnál fiatalabbak és nagyobb arányban rendelkeznek 
munkából származó jövedelemmel, ezért vélhetően jóval kisebb arányban terhelik az  
 

                                                 
1 Az eredményeket adó becslések leegyszerűsített módszertant követnek, a témában az NSKI a KSH NKI-val együttműködve 
egy népszámlálási adatokra épülő kiterjedt kutatást tervez. A második generációs becslésben az 1991 és 2009 közötti 
magyarországi termékenység átlagosan 1,43-as értékkel szerepel, amit az áttelepültek 18-39 éves korosztályának nőtagjaira 
vetítettünk. E korosztály nőtagjainak száma a 2003 és 2010 között állampolgárságot nyert népesség e korosztályának aránya 
(51%) az 1991 és 2009 között áttelepült teljes népességre vetítve és ennek az értéknek az 55%-a (a 2003-10-es teljes 55% 
volt a nők aránya). A halálozásokkal nem számolva. 
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állami egészségügyi, szociális és nyugdíj ellátórendszerek kiadási oldalát. Például csak a 
2009. évben, a kedvezőbb korösszetételnek köszönhetően akár 20 Mrd forinttal kevesebb 
öregségi nyugdíjkiadás merülhetett fel e népesség körében, mint ha a teljes magyarországi 
népességhez hasonló korösszetétellel rendelkezne ez a létszám. 

 Érdekes az a tény is, hogy e népesség jelentős része nem magyarországi képzőhelyekben 
szerzett képesítést, ami 2015. évi árakon akár a 120 Mrd Ft megtakarítást is jelenthet 
Magyarország oktatási kiadásaiban, közelítő becslések2 szerint. 

  

                                                 
2 Az eredményeket adó becslések leegyszerűsített módszertant követnek, a témában az NSKI a KSH NKI-val együttműködve 
egy népszámlálási adatokra épülő kiterjedt kutatást tervez. Jelen becslés abból indul ki, hogy az áttelepülő felsőfokú 
végzettségűek fele, a középfokú végzettségűek negyede nem Magyarországon szerezet a képesítését, egy fő felsőfokú 
képzése átlagosan 2 millió Ft, egy fő középfokú végzettsége átlagosan 1 millió Ft költséget jelent. 
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4 A külhoni magyar megmaradás földrajza – 
Tömbökre és szórványokra szabott fejlesztések lehetősége 

4.1 Konklúziók 
A magyarság Kárpát-medencei megmaradása földrajzilag nem egységes. A megmaradás 
kimutathatóan nagyobb esélyű a magyarság tömbös településterületén, szemben a 
szórvánnyal. A nagyobb tömbök visszaszorulása csekélyebb a mindössze néhány összefüggő 
magyar többségű vagy relatív magyar többségű település által alkotott apróbb tömbökhöz 
képest. 

Ezeket az időben stabil kiterjedésű tömbös településterületeket földrajzi alapon is meg lehetne 
közelíteni támogatáspolitikai szempontból. Így stratégiailag tervezett hatékony és integrált 
komplex beavatkozásokat lehet tenni, terepei lehetnek akár gazdaságfejlesztési és 
infrastrukturális fejlesztéseknek is. A tömbök tradicionális központjai gyakran elvesztették 
domináns magyar jellegüket, még a most is meglévő jelentős számú magyar lakosuk ellenére 
is. Itt segítheti a megmaradást egy magyar többségű funkcionális térségi központ fejlesztése. 
A szórványokban a magyar polgárok a fejlesztéspolitika alanyai, nincs relevanciája a 
területi megközelítésnek. Ennek megfelelően itt a kulturális és oktatási fejlesztéseik lehetnek 
a meghatározók. 

 A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által azonosított tömbök 4.1.1
A tömbök sokfélék, fejlesztéspolitikai szempontból célszerű kategóriákra bontani őket. 

 A Székelyföld önálló kategóriát alkot. Népessége több európai államhoz is mérhető, és 
komplex autonóm gazdasági rendszert alkot. A külhoni magyar térségek közül a 
székelyföldi magyarság megmaradásának mutatói a legkedvezőbbek között van (ha nem a 
legkedvezőbb). A Székelyföld a gazdasági, társadalmi, környezeti struktúrákra egyaránt 
kiterjedően integráltan fejleszthető. 

 A központi funkciókat jelenleg vagy potenciálisan ellátó városi központtal rendelkező 
tömbökben komplex gazdaságfejlesztés valósítható meg. A belső erőforrások 
hasznosítása (térségi termékek, piacok és térségen belüli gazdasági kapcsolatok 
élénkítése) és az anyaországi befektetés-ösztönzés fontossága emelhető ki, amelyek több 
gazdasági ágazatot is felölhetnek. 

 A nagy tömbök maguk is a magyarországi hálózatokba integrálódó fontos komplex 
felsőfokú központokat fejleszthetnek ki, leginkább a felsőoktatási, szakképzési és 
kulturális szolgáltatások terén. 

 A városi központok nélküli tömbök az agrár-vidékfejlesztés terepei lehetnek. 
 Az anyaországgal szomszédos tömbökre a magyarországi hálózatok kiterjeszthetők, 

pl. közszolgáltatási, közlekedési, vállalkozási, befektetés-ösztönzési együttműködések 
esetében. Közellátásuk magyarországi helyszínekről szervezhető. 
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Magyar többségű, vagy relatív magyar többségű települések tömbjei (a számok magyarázatát ld. következő táblázatban) 

(NSKI szerkesztés, 2015) 

TÉRSÉGFEJLESZTÉSI IRÁNYOK 
TÖMB: Tömbök létező 

vagy potenciális 
magyar  
többségű 
központja 
(kiemelt központ) 

Közszolgáltatási 
kiszolgálására 
felkészítendő 
anyaországi 
helyszín 
(egészségügyi, 
oktatási) 

Komplex 
térségfejlesztés, 
anyaországi 
funkciók 
(gazdaság, 
társadalom, 
környezet, 
infrastruktúra 
térségileg integrált 
fejlesztése) 

felsőfokú 
városi 
központok 
kialakítása 
(komplex 
felsőoktatási és 
szakképzési 
intézmények, 
kulturális 
szolgáltatás 
magyarországi 
hálózatok 
részeként) 

integrálása 
szomszédos 
anyaországi 
hálózatokba 
(közlekedési, 
köznevelési, 
szakképzési, 
egészségügyi, 
vállalkozói, 
befektetés-
ösztönzési) 

városi központra 
támaszkodó 
komplex 
gazdaság-
fejlesztés  
(helyi gazdaság-
fejlesztés belső 
erőforrásokon és 
célzott befektetés-
ösztönzés) 

Agrár- és 
vidék-
fejlesztés 

1.Székelyföld 

- (központ vagy 
funkciómegosztó 
kisvárosi hálózat 
fejlesztendő) 

-      

2.Kisalföld 

Dunaszerdahely, 
Komárom, 
Párkány, Ipolyság, 
Zseliz, 
Nagymegyer, 
Somorja, Gúta, 
Ógyalla 

Győr (Budapest)      

3.Bácska 

Szabadka, 
Topolya, Zenta, 
Magyarkanizsa, 
Ada, Csóka 

Szeged      

4.Kárpátalja Beregszász Nyíregyháza      
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kulturális 
szolgáltatás 
magyarországi 
hálózatok 
részeként) 

integrálása 
szomszédos 
anyaországi 
hálózatokba 
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köznevelési, 
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városi központra 
támaszkodó 
komplex 
gazdaság-
fejlesztés  
(helyi gazdaság-
fejlesztés belső 
erőforrásokon és 
célzott befektetés-
ösztönzés) 

Agrár- és 
vidék-
fejlesztés 

5.Felvidék Fülek, Tornaalja Miskolc 

(Salgótarján) 
     

6.Bodrogköz Királyhelmec, 
Nagykapos Nyíregyháza      

7.Nagykárolyi Nagykároly Nyíregyháza      
8.Szatmár Sárköz Nyíregyháza      

9.Érmellék Érmihályfalva, 
Székelyhíd 

Debrecen      

10.Szalontai Nagyszalonta Békéscsaba      
11.Szilágyság  - (Szilágycseh) (Debrecen)      

határmenti 
apró tömbök3  -  

Salgótarján/ 
Békéscsaba/ 
Nagykanizsa/Pécs 

     

elszigetelt 
apró tömbök4  -  Székelyföld      

 Szórványterületi csoportok tipizálása 4.1.2
A következő szórványterületi tipológia-javaslat egzakt módon a szórvány két legfontosabb, 
egymással ok-okozati viszonyban álló válságtünetét veszi alapul, mégpedig (a) a demográfiai 
mutatót (a magyarság abszolút és relatív számarányának változása) és (b) a magyar nyelvű 
oktatási intézményrendszer állapotát. Fontos, hogy a szórványterületeket a szomszédos 
államok (c) megyerendszerében helyezzük el. E három szempont eredményeként a következő 
három megyecsoportok különíthetjük el, melyekre eltérő beavatkozási akcióterveket 
szükséges készíteni. Jelenleg nem látható esély arra, hogy a Kárpát-medence bármely 
szórványtérségében, idegen, többségi államnemzeti és kisebbségi etnikai környezetben a 
magyarság tömbösödését célul tűzhessük ki.  

                                                 
3 Felvidéken: Ipolykéri apró tömb, valamint tömbhöz nem csatlakozó határmenti magyar falvak: Vilka, Kalonda, Rapp 
Partiumban: Aradi északi agglomeráció apró tömbje, valamint tömbhöz nem csatlakozó határmenti magyar falvak: Pusztakeresztúr, 
Progány, Kispereg; határ közelben: Zimándköz és Zimándújfalu 
Baranyai apró tömbök: Kopácsi tömb, Vörösmarti tömb, valamint tömbhöz nem csatlakozó határhoz közeli magyar falu: 
Újbezdán 
Vajdaságban: Bánátban (SRB) tömbhöz nem csatlakozó határhoz közeli magyar falvak: Rábé, Magyarmajdány, Bácskában 
(SRB) tömbhöz nem csatlakozó határhoz közeli magyar falvak: Gombos, Doroszló, Szilágyi, Bácskertes, Bezdán 
4 Erdélyi apró tömbök: Magyardécsi, Ördöngősfüzesi, Dicsőszentmártoni, Magyarbükkösi, Magyarlapádi, Tordai, 
Tordaszentlászlói, Mákófalvi, Bánffyhunyadi, Magyarszováti 
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SZÓRVÁNY TÍPUSA 

SZÓRVÁNYOK 
(MEGYÉK 

VAGY 
TÉRSÉGEK) 

KÖZPONT 
VAGY – 

KÖZPONT 
NÉLKÜL - A 
FONTOSABB 

TELEPÜLÉSEK 

LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI 
TERÜLETEK 

I. 
Hosszú távon fenntartható 
szórványmagyar terület 

1. Bihar  
 

2. Maros 
3. Nyugat-Bácska 

 
4. Moldva (székelyes 

csángók) 
 

1. K: Nagyvárad és 
Margitta 

2. K: Segesvár 
3. KN: Bácskertes, 

Gombos, Doroszló 
4. K: Bákó 

 

o A meglévő magyar nyelvű iskolahálózat 
fenntartására, a magyar nyelvű oktatás 
színvonalának és képzési kínálatának növelésére 
irányuló koncepció és akcióterv kidolgozása 
szükséges. 

o Növelni kell e területek vonzását a 
faluturizmusban. 

o A magyarság gondozására a történelmi 
egyházaknak településenként és felekezetenként 
kiemelt munkakörű lelkészeket, szociális 
munkásokat és más szakembereket kell a 
közösségépítés feladatára beállítaniuk. 

o Támogatni kell a szigetfalvak, kistelepülések 
művelődési életének feléledését és működését 
(színjátszás, olvasókörök, egyleti élet, 
hagyományőrző csoportok stb.). 

II. 
Rövid távon fenntartható 
szórványmagyar terület 

5. Beszterce-Naszód 
 
 

 
6. Arad  
7. Brassó 
8. Máramaros 

 
 

9. Hunyad 
10. Fehér 

 
11. Szerém 

 
12. Dél-Bánát  

 
13. Al-Duna mente 

 
 
 
 
 

14. Közép-Bánát 
15. Regát 

(Kárpátokon túl: 
Havasalföld, 
Dobrudzsa, 
Bukarest) 

5. K: Beszterce, 
Bethlen, 
Szászlekence, 
Óradna 

6. K: Arad 
7. K: Négyfalu 
8. K: 

Máramarossziget 
és Nagybánya 

9. K: Déva 
10. K: Nagyenyed, 

Gyulafehérvár 
11. KN: Maradék, 

Dobradó, Satrinca 
12. K: Versec 

 
13. KN: Pancsova 

(Székelykeve, 
Hertelandyfalva, 
Sándoregyháza, 
Belgrád városi 
szórványa) 

14. K: Nagybecskerek 
15. K: Bukarest 
 

o Körzetközpontokban, koncentrált, összevont 
magyar iskolák kialakítása, az ehhez kapcsolódó 
szórványösztöndíj és iskolabusz-rendszer 
működtetése. 

o Ahol ez állami oktatási formában nem 
lehetséges, ott egyházi vagy magánoktatási 
intézményeket kell létrehozni. 

III. 
Súlyos kihívásokkal terhelt 
jövőjű szórványmagyar terület 

16. Krassó-Szörény,  
17. Temes,  
18. Szeben 

 

16. K: Karánsebes 
17. K: Temesvár  
18. K: Nagyszeben, 

Medgyes 
 

o A szórványmagyar kisközösségek 
felszámolódásának időbeli kitolása lehet az 
egyetlen cél. Az itt élő szórványmagyarok már 
nem képesek önálló magyar nyelvű 
iskolahálózatot fenntartani, ezért az iskolán 
kívüli magyar oktatási programokat (pl. 
„szombati óvoda”, „vasárnapi iskola”) érdemes 
– eseti jelleggel – támogatni. Az itt élő magyar 
fiatalok számára biztosítani kell a lehetőséget 
arra, hogy bekapcsolódhassanak a 
szórványkollégiumok oktatásába. 

 

4.2 Részletes helyzetértékelés 
A jelenlegi külhoni magyarság Kárpát-medencei földrajzi településterületének mintázata 
jelentősen megváltozott az elmúlt évszádban. A magyarság monarchia idejében tapasztalható 
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TÉRSÉGFEJLESZTÉSI IRÁNYOK 
TÖMB: Tömbök létező 

vagy potenciális 
magyar  
többségű 
központja 
(kiemelt központ) 

Közszolgáltatási 
kiszolgálására 
felkészítendő 
anyaországi 
helyszín 
(egészségügyi, 
oktatási) 

Komplex 
térségfejlesztés, 
anyaországi 
funkciók 
(gazdaság, 
társadalom, 
környezet, 
infrastruktúra 
térségileg integrált 
fejlesztése) 

felsőfokú 
városi 
központok 
kialakítása 
(komplex 
felsőoktatási és 
szakképzési 
intézmények, 
kulturális 
szolgáltatás 
magyarországi 
hálózatok 
részeként) 

integrálása 
szomszédos 
anyaországi 
hálózatokba 
(közlekedési, 
köznevelési, 
szakképzési, 
egészségügyi, 
vállalkozói, 
befektetés-
ösztönzési) 

városi központra 
támaszkodó 
komplex 
gazdaság-
fejlesztés  
(helyi gazdaság-
fejlesztés belső 
erőforrásokon és 
célzott befektetés-
ösztönzés) 

Agrár- és 
vidék-
fejlesztés 

5.Felvidék Fülek, Tornaalja Miskolc 

(Salgótarján) 
     

6.Bodrogköz Királyhelmec, 
Nagykapos Nyíregyháza      

7.Nagykárolyi Nagykároly Nyíregyháza      
8.Szatmár Sárköz Nyíregyháza      

9.Érmellék Érmihályfalva, 
Székelyhíd 

Debrecen      

10.Szalontai Nagyszalonta Békéscsaba      
11.Szilágyság  - (Szilágycseh) (Debrecen)      

határmenti 
apró tömbök3  -  

Salgótarján/ 
Békéscsaba/ 
Nagykanizsa/Pécs 

     

elszigetelt 
apró tömbök4  -  Székelyföld      

 Szórványterületi csoportok tipizálása 4.1.2
A következő szórványterületi tipológia-javaslat egzakt módon a szórvány két legfontosabb, 
egymással ok-okozati viszonyban álló válságtünetét veszi alapul, mégpedig (a) a demográfiai 
mutatót (a magyarság abszolút és relatív számarányának változása) és (b) a magyar nyelvű 
oktatási intézményrendszer állapotát. Fontos, hogy a szórványterületeket a szomszédos 
államok (c) megyerendszerében helyezzük el. E három szempont eredményeként a következő 
három megyecsoportok különíthetjük el, melyekre eltérő beavatkozási akcióterveket 
szükséges készíteni. Jelenleg nem látható esély arra, hogy a Kárpát-medence bármely 
szórványtérségében, idegen, többségi államnemzeti és kisebbségi etnikai környezetben a 
magyarság tömbösödését célul tűzhessük ki.  

                                                 
3 Felvidéken: Ipolykéri apró tömb, valamint tömbhöz nem csatlakozó határmenti magyar falvak: Vilka, Kalonda, Rapp 
Partiumban: Aradi északi agglomeráció apró tömbje, valamint tömbhöz nem csatlakozó határmenti magyar falvak: Pusztakeresztúr, 
Progány, Kispereg; határ közelben: Zimándköz és Zimándújfalu 
Baranyai apró tömbök: Kopácsi tömb, Vörösmarti tömb, valamint tömbhöz nem csatlakozó határhoz közeli magyar falu: 
Újbezdán 
Vajdaságban: Bánátban (SRB) tömbhöz nem csatlakozó határhoz közeli magyar falvak: Rábé, Magyarmajdány, Bácskában 
(SRB) tömbhöz nem csatlakozó határhoz közeli magyar falvak: Gombos, Doroszló, Szilágyi, Bácskertes, Bezdán 
4 Erdélyi apró tömbök: Magyardécsi, Ördöngősfüzesi, Dicsőszentmártoni, Magyarbükkösi, Magyarlapádi, Tordai, 
Tordaszentlászlói, Mákófalvi, Bánffyhunyadi, Magyarszováti 
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SZÓRVÁNY TÍPUSA 

SZÓRVÁNYOK 
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VAGY 
TÉRSÉGEK) 

KÖZPONT 
VAGY – 

KÖZPONT 
NÉLKÜL - A 
FONTOSABB 

TELEPÜLÉSEK 

LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI 
TERÜLETEK 

I. 
Hosszú távon fenntartható 
szórványmagyar terület 

1. Bihar  
 

2. Maros 
3. Nyugat-Bácska 

 
4. Moldva (székelyes 

csángók) 
 

1. K: Nagyvárad és 
Margitta 

2. K: Segesvár 
3. KN: Bácskertes, 

Gombos, Doroszló 
4. K: Bákó 

 

o A meglévő magyar nyelvű iskolahálózat 
fenntartására, a magyar nyelvű oktatás 
színvonalának és képzési kínálatának növelésére 
irányuló koncepció és akcióterv kidolgozása 
szükséges. 

o Növelni kell e területek vonzását a 
faluturizmusban. 

o A magyarság gondozására a történelmi 
egyházaknak településenként és felekezetenként 
kiemelt munkakörű lelkészeket, szociális 
munkásokat és más szakembereket kell a 
közösségépítés feladatára beállítaniuk. 

o Támogatni kell a szigetfalvak, kistelepülések 
művelődési életének feléledését és működését 
(színjátszás, olvasókörök, egyleti élet, 
hagyományőrző csoportok stb.). 

II. 
Rövid távon fenntartható 
szórványmagyar terület 

5. Beszterce-Naszód 
 
 

 
6. Arad  
7. Brassó 
8. Máramaros 

 
 

9. Hunyad 
10. Fehér 

 
11. Szerém 

 
12. Dél-Bánát  

 
13. Al-Duna mente 

 
 
 
 
 

14. Közép-Bánát 
15. Regát 

(Kárpátokon túl: 
Havasalföld, 
Dobrudzsa, 
Bukarest) 

5. K: Beszterce, 
Bethlen, 
Szászlekence, 
Óradna 

6. K: Arad 
7. K: Négyfalu 
8. K: 

Máramarossziget 
és Nagybánya 

9. K: Déva 
10. K: Nagyenyed, 

Gyulafehérvár 
11. KN: Maradék, 

Dobradó, Satrinca 
12. K: Versec 

 
13. KN: Pancsova 

(Székelykeve, 
Hertelandyfalva, 
Sándoregyháza, 
Belgrád városi 
szórványa) 

14. K: Nagybecskerek 
15. K: Bukarest 
 

o Körzetközpontokban, koncentrált, összevont 
magyar iskolák kialakítása, az ehhez kapcsolódó 
szórványösztöndíj és iskolabusz-rendszer 
működtetése. 

o Ahol ez állami oktatási formában nem 
lehetséges, ott egyházi vagy magánoktatási 
intézményeket kell létrehozni. 

III. 
Súlyos kihívásokkal terhelt 
jövőjű szórványmagyar terület 

16. Krassó-Szörény,  
17. Temes,  
18. Szeben 

 

16. K: Karánsebes 
17. K: Temesvár  
18. K: Nagyszeben, 

Medgyes 
 

o A szórványmagyar kisközösségek 
felszámolódásának időbeli kitolása lehet az 
egyetlen cél. Az itt élő szórványmagyarok már 
nem képesek önálló magyar nyelvű 
iskolahálózatot fenntartani, ezért az iskolán 
kívüli magyar oktatási programokat (pl. 
„szombati óvoda”, „vasárnapi iskola”) érdemes 
– eseti jelleggel – támogatni. Az itt élő magyar 
fiatalok számára biztosítani kell a lehetőséget 
arra, hogy bekapcsolódhassanak a 
szórványkollégiumok oktatásába. 

 

4.2 Részletes helyzetértékelés 
A jelenlegi külhoni magyarság Kárpát-medencei földrajzi településterületének mintázata 
jelentősen megváltozott az elmúlt évszádban. A magyarság monarchia idejében tapasztalható 
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Kárpát-medencei expanzióját egy máig tartó erőteljes visszahúzódás váltotta fel az I. 
világháború végétől kezdődő kisebbségi létben. 

Lassan visszaszoruló tömbök és eltűnő szórványok 

Az 1930 és 2001 közötti külhoni Kárpát-medencei településterületek vizsgálata alapján a 
legjelentősebb visszaszorulást a tömbökön kívüli5 magyar többségű vagy relatív 
többségű települések számában figyelhetünk meg. 
 A tömbökön kívüli, 1930-ban még többségében magyar települések mintegy 

háromnegyede vesztette el a magyar többségét vagy relatív többségét 2001-re. 
 A magyarság településterületének tömbjei is visszaszorultak ebben az időszakban, de itt 

csak 15%-kal csökkent a magyar többségű vagy relatív többségű települések száma. 
 A vizsgálatok szerint a Kárpát-medence minden külhoni térségében mindössze 28 olyan 

település azonosítható, amely 1930-as adatokhoz képest 2001-ben újként magyar többségű 
vagy relatív magyar többségű volt. Ezek közül mindössze kettő volt, amely nem volt 
határos magyarság valamely tömbjével. 

 A tömbök meglehetősen állandó területi képződmények, területi változásuk során 
megőrzik kompaktságukat, visszaszorulásuk elsősorban a szélső településeiket érintik. 
Nem gyakori és nem jelentős a nagyobb tömbök felszabdalódása darabolódása. A legtöbb 
tömbre ugyan a Székelyföld szakadt 1930 és 2001 között, de az új tömbök aprók, 
településeik száma nem éri el a Székelyföld nagy tömbjének 5%-át. Arányaiban 
jelentősebb a Szilágyság és Bácska feldarabolódása. 

 
Magyar többségű vagy relatív magyar többségű települések aránya 2001-ben 1930-hoz viszonyítva (1930=100%) 

(NSKI szerkesztés, 2015) 

Szintén megfigyelhető, hogy a nagyobb tömbökben kedvezőbb a magyar többségű vagy 
relatív többségű települések megmaradása. A 1930 és 2011 között: 
o A 20 település feletti tömbök településeinek több mint 75%-a tartotta meg magyarságát. E 

tömbök magyar településeinek száma összességében csak 12%-kal csökkent.  
 A 20 település alatti tömbök magyar többségű vagy relatív magyar többségű 

településeinek száma összességében mintegy 40%-kal csökkent. 

                                                 
5 A vizsgálatok során saját fejlesztésű módszertannal dolgoztunk. A Kárpát-medence településeinek etnikai összetétele 2001, 
MTA CSFK Földrajztudományi Intézet kiadványának térképsorozata képzete jelentette az összehasonlító vizsgálatok alapját. 
Földrajzilag tömbnek tekintettük a legalább három szomszédos magyar többségű vagy relatív magyar többségű település által 
alkotott területet. 
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 Az 1930 és 2001 között eltűnt tömbök között kizárólag legfeljebb 10 településből álló 
tömbök találhatók. 

 Az 1930-ban 5 település alatti kis tömbök tudtak csak magyar többségű 
településgyarapodást felmutatni, de a gyarapodást követően is döntően 5 település alatti 
kis tömbök maradtak. Így összességében 17 többségében vagy relatív többségben magyar 
település jelent meg újonnan. Ez mindössze 1,5%-a az összes 2001-es magyar 
településszámnak. 

 
A tömbök magyar többségű vagy relatív magyar többségű települései számának csökkenése az 1930-as értékek %-

ában, a vízszintes tengelyen található a tömbök településszáma (a kimutatásban nem szerepelnek az eltűnt tömbök és 
a növekvő tömbök). (NSKI szerkesztés, 2015) 

Fontos, hogy nem csak a földrajzi megfigyelések szerint nagyobb a megmaradás esélye a 
tömbökben. A tömb fogalmát tágabban értelmezve – és minden magyar többségű vagy relatív 
többségű települést tömbnek tekintve – hasonló következtetésre juthatunk erdélyi 
tanulmányok alapján (Kiss, 2012). Az eredmények szerint 2001-től 2011-ig az erdélyi 
magyarság asszimilációs vesztesége szinte kizárólag a nem magyar többségű megyékből 
származott (összesen kb. 15e fő, Kovászna és Hargita megyében kb. 100 fő), és a 
szórványterületekkel rendelkező megyékben volt arányaiban a legnagyobb. 

 A tömbök, mint a közszolgáltatási, gazdasági és infrastrukturális fejlesztések 4.2.1
célterületei 

A magyar többségű, vagy relatíve magyar többségű települések által alkotott tömbök 
gazdaságfejlesztési és infrastrukturális támogatások terepei lehetnek. Itt érvényesülhet 
csak nagy valószínűséggel a magyar közösség szempontjait is figyelembe vevő irányítás és 
forráselosztás települési szinten. Továbbá csak itt mondható el, hogy a támogatások 
befektetései többségében a magyar lakosság javát szolgálják. A tömböket ezért 
megfontolandó fejlesztési szempontból azonosítani és lehatárolni, és a településeik által 
alkotott térségekre (mint sajátos térségekre) területi fejlesztési terveket készíteni. 

A fejlesztések során célszerű megkülönböztetni az anyaországhoz csatlakozó tömböket. 
Ezek magyar közellátásokkal való kiszolgálása az anyaországból is biztosítható. A gazdasági 
rendszereik (piacaik, vállalkozói hálózataik) szintén közvetlenül kapcsolódhatnak az 
anyaországi szerveződésekhez. Az anyaországtól távoli nagy tömbök (ez lényegében a 
Székelyföldet jelenti) fejlesztése során a helyszínen kell kiépíteni a magyar közszolgáltató 
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Kárpát-medencei expanzióját egy máig tartó erőteljes visszahúzódás váltotta fel az I. 
világháború végétől kezdődő kisebbségi létben. 

Lassan visszaszoruló tömbök és eltűnő szórványok 

Az 1930 és 2001 közötti külhoni Kárpát-medencei településterületek vizsgálata alapján a 
legjelentősebb visszaszorulást a tömbökön kívüli5 magyar többségű vagy relatív 
többségű települések számában figyelhetünk meg. 
 A tömbökön kívüli, 1930-ban még többségében magyar települések mintegy 

háromnegyede vesztette el a magyar többségét vagy relatív többségét 2001-re. 
 A magyarság településterületének tömbjei is visszaszorultak ebben az időszakban, de itt 

csak 15%-kal csökkent a magyar többségű vagy relatív többségű települések száma. 
 A vizsgálatok szerint a Kárpát-medence minden külhoni térségében mindössze 28 olyan 

település azonosítható, amely 1930-as adatokhoz képest 2001-ben újként magyar többségű 
vagy relatív magyar többségű volt. Ezek közül mindössze kettő volt, amely nem volt 
határos magyarság valamely tömbjével. 

 A tömbök meglehetősen állandó területi képződmények, területi változásuk során 
megőrzik kompaktságukat, visszaszorulásuk elsősorban a szélső településeiket érintik. 
Nem gyakori és nem jelentős a nagyobb tömbök felszabdalódása darabolódása. A legtöbb 
tömbre ugyan a Székelyföld szakadt 1930 és 2001 között, de az új tömbök aprók, 
településeik száma nem éri el a Székelyföld nagy tömbjének 5%-át. Arányaiban 
jelentősebb a Szilágyság és Bácska feldarabolódása. 

 
Magyar többségű vagy relatív magyar többségű települések aránya 2001-ben 1930-hoz viszonyítva (1930=100%) 

(NSKI szerkesztés, 2015) 

Szintén megfigyelhető, hogy a nagyobb tömbökben kedvezőbb a magyar többségű vagy 
relatív többségű települések megmaradása. A 1930 és 2011 között: 
o A 20 település feletti tömbök településeinek több mint 75%-a tartotta meg magyarságát. E 

tömbök magyar településeinek száma összességében csak 12%-kal csökkent.  
 A 20 település alatti tömbök magyar többségű vagy relatív magyar többségű 

településeinek száma összességében mintegy 40%-kal csökkent. 

                                                 
5 A vizsgálatok során saját fejlesztésű módszertannal dolgoztunk. A Kárpát-medence településeinek etnikai összetétele 2001, 
MTA CSFK Földrajztudományi Intézet kiadványának térképsorozata képzete jelentette az összehasonlító vizsgálatok alapját. 
Földrajzilag tömbnek tekintettük a legalább három szomszédos magyar többségű vagy relatív magyar többségű település által 
alkotott területet. 
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 Az 1930 és 2001 között eltűnt tömbök között kizárólag legfeljebb 10 településből álló 
tömbök találhatók. 

 Az 1930-ban 5 település alatti kis tömbök tudtak csak magyar többségű 
településgyarapodást felmutatni, de a gyarapodást követően is döntően 5 település alatti 
kis tömbök maradtak. Így összességében 17 többségében vagy relatív többségben magyar 
település jelent meg újonnan. Ez mindössze 1,5%-a az összes 2001-es magyar 
településszámnak. 

 
A tömbök magyar többségű vagy relatív magyar többségű települései számának csökkenése az 1930-as értékek %-

ában, a vízszintes tengelyen található a tömbök településszáma (a kimutatásban nem szerepelnek az eltűnt tömbök és 
a növekvő tömbök). (NSKI szerkesztés, 2015) 

Fontos, hogy nem csak a földrajzi megfigyelések szerint nagyobb a megmaradás esélye a 
tömbökben. A tömb fogalmát tágabban értelmezve – és minden magyar többségű vagy relatív 
többségű települést tömbnek tekintve – hasonló következtetésre juthatunk erdélyi 
tanulmányok alapján (Kiss, 2012). Az eredmények szerint 2001-től 2011-ig az erdélyi 
magyarság asszimilációs vesztesége szinte kizárólag a nem magyar többségű megyékből 
származott (összesen kb. 15e fő, Kovászna és Hargita megyében kb. 100 fő), és a 
szórványterületekkel rendelkező megyékben volt arányaiban a legnagyobb. 

 A tömbök, mint a közszolgáltatási, gazdasági és infrastrukturális fejlesztések 4.2.1
célterületei 

A magyar többségű, vagy relatíve magyar többségű települések által alkotott tömbök 
gazdaságfejlesztési és infrastrukturális támogatások terepei lehetnek. Itt érvényesülhet 
csak nagy valószínűséggel a magyar közösség szempontjait is figyelembe vevő irányítás és 
forráselosztás települési szinten. Továbbá csak itt mondható el, hogy a támogatások 
befektetései többségében a magyar lakosság javát szolgálják. A tömböket ezért 
megfontolandó fejlesztési szempontból azonosítani és lehatárolni, és a településeik által 
alkotott térségekre (mint sajátos térségekre) területi fejlesztési terveket készíteni. 

A fejlesztések során célszerű megkülönböztetni az anyaországhoz csatlakozó tömböket. 
Ezek magyar közellátásokkal való kiszolgálása az anyaországból is biztosítható. A gazdasági 
rendszereik (piacaik, vállalkozói hálózataik) szintén közvetlenül kapcsolódhatnak az 
anyaországi szerveződésekhez. Az anyaországtól távoli nagy tömbök (ez lényegében a 
Székelyföldet jelenti) fejlesztése során a helyszínen kell kiépíteni a magyar közszolgáltató 
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helyszíneket, és önmagában érdemes térségi gazdasági autonómiát növelni (belső piaci 
kapcsolatok). Különösen indokolttá válnak e fejlesztések abban az új a helyzetben, amit a 
magyar állampolgárok (kettősállampolgárok) jelentős számú jelenléte jelent e tömbökben. 

A fejlesztések során szintén célszerű megkülönböztetni a központi szerepkörrel bíró városi 
helyszínt is magukba foglaló, illetve az ilyenekkel nem rendelkező vidékies tömböket. 
Előbbiek esetében jóval komplexebb gazdasági pályák vázolhatók, míg az utóbbi esetben a 
vidékfejlesztés élvezhet hangsúlyt. 

A fenti logika mentén a fejlesztések központi helyszínei is célszerűen többségében magyar 
lakosságú városok. E kritérium mentén jelentősen célszerű átstrukturálni a potenciális külhoni 
magyar városi központokat. A folyamatosan csökkenő magyar népességaránnyal rendelkező 
és magyar többségüket elvesztő külhoni magyar városi központok (pl. Kolozsvár, 
Szatmárnémeti, Nagyvárad, Marosvásárhely, Szabadka) mellett a fejlesztések végrehajtása 
során érdemes fókuszálni egyes közép- és kisvárosi központokra is, amelyek a magyarságuk 
arányát képesek megtartani. 

A tömbök típusai: Székelyföld, mint önálló kategória 

A világmagyarság két nagyobb tömbre oszlik. Az egyik tömböt alkotja Magyarország és a 
hozzá közvetlen csatlakozó többségében magyar külhoni települések. A másik tömb a 
Székelyföld tömbje. E két tömbön kívül a Kárpát-medencei magyar népességnek csak 
mintegy 6%-a található. A Székelyföld az egyetlen külhoni tömb, amely önmagában az 
anyaországhoz mérhető népességet és gazdasági teljesítményt jelenít meg. Demográfiai 
pályája kedvező, magyarságának arányát stabilan tartja. Természetes népmozgalmi mutatói 
hasonlók, illetve kedvezőbbek az anyaországi értékeknél. Elvándorlási értékei az erdélyi 
magyarságnál kedvezőbbek, de a magyarországi értékeknél kedvezőtlenebbek (a kisebbségi 
létben ugyanakkor a mérsékelt elvándorlás is nagy veszélyt rejt a szívóhatások miatt). Városi 
központok és vidékies térségek egyaránt osztoznak területén. Több kis és középváros is 
található a területén, de a térséget átfogó valós központja nincs. Tradicionálisan a térség 
központjának tartott Marosvásárhely a térségen belül földrajilag periférikus helyzetű és már 
nem magyar többségű. 

A Székelyföld esetében a legfontosabb fejlesztési irány a magyar közszolgáltató helyek 
fejlesztése, és a gazdasági autonómia elmélyítése, valamint a gazdasági diverzifikálása és 
megújulási képességének biztosítása, utóbbi keretében a térség kutatás-fejlesztési és 
innovációs potenciáljának kiterjesztése. Ennek kapcsán kiemlíthető irány lehet még a térségi 
termékek kifejlesztése, a belső gazdasági kapcsolatok fokozása, a kvalifikált humánerőt 
foglalkoztatni képes szolgáltatások megerősítése és különösen a turizmus irányában. 
Említhető még az anyaországi közúti és légi kapcsolatok fejlesztési, a belső közúti elérhetőség 
fejlesztése is. A Székelyföld az egyetlen tömb, ami bizonyos funkciók tekintetében (pl. 
felsőoktatási, kulturális) a világmagyarság számára Magyarország mellett anyaországi jellegű 
szolgáltatási helyszínné válhat. 
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A világmagyarság két nagy tömbje (alaptérkép forrása: Kárpát-medence településeinek etnikai összetétele 2001 (MTA 

CSFK Földrajztudományi Intézet) 

 
A Kárpát-medencei magyarság tömbjeinek 

népességaránya, 2011 (NSKI szerkesztés) 
A Székelyföld magyar többségű megyéinek (Kovászna 

és Hargita megyék) népességi és gazdasági súlya a 
magyarországi (első négy oszlop) és a Közép-

Magyarországi Régió (KMR) nélkül mért 
magyarországi értékhez (utolsó két oszlop) viszonyítva 
(ld. KMR nélkül) (NSKI szerkesztés, adatforrás: Román 

Statisztikai Hivatal)  
  

A tömbök típusai 

TÖMB TÍPUSA TÖMBÖK KÖZPONT 
LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI 

IRÁNYOK 
Székelyföld Székelyföld nagy tömbje a 

nem szomszédos 
Marosludasi, 
Remeteszegi, Marosvécsi 
apró tömbökkel együtt 

központi hely v. 
funkciómegosztó 
kisvárosi hálózat 
fejlesztendő 

Komplex térségfejlesztési beavatkozások terepe, pl.: 
o egyaránt terepe lehet integrált módon 

gazdaságfejlesztésnek, humánerőforrás-fejlesztésnek, 
humán infrastrukturális fejlesztéseknek, 
környezetfejlesztésnek, infrastrukturális 
fejlesztéseknek 

o gazdasági autonómia (térségi termékek, vállalkozói 
hálózatok, belső térségi piac) 

o célzott anyaországi befektetés-ösztönzés 
o anyaországi közúti és légi közlekedési kapcsolatok 

fejlesztése 
o belső közúti közlekedési kapcsolatok fejlesztése 
o központi hely („főváros”) vagy erős 

funkciómegosztó kisvárosi hálózat fejlesztése 
o magyarországi felsőoktatási hálózatba integrálódó 

felsőoktatási és szakképzési fejlesztések 
o alternatív közösségi v. magyar közellátó rendszerbe 

integrálódó egészségügyi szolgáltató központ 
fejlesztése, pl. székelyudvarhelyi kórház bázisán 
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helyszíneket, és önmagában érdemes térségi gazdasági autonómiát növelni (belső piaci 
kapcsolatok). Különösen indokolttá válnak e fejlesztések abban az új a helyzetben, amit a 
magyar állampolgárok (kettősállampolgárok) jelentős számú jelenléte jelent e tömbökben. 

A fejlesztések során szintén célszerű megkülönböztetni a központi szerepkörrel bíró városi 
helyszínt is magukba foglaló, illetve az ilyenekkel nem rendelkező vidékies tömböket. 
Előbbiek esetében jóval komplexebb gazdasági pályák vázolhatók, míg az utóbbi esetben a 
vidékfejlesztés élvezhet hangsúlyt. 

A fenti logika mentén a fejlesztések központi helyszínei is célszerűen többségében magyar 
lakosságú városok. E kritérium mentén jelentősen célszerű átstrukturálni a potenciális külhoni 
magyar városi központokat. A folyamatosan csökkenő magyar népességaránnyal rendelkező 
és magyar többségüket elvesztő külhoni magyar városi központok (pl. Kolozsvár, 
Szatmárnémeti, Nagyvárad, Marosvásárhely, Szabadka) mellett a fejlesztések végrehajtása 
során érdemes fókuszálni egyes közép- és kisvárosi központokra is, amelyek a magyarságuk 
arányát képesek megtartani. 

A tömbök típusai: Székelyföld, mint önálló kategória 

A világmagyarság két nagyobb tömbre oszlik. Az egyik tömböt alkotja Magyarország és a 
hozzá közvetlen csatlakozó többségében magyar külhoni települések. A másik tömb a 
Székelyföld tömbje. E két tömbön kívül a Kárpát-medencei magyar népességnek csak 
mintegy 6%-a található. A Székelyföld az egyetlen külhoni tömb, amely önmagában az 
anyaországhoz mérhető népességet és gazdasági teljesítményt jelenít meg. Demográfiai 
pályája kedvező, magyarságának arányát stabilan tartja. Természetes népmozgalmi mutatói 
hasonlók, illetve kedvezőbbek az anyaországi értékeknél. Elvándorlási értékei az erdélyi 
magyarságnál kedvezőbbek, de a magyarországi értékeknél kedvezőtlenebbek (a kisebbségi 
létben ugyanakkor a mérsékelt elvándorlás is nagy veszélyt rejt a szívóhatások miatt). Városi 
központok és vidékies térségek egyaránt osztoznak területén. Több kis és középváros is 
található a területén, de a térséget átfogó valós központja nincs. Tradicionálisan a térség 
központjának tartott Marosvásárhely a térségen belül földrajilag periférikus helyzetű és már 
nem magyar többségű. 

A Székelyföld esetében a legfontosabb fejlesztési irány a magyar közszolgáltató helyek 
fejlesztése, és a gazdasági autonómia elmélyítése, valamint a gazdasági diverzifikálása és 
megújulási képességének biztosítása, utóbbi keretében a térség kutatás-fejlesztési és 
innovációs potenciáljának kiterjesztése. Ennek kapcsán kiemlíthető irány lehet még a térségi 
termékek kifejlesztése, a belső gazdasági kapcsolatok fokozása, a kvalifikált humánerőt 
foglalkoztatni képes szolgáltatások megerősítése és különösen a turizmus irányában. 
Említhető még az anyaországi közúti és légi kapcsolatok fejlesztési, a belső közúti elérhetőség 
fejlesztése is. A Székelyföld az egyetlen tömb, ami bizonyos funkciók tekintetében (pl. 
felsőoktatási, kulturális) a világmagyarság számára Magyarország mellett anyaországi jellegű 
szolgáltatási helyszínné válhat. 
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A világmagyarság két nagy tömbje (alaptérkép forrása: Kárpát-medence településeinek etnikai összetétele 2001 (MTA 

CSFK Földrajztudományi Intézet) 

 
A Kárpát-medencei magyarság tömbjeinek 

népességaránya, 2011 (NSKI szerkesztés) 
A Székelyföld magyar többségű megyéinek (Kovászna 

és Hargita megyék) népességi és gazdasági súlya a 
magyarországi (első négy oszlop) és a Közép-

Magyarországi Régió (KMR) nélkül mért 
magyarországi értékhez (utolsó két oszlop) viszonyítva 
(ld. KMR nélkül) (NSKI szerkesztés, adatforrás: Román 

Statisztikai Hivatal)  
  

A tömbök típusai 

TÖMB TÍPUSA TÖMBÖK KÖZPONT 
LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI 

IRÁNYOK 
Székelyföld Székelyföld nagy tömbje a 

nem szomszédos 
Marosludasi, 
Remeteszegi, Marosvécsi 
apró tömbökkel együtt 

központi hely v. 
funkciómegosztó 
kisvárosi hálózat 
fejlesztendő 

Komplex térségfejlesztési beavatkozások terepe, pl.: 
o egyaránt terepe lehet integrált módon 

gazdaságfejlesztésnek, humánerőforrás-fejlesztésnek, 
humán infrastrukturális fejlesztéseknek, 
környezetfejlesztésnek, infrastrukturális 
fejlesztéseknek 

o gazdasági autonómia (térségi termékek, vállalkozói 
hálózatok, belső térségi piac) 

o célzott anyaországi befektetés-ösztönzés 
o anyaországi közúti és légi közlekedési kapcsolatok 

fejlesztése 
o belső közúti közlekedési kapcsolatok fejlesztése 
o központi hely („főváros”) vagy erős 

funkciómegosztó kisvárosi hálózat fejlesztése 
o magyarországi felsőoktatási hálózatba integrálódó 

felsőoktatási és szakképzési fejlesztések 
o alternatív közösségi v. magyar közellátó rendszerbe 

integrálódó egészségügyi szolgáltató központ 
fejlesztése, pl. székelyudvarhelyi kórház bázisán 
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TÖMB TÍPUSA TÖMBÖK KÖZPONT 
LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI 

IRÁNYOK 
o kutatás-fejlesztési és innovációs potenciál fejlesztése 
o magyar cigányság integrációja 

Jelentős térségi rendszerek  
(mintegy 40 településre 
kiterjedő, jelentős városi 
központokkal rendelkező, 
potenciálisan gazdasági rendszert
alkotó, mind az anyaországhoz 
csatlakozik) 

5. Kisalföldi tömb 
(Csallóköz, Kisalföld, 
Hont) (Nyitrai apró 
tömbbel együtt) 

Dunaszerdahely, 
Révkomárom, 
Párkány, 
Ipolyság, Zseliz, 
Gúta 
Nagymegyer, 
Somorja, Ógyalla 

Komplex gazdaságfejlesztési beavatkozások terepei, pl.: 
o anyaországi közép- és felsőfokú egészségügyi 

szolgáltató helyek felkészítése e térségek 
kiszolgálására: Győr, Budapest, Szeged, 
Nyíregyháza 

o magyar felsőoktatási hálózatba illeszkedő 
komplex képzőhelyek és szakképzés kialakítása 
(jelenlegiek koordinált fejlesztése vagy integrációja) 

o az anyaország szomszédos térségeivel való 
közlekedési összeköttetés fejlesztése  

o az anyaország szomszédos térségeiről az alapfokú 
közszolgáltatás kiterjesztése, ha indokolt (alapfokú 
egészségügy, köznevelés, kulturális-művelődési) 

o vállalkozói együttműködés, befektetés-ösztönzés, a 
szomszédos anyaországi területekkel együtt is 

6. Bácskai tömb (Kelet-
Bácska, Bánát) 
(Bácskossuthfalvi apró 
tömbbel együtt) 

Szabadka, 
Magyarkanizsa, 
Zenta, Topolya, 
Ada, Csóka 

7. Kárpátaljai tömb Beregszász 

Vidékies térségi rendszerek 
(legalább nagyjából 20 
településre kiterjedő, városi 
központokkal rendelkező, 
potenciálisan gazdasági rendszert
alkotó, mind az anyaországhoz 
csatlakozik) 

8. Felvidéki tömb Tornalja, 
Fülek 

Komplex gazdaságfejlesztési beavatkozások terepei, pl.: 
o központjaikban városi gazdaságszervezési és 

közszolgáltatás-szervezési funkciók fejlesztése 
o anyaországi felső- és középfokú egészségügyi, 

felsőoktatási és szakképzési szolgáltató helyek 
felkészítése e térségek kiszolgálására: Debrecen, 
Nyíregyháza, Miskolc 

o az anyaország szomszédos térségeivel való 
közlekedési összeköttetés fejlesztése 

o az anyaország szomszédos térségeiről az alapfokú 
közszolgáltatás kiterjesztése, ha indokolt (alapfokú 
egészségügy, köznevelés, kulturális-művelődési) 

o vállalkozói együttműködés, befektetés-ösztönzés, a 
szomszédos anyaországi területekkel együtt is 

o magyar cigányság integrációs programjai 

9. Bodrogközi tömb Királyhelmec, 
Nagykapos 

10. Nagykárolyi tömb 
(Erdődi apró tömbbel 
együtt) 

Nagykároly 

11. Szatmári tömb 
(Szatmárnémeti keleti 
agglomeráció 
településeinek apró 
tömbjével együtt) 

Sárköz 

12. Érmelléki tömb Érmihályfalva, 
Székelyhíd 

13. Szalontai tömb 
(Nagyzeréndi és 
Köröstárkányi apró 
tömbökkel együtt) 

Nagyszalonta 

Anyaországtól elszigetelt 
vidékies települések 
nagytömbje (dominánsan 
magyar városi központ nélkül) 

14. Szilágyság 
(Désházi apró tömbbel, és 
Szilágysomlyótól északra 
fekvő települések apró 
tömbjével együtt) 

fejlesztendő 
(Szilágycseh) 

Agrár- és vidékfejlesztés a hangsúlyos: 
o központi magyar közszolgáltatási helyszín fejlesztése 

(középfokú oktatási, kollégium, kihelyezett 
felsőoktatás, egészségügy) 

o agrárfejlesztés 
o vidékfejlesztés (pl. falusi turizmus) 
o vállalkozások közötti együttműködés (szövetkezetek) 
o piacra jutás anyaországban és tömbökben 

Anyaországhoz csatlakozó 
apró vidékies tömbök 
(dominánsan magyar városi 
központ nélkül) 

o Felvidék: Ipolykéri apró tömb, valamint tömbhöz 
nem csatlakozó határmenti magyar falvak: Vilka, 
Kalonda, Rapp 

o Partium: Aradi északi agglomeráció településeinek 
apró tömbje, valamint határ menti vagy határ-közeli 
tömbhöz nem csatlakozó magyar falvak: 
Pusztakeresztúr, Progány, Kispereg, Zimándköz és 
Zimándújfalu 

o Baranya: Vörösmarti apró tömb, Kopácsi apró 
tömb, valamint határ-közeli, tömbhöz nem 
csatlakozó magyar falu: Újbezdán 

o Muravidék: Őrségi, Muramenti, Hetési apró 
tömbök, valamint határmenti, tömbhöz nem 
csatlakozó magyar falu: Szentlászló 

o Vajdaság: Bánátban (SRB) tömbhöz nem 
csatlakozó határmenti magyar falvak: Rábé, 
Magyarmajdány, Bácskában tömbhöz nem 
csatlakozó határ-közeli magyar falvak: Gombos, 
Doroszló, Szilágyi, Bácskertes, Bezdán 

o felső- és középfokú egészségügyi, felsőoktatási és 
szakképzési anyaországi szolgáltatás megszervezése 

o agrár- és vidékfejlesztés, anyaországhoz csatlakozó 
struktúrák (pl. szövetkezetek, termékek, tematikus 
turisztikai utak) 

o az anyaország szomszédos térségeivel való 
közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

o az anyaország szomszédos térségeiről az alapfokú 
közszolgáltatás kiterjesztése, ha indokolt (alapfokú 
egészségügy, köznevelés, kulturális-művelődési) 

Anyaországtól elszigetelt apró 
vidékies tömbök (dominánsan 
magyar városi központ nélkül) 

Magyardécsi, Ördöngősfüzesi, Magyarbükkösi, 
Magyarlapádi, Tordai, Tordaszentlászlói, 
Mákófalvi, Bánffyhunyadi, Magyarszováti, 
Dicsőszentmártoni 

o agrár- és vidékfejlesztés 
o piacra jutás anyaországban és tömbökben 
o egyéb tekintetben ld. a szórványterületek fejlesztése 
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 A szórványok típusai 4.2.2
Az erdélyi magyarság egészére jellemző negatív demográfiai mutatók a gyermeklétszám 
alakulására is kihatnak, az elmúlt esztendőkben a szórványban 15 százalékkal csökkent a 
gyerekek száma. Jelenleg 235 olyan erdélyi település van, ahol az évtized végéig megszűnhet 
a magyar oktatás. A veszélyeztetett iskolák szomszédságában nincs más magyar tanintézet, 
így az itteni magyar gyerekek 2020 után valószínűleg csak román nyelven tanulhatnak majd. 
„Azok a magyar iskolák, amelyeknek nincs háttérintézménye, legyen az egyesületi, egyházi, 
vagy bármilyen más, megszűnnek” (Pap, 2013) 

Felmérések és népszámlálási adatok szerint a magyarok száma 2032-ig oly mértékben 
csökken a kilenc erdélyi szórványmegyében, hogy ez a kisebbségi intézményrendszer 
összeomlását, a közösségek megszűnését vetíti előre.  

A legutóbbi népszámlálás adatai szerint 2011-ben 1.237.746 magyar élt Romániában, közülük 
1.224.937 Erdélyben. A 2002-es népszámlálás óta 190.781 fővel csökkent az erdélyi 
magyarság száma, 1992 és 2002 között pedig 188.205 fő volt a fogyás. Húsz év alatt tehát 
több mint 378 ezer lélekkel fogyatkozott meg az erdélyi magyar közösség. A veszteség 
arányai régiónként nagyban változnak, a Székelyföldön és a Partiumban aránylag jó a helyzet, 
Közép-Erdélyben, Kolozsvár és Marosvásárhely térségében az országos átlagnak megfelelő 
mértékben fogytak a magyarok. A szórványbeli, bánsági (Temes, Krassó-Szörény, Arad), 
dél-erdélyi (Brassó, Fehér, Szeben, Hunyad) és észak-erdélyi (Beszterce-Naszód, 
Máramaros) magyarság azonban demográfiai szabadesésben van, az átlagosnál sokkal 
rosszabbak a kilátások, túlzás nélkül katasztrófális a helyzet. Két évtized alatt az Arad 
megyei magyarság lélekszáma 61 ezerről 37 ezerre csökkent, a máramarosi magyaroké 54 
ezerről 34 ezerre, a Krassó-szörényiek pedig 7800-ról 3200-ra fogyatkoztak.   

Az okok között szerepel a magyarok nyugat-európai munkavállalása, a magyar iskolák 
végzőseinek elvándorlása és az asszimilációs folyamatok felgyorsulása (a 
szórványmegyékben 29 és 77 százalék között változik a vegyes házasságok aránya, az 
ezekből születő gyerekek közül csak minden harmadik lesz magyar). A városok 
elrománosodása szintén komoly probléma (Arad és Temesvár magyarságának a létszáma húsz 
év alatt a felére csökkent), ugyanis, ha a magyar élet felszámolódik, akkor a magyar 
identitásnak faluhelyen nagyon leesik a presztízse. A főleg Dél-Erdélyben és a Mezőségen 
szaporodó szórványkollégiumok sem jelentenek feltétlenül megoldást, ezek is okoznak 
járulékos károkat. „Előfordul, hogy elszívják a gyerekeket a helyi magyar iskoláktól. 
Ugyanakkor azáltal, hogy egy kis magyar világot teremtenek, az ott szocializálódó fiatalok 
intenzívebben élik meg a magyarságukat, mint a környezetük, ezáltal az útjuk általában kifelé 
vezet a szórványból, Magyarország vagy Erdély magyarabb régiói felé” – jelentette ki Kiss 
Tamás szociológus, hozzátéve, hogy a szórvány helyzete jelenleg politikailag kozmetikázott 
(Pengő, 2013). Az NKI fentebb említett tanulmánya szerint, melynek 2011-es prognózisánál a 
népszámlálási adatok kedvezőtlenebbnek bizonyultak, 2032-re a bánsági, dél-, illetve észak-
erdélyi magyarság száma megfeleződik a 2002-es lélekszámhoz képest, a nyolc 
szórványmegye magyarsága a 2011-es 206 ezerről 135 ezerre, a gyerekek száma pedig 
negyedére csökken. Ez azt jelenti, hogy az erdélyi szórvány az elkövetkező 20 év során 
lényegében felszámolódik. 
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TÖMB TÍPUSA TÖMBÖK KÖZPONT 
LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI 

IRÁNYOK 
o kutatás-fejlesztési és innovációs potenciál fejlesztése 
o magyar cigányság integrációja 

Jelentős térségi rendszerek  
(mintegy 40 településre 
kiterjedő, jelentős városi 
központokkal rendelkező, 
potenciálisan gazdasági rendszert
alkotó, mind az anyaországhoz 
csatlakozik) 

5. Kisalföldi tömb 
(Csallóköz, Kisalföld, 
Hont) (Nyitrai apró 
tömbbel együtt) 

Dunaszerdahely, 
Révkomárom, 
Párkány, 
Ipolyság, Zseliz, 
Gúta 
Nagymegyer, 
Somorja, Ógyalla 

Komplex gazdaságfejlesztési beavatkozások terepei, pl.: 
o anyaországi közép- és felsőfokú egészségügyi 

szolgáltató helyek felkészítése e térségek 
kiszolgálására: Győr, Budapest, Szeged, 
Nyíregyháza 

o magyar felsőoktatási hálózatba illeszkedő 
komplex képzőhelyek és szakképzés kialakítása 
(jelenlegiek koordinált fejlesztése vagy integrációja) 

o az anyaország szomszédos térségeivel való 
közlekedési összeköttetés fejlesztése  

o az anyaország szomszédos térségeiről az alapfokú 
közszolgáltatás kiterjesztése, ha indokolt (alapfokú 
egészségügy, köznevelés, kulturális-művelődési) 

o vállalkozói együttműködés, befektetés-ösztönzés, a 
szomszédos anyaországi területekkel együtt is 

6. Bácskai tömb (Kelet-
Bácska, Bánát) 
(Bácskossuthfalvi apró 
tömbbel együtt) 

Szabadka, 
Magyarkanizsa, 
Zenta, Topolya, 
Ada, Csóka 

7. Kárpátaljai tömb Beregszász 

Vidékies térségi rendszerek 
(legalább nagyjából 20 
településre kiterjedő, városi 
központokkal rendelkező, 
potenciálisan gazdasági rendszert
alkotó, mind az anyaországhoz 
csatlakozik) 

8. Felvidéki tömb Tornalja, 
Fülek 

Komplex gazdaságfejlesztési beavatkozások terepei, pl.: 
o központjaikban városi gazdaságszervezési és 

közszolgáltatás-szervezési funkciók fejlesztése 
o anyaországi felső- és középfokú egészségügyi, 

felsőoktatási és szakképzési szolgáltató helyek 
felkészítése e térségek kiszolgálására: Debrecen, 
Nyíregyháza, Miskolc 

o az anyaország szomszédos térségeivel való 
közlekedési összeköttetés fejlesztése 

o az anyaország szomszédos térségeiről az alapfokú 
közszolgáltatás kiterjesztése, ha indokolt (alapfokú 
egészségügy, köznevelés, kulturális-művelődési) 

o vállalkozói együttműködés, befektetés-ösztönzés, a 
szomszédos anyaországi területekkel együtt is 

o magyar cigányság integrációs programjai 

9. Bodrogközi tömb Királyhelmec, 
Nagykapos 

10. Nagykárolyi tömb 
(Erdődi apró tömbbel 
együtt) 

Nagykároly 

11. Szatmári tömb 
(Szatmárnémeti keleti 
agglomeráció 
településeinek apró 
tömbjével együtt) 

Sárköz 

12. Érmelléki tömb Érmihályfalva, 
Székelyhíd 

13. Szalontai tömb 
(Nagyzeréndi és 
Köröstárkányi apró 
tömbökkel együtt) 

Nagyszalonta 

Anyaországtól elszigetelt 
vidékies települések 
nagytömbje (dominánsan 
magyar városi központ nélkül) 

14. Szilágyság 
(Désházi apró tömbbel, és 
Szilágysomlyótól északra 
fekvő települések apró 
tömbjével együtt) 

fejlesztendő 
(Szilágycseh) 

Agrár- és vidékfejlesztés a hangsúlyos: 
o központi magyar közszolgáltatási helyszín fejlesztése 

(középfokú oktatási, kollégium, kihelyezett 
felsőoktatás, egészségügy) 

o agrárfejlesztés 
o vidékfejlesztés (pl. falusi turizmus) 
o vállalkozások közötti együttműködés (szövetkezetek) 
o piacra jutás anyaországban és tömbökben 

Anyaországhoz csatlakozó 
apró vidékies tömbök 
(dominánsan magyar városi 
központ nélkül) 

o Felvidék: Ipolykéri apró tömb, valamint tömbhöz 
nem csatlakozó határmenti magyar falvak: Vilka, 
Kalonda, Rapp 

o Partium: Aradi északi agglomeráció településeinek 
apró tömbje, valamint határ menti vagy határ-közeli 
tömbhöz nem csatlakozó magyar falvak: 
Pusztakeresztúr, Progány, Kispereg, Zimándköz és 
Zimándújfalu 

o Baranya: Vörösmarti apró tömb, Kopácsi apró 
tömb, valamint határ-közeli, tömbhöz nem 
csatlakozó magyar falu: Újbezdán 

o Muravidék: Őrségi, Muramenti, Hetési apró 
tömbök, valamint határmenti, tömbhöz nem 
csatlakozó magyar falu: Szentlászló 

o Vajdaság: Bánátban (SRB) tömbhöz nem 
csatlakozó határmenti magyar falvak: Rábé, 
Magyarmajdány, Bácskában tömbhöz nem 
csatlakozó határ-közeli magyar falvak: Gombos, 
Doroszló, Szilágyi, Bácskertes, Bezdán 

o felső- és középfokú egészségügyi, felsőoktatási és 
szakképzési anyaországi szolgáltatás megszervezése 

o agrár- és vidékfejlesztés, anyaországhoz csatlakozó 
struktúrák (pl. szövetkezetek, termékek, tematikus 
turisztikai utak) 

o az anyaország szomszédos térségeivel való 
közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

o az anyaország szomszédos térségeiről az alapfokú 
közszolgáltatás kiterjesztése, ha indokolt (alapfokú 
egészségügy, köznevelés, kulturális-művelődési) 

Anyaországtól elszigetelt apró 
vidékies tömbök (dominánsan 
magyar városi központ nélkül) 

Magyardécsi, Ördöngősfüzesi, Magyarbükkösi, 
Magyarlapádi, Tordai, Tordaszentlászlói, 
Mákófalvi, Bánffyhunyadi, Magyarszováti, 
Dicsőszentmártoni 

o agrár- és vidékfejlesztés 
o piacra jutás anyaországban és tömbökben 
o egyéb tekintetben ld. a szórványterületek fejlesztése 
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 A szórványok típusai 4.2.2
Az erdélyi magyarság egészére jellemző negatív demográfiai mutatók a gyermeklétszám 
alakulására is kihatnak, az elmúlt esztendőkben a szórványban 15 százalékkal csökkent a 
gyerekek száma. Jelenleg 235 olyan erdélyi település van, ahol az évtized végéig megszűnhet 
a magyar oktatás. A veszélyeztetett iskolák szomszédságában nincs más magyar tanintézet, 
így az itteni magyar gyerekek 2020 után valószínűleg csak román nyelven tanulhatnak majd. 
„Azok a magyar iskolák, amelyeknek nincs háttérintézménye, legyen az egyesületi, egyházi, 
vagy bármilyen más, megszűnnek” (Pap, 2013) 

Felmérések és népszámlálási adatok szerint a magyarok száma 2032-ig oly mértékben 
csökken a kilenc erdélyi szórványmegyében, hogy ez a kisebbségi intézményrendszer 
összeomlását, a közösségek megszűnését vetíti előre.  

A legutóbbi népszámlálás adatai szerint 2011-ben 1.237.746 magyar élt Romániában, közülük 
1.224.937 Erdélyben. A 2002-es népszámlálás óta 190.781 fővel csökkent az erdélyi 
magyarság száma, 1992 és 2002 között pedig 188.205 fő volt a fogyás. Húsz év alatt tehát 
több mint 378 ezer lélekkel fogyatkozott meg az erdélyi magyar közösség. A veszteség 
arányai régiónként nagyban változnak, a Székelyföldön és a Partiumban aránylag jó a helyzet, 
Közép-Erdélyben, Kolozsvár és Marosvásárhely térségében az országos átlagnak megfelelő 
mértékben fogytak a magyarok. A szórványbeli, bánsági (Temes, Krassó-Szörény, Arad), 
dél-erdélyi (Brassó, Fehér, Szeben, Hunyad) és észak-erdélyi (Beszterce-Naszód, 
Máramaros) magyarság azonban demográfiai szabadesésben van, az átlagosnál sokkal 
rosszabbak a kilátások, túlzás nélkül katasztrófális a helyzet. Két évtized alatt az Arad 
megyei magyarság lélekszáma 61 ezerről 37 ezerre csökkent, a máramarosi magyaroké 54 
ezerről 34 ezerre, a Krassó-szörényiek pedig 7800-ról 3200-ra fogyatkoztak.   

Az okok között szerepel a magyarok nyugat-európai munkavállalása, a magyar iskolák 
végzőseinek elvándorlása és az asszimilációs folyamatok felgyorsulása (a 
szórványmegyékben 29 és 77 százalék között változik a vegyes házasságok aránya, az 
ezekből születő gyerekek közül csak minden harmadik lesz magyar). A városok 
elrománosodása szintén komoly probléma (Arad és Temesvár magyarságának a létszáma húsz 
év alatt a felére csökkent), ugyanis, ha a magyar élet felszámolódik, akkor a magyar 
identitásnak faluhelyen nagyon leesik a presztízse. A főleg Dél-Erdélyben és a Mezőségen 
szaporodó szórványkollégiumok sem jelentenek feltétlenül megoldást, ezek is okoznak 
járulékos károkat. „Előfordul, hogy elszívják a gyerekeket a helyi magyar iskoláktól. 
Ugyanakkor azáltal, hogy egy kis magyar világot teremtenek, az ott szocializálódó fiatalok 
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A szórványt sújtó mentalitás az, hogy gyermekeik majdani feltételezett érvényesülése 
érdekében a szülők lemondanak a magyar oktatásról. Bár Aradon a magyarok aránya 
kevéssel meghaladja a 10 százalékot, a magyar óvodások aránya csak 6,8 százalék, az elemi 
iskolásoké és gimnazistáké 5,8 százalék, a líceumi diákoké pedig mindössze 3,8 százalék, és 
ennek nem az induló magyar osztályok elégtelen száma az oka. 

 

A magyarság számának alakulása az erdélyi szórványmegyékben: 
Megye    1992   2002   2011  
Arad     61011   49291   37067  
Beszterce-Naszód   21098   18349   14773  
Brassó    63558   50956   39275  
Fehér     24765   20684  15870  
Hunyad    33849   25388  16219  
Krassó-Szörény   7876   5824  3276  
Máramaros    54902   46300   34781  
Szeben    19309   15344   10893  
Temes     62866   50556   35294 
 

„A vegyes házasságból származó gyermekek beiskoláztatásakor a legnagyobb mértékű 
lemorzsolódás óvoda után, az első elemi iskolai osztályba való beiratkozás előtt következik 
be: a magyar tannyelvű óvodába járatott gyermekek aránya a legnagyobb, még 
szórványvidéken is jellemző, hogy az ilyen korúakat magyar nyelven taníttassák” – részletezte 
Kiss Tamás. Mint megállapította, a nyelvváltás egyébként egyirányú, ugyanis elenyésző azok 
száma, akik román tanintézményről magyarra váltanának. „A beiskoláztatással kapcsolatos 
döntéseket alapvetően két tényező határozza meg: egyrészt a családon belül érvényesülő 
hatalmi aszimmetria, másrészt, hogy az oktatási hálózat mennyire, és milyen minőségben áll 
rendelkezésre” – fejtette ki a szociológus (Zay, 2013). Összességében, a gyerekek 
beiskoláztatására irányuló döntések összességén jellemző módon meglátszik a többségi-
kisebbségi viszony. 

Kiss Tamás kisebbségkutató szerint nincs sok értelme például annak, hogy a Székelyföldön 
törekedjenek a szülők megszólítására a magyar nyelvű média közvetítésével; azokat a 
településeket kell megcélozni, ahol a magyar oktatási rendszer veszélyben van, illetve azokat 
a családokat, ahol az elemi iskolai beíratás előtt álló gyermekek vannak – magyarázta. 
Hozzátette: a kampánynak jól célzott közpolitikákkal, a megfelelően irányított támogatási 
rendszerrel is ki kellene egészülnie, hiszen szórványtelepüléseken, ahol a magyar iskola, 
magyar tannyelvű osztály versenyképessége nem kielégítő, az adott oktatási egységnek 
presztízsnövelő intézkedésekre van szüksége. Kiss Tamás szerint a felfogás, miszerint 
hosszú távon hátrányos, ha a fiatalok a teljes beiskoláztatási periódusban magyar 
nyelven tanulnak, nem indokuk, hanem utólagos racionalizációjuk azoknak a vegyes 
házasságban élő szülőknek, akik román tannyelvű iskolába adják gyermekeiket. 
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A szórvány beazonosítása 

A szórványmagyar területek javarészt rurális térségek, melyeket – etnikai jellegüktől 
függetlenül is – súlyt az elvándorlás mértéke. 

A szórvány beazonosítására, a szórványterületek tipologizálására, csoportosítására többféle 
eljárás is rendelkezésünkre áll. Van, aki a szórvány keletkezésének körülményeiből indul ki 
(a Kárpát-medencén belüli határmódosítással, a Kárpát-medencén kívüli őshonos 
megtelepedéssel, kivándorlással vagy az erőszakkal kikényszerített migrációval keletkező 
szórványok, kisugárzással szétszóródott magyarság, rendkívül kis töredéket alkotó 
"foszlánymagyarság", történelmi maradék, telepes diaszpóra, rátelepítéses diaszpóra), más a 
magyarság számarányának településre vagy tájra vetített objektív mutatóját (min. 30%) 
veszi figyelembe. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma által kidolgozott 
szórványstratégia négy különböző csoportba sorolja a szórványmagyarságot: 
 Abszolút szórvány: ahol a magyarsághoz való tartozás már csak a származástudaton 

alapul, a nyelvhasználat kikopott a mindennapi használatból. 
 Nagyvárosi magyar kisebbség: a nagyobb településeken arányaiban ugyan már abszolút 

kisebbséget képző, de ma még jelentős, önálló, belső társadalmi élettel rendelkező magyar 
közösség. 

 Szigetmagyarság: olyan település, vagy kistérség, amelyben még helyi szinten többséget 
alkot a magyarság. 

 Szórvány közeli helyzet: a tömbmagyarság azon települései vagy térségei, amelyek 
etnikai arculatváltáson esnek át, és amelyekben ezért a magyarság helyi többségi 
helyzetének közeljövőben történő elvesztése várható. 

Sokat hivatkozott Vetési László rendszere, mely a szórványosodást az etnikai térvesztés 
folyamataként értelmezi, amelyben az egyes stációk a magyar világ leépülésének 
lépcsőfokaiként értelmezhetőek (Vetési, 2013). Az etnikus tér megváltozik, a településen 
belül a kisebbségi népelem számaránya lecsökken, az etnikus arányok felborulnak, és ebből 
egy erőteljes demográfiai térvesztés következik. 
 A közösségi élet leépülése. A kisközösség már nem szerves etnikus közösség, hanem 

töredék, az itt élők nem tudják közösségben megélni etnikai hovatartozásukat. 
 Izoláció. Teljes elszigetelődés a nagyobb anyanyelvi közösségektől, a kollektív kultúra, a 

szóbeliség felszámolódása. 
 Gazdasági térvesztés. A magyarság nem tud versenyt tartani a többséggel, csökken a 

vállalkozói kedv, kiszorul a gazdaság meghatározó tényezői közül a helyi közösségben és 
régióban. 

 Politikai térvesztés. Az etnikus kiscsoport visszaszorul az érdekképviseletből, a helyi 
önkormányzatokból, közéletből, a nagypolitikából is. 

 Kulturális és művelődési leépülés. Intézményeik a fogyásarány, az igénytelenség, a 
működési képtelenség és a többségi türelmetlenség miatt felszámolódnak. A helyi 
önszerveződések leépülnek, művelődési események, sőt az anyanyelvi művelődés iránti 
igény is elsorvad. 

 A nyelvi térvesztés. Az anyanyelv használati köre leszűkül, mind használati, mind pedig 
szimbolikus értéke csökken, a nyelvi kölcsönhatások felerősödnek. Stigmatizálódik az 
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anyanyelv, felértékelődik a hatalmi, a hivatali, a többségi nyelv. Beáll a kétnyelvűség, 
keveréknyelvűség, nyelvi erózió, nyelvcsere, beolvadás. 

 Az iskola, anyanyelvi oktatásnak előbb a felső, majd végül a legelemibb óvodai foka 
is felszámolódik. Sérül az anyanyelvi oktatás értéke, presztízse, az ez iránti szülői, 
gyermek- majd közösségi igény. 

 Az intézmények, a legelemibb önszerveződési formák is leépülnek, felszámolódnak, 
minden területen bekövetkezik a szervezkedési, együttléti igény halála. 

 Az értelmiségsorvadás kulcsfontosságú leépülési momentum, mert a közösség és a 
központi támogató akarat már nem tud lelkészt, tanítót fenntartani és a közösségben 
tartani. Az értelmiség teljes vagy részleges elsorvadása a leépülés utolsó előtti küszöbe, 
mert eltűnik az a hatalom, amely gondoskodik az értékátadásról, a teljes anyanyelvi 
értékanyagot vertikálisan közvetíti, átszűrve adja át, tisztítja és átértékeli. 

 A gyermek, az ifjúság érzékeli a legerőteljesebben a másság stigmáját. Erőteljesen 
beintegrálódik saját korosztálya többségi rétegébe. Az anyanyelvi foglalkoztatás, 
önszervezés, a kisközösségen és családon belüli foglalkozás, a csoporttevékenység is 
leépül, felszámolódik az anyanyelvi közösségi és csoportélet után vágyó magyar ifjúság. 

 Az etnikus izoláció. Sérül, majd felszámolódik az etnikus közösség, az együttlét és 
együttes élmény iránti igény. A nemzeti közösségnek a nagyobb egységéhez, az 
anyanyelvi régióhoz, a szomszédsághoz való kapcsolódás lehetősége is sorvad, 
felszámolódik. Minden szinten leépül a teljes kapcsolat és értékutánpótlás a tömbbel, a 
nemzet egészével, az egyetemes magyar értékekkel. 

 A felszámolódik az anyanyelvi kollektivitás, a sajátosságokat, a másság méltóságát és 
értékét őrző kisközösségi emlékezet. A szóbeliség, a referenciák, a szimbólumok, mitikus 
értékek, jelkép erejű tárgyak, szokások halála pedig már a peremlét halála is. 

 A nagyközösségbe való integráció. Azt a fokot jelzi, amely révén egy kisközösség egyre 
nagyobb felületen érintkezik a többséggel, és ennek nyomán egyre több közösségi szokást, 
intézményt, hagyományt, értéket vesz át, ill. a többségivel helyettesíti sajátját. 

 A vegyesházasság arányszintjének emelkedése. Először elszórtan egyedi, gyakori, majd 
közösségileg elfogadott jelenség lesz, sőt ez a házassági forma státusértékűvé válik. 

 Értékrend-válság. Leépül az etnikai önértékelés és önbecsülés. Csökken a kisebbségi 
etnikus lényként való megnyilvánulásainak, etnikus cselekedeteinek értéke. Minden 
mássága elértéktelenedik, elveszíti az etnicitása értékébe, az immunizáció értelmébe vetett 
hitét, a "másság méltóságát" felváltja "a másság szégyene". Az értékőrzést a mentalitás- és 
értékrendválság váltja fel, mert elsorvad a kisközösség öntisztító rendszere. Leépül a 
pozitív önértékelés és jövőkép, helyét a vegyes képlet, a negatív etnikai énkép, a kevert 
értékrend, a többséghez való minden szintű igazodás váltja fel és közösségileg is ez lesz 
elfogadott normatív értékrendű. 

 Az intimizálódott, az individuális etnicitás állapotának bekövetkezése. Az etnikus 
másság előbb kisközösségi, majd családi és végül magánügyé, egyszemélyes ügyé, sőt 
szabadidő tevékenységé, "hobbi-etnicitássá" zsugorodik, családi és csoport, közösségi 
megjelenés és megélés igénye nélkül. 

 Végül az etnicitás az egyházi közösségre épül le, és a teljes leszűkülés eléri a szakrális 
szférát, a lelki, hitbéli és anyanyelvi értékek más utánpótlásai elfogynak. A "magyar 
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egyház" már csak mint utolsó identifikációs vagy eredetmeghatározó intézmény jelzi az 
egyén gyökereit. A teljes szakrális szféra is etnikailag intimizálódik, és ennek nyelvváltása 
az utolsó jelzőberendezés. 
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5 A külhon Magyarország stratégiai tervezésében – 
A magyar jövőtervezés még nem egységes 

5.1 Konklúziók 

A magyarországi stratégiai tervezési-értékelési gyakorlatban szükséges megjeleníteni a 
külhoni magyarság szempontjait, amely rendkívüli módon alárendelt a jelenlegi 
gyakorlatban. Az utóbbi évek vonatkozó politikai döntéseivel, jogszabályfejlődésével, 
reálfolyamataival (külhonban élő állampolgárok számának meredek emelkedése) és a 
legmagasabb szintű tervek idevágó üzeneteivel a stratégiai tervezés gyakorlata nem tudott 
lépést tartani.  

A magyar közszféra stratégiai tervezési tevékenységeiben a külhoni magyarság és a Kárpát-
medencei kitekintés alárendelt, sok esetben teljesen hiányzik. Pedig ez a megfontolás már az 
előző uniós finanszírozású fejlesztési ciklushoz kapcsolódó alapdokumentumtól sem volt 
idegen (Országos Fejlesztési Koncepció 2005). 2010 óta pedig még inkább kiteljesedtek e 
téren a jogszabályi alapok (különösen alkotmányosan), és a kormányprogram is felkarolta e 
törekvéseket. Még talán ennél is fontosabb tényező, hogy 2011 óta a külhonban élő magyar 
állampolgárok száma jelentősen megemelkedett, a magyarországi közszféra stratégiai 
tervezésének már csak ezért is célszerű határozottan foglalkozni a külhonban élő 
magyarsággal. A 2014–20-as fejlesztési ciklus tervezési alapdokumentumaiban egyébként jól 
kitapintható ez a törekvés (Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció – OFTK, 
Partnerségi Megállapodás – PM, Nemzeti Vidékstratégia), ami az alacsonyabb stratégiai 
szinteken már nem jelenik meg. 

Nem csak a külhoni magyarságra irányuló tartalmak alárendeltek, hanem általában a magyar 
államhatárokon túlmutató tágabb területi folyamatok, összefüggések feltárása is. Az említett 
jó példákat adó tervezési alapdokumentumok pedig ezt a törekvést is szorgalmazzák. 
Mindeközben az ágazati stratégiák szerepe nő az uniós fejlesztési források felhasználásában, 
amely források alkotják Magyarország fejlesztési erőforrásainak szinte egészét. 

Nem sokkal kedvezőbb a helyzet az országos szint alatt készülő területi tervekben sem. A 
megyék és nagyvárosok 2014-20-as időszakra készült terveiben a külhoni magyarság iránti 
felelősségviselés (pl. testvérvárosi, megyei kapcsolatok, szakmai kapcsolatok, 
szakembercserék stb.) és a Kárpát-medencei szerepkörök alárendeltek (eltekintve néhány 
határmenti szerepkörtől, de konkrét célirányos projektekben ez utóbbiak kevéssé testesülnek 
meg). Tekintve e területi tervek funkcióját, az ágazati tervekhez képest érthetőbbek e 
hiányosságaik. (Az uniós finanszírozású megyei szintre támaszkodó határmenti programokról 
most nem szólva.) 
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A vizsgált tervdokumentumok6 megfelelése a főbb Kárpát-haza megfelelőségi elemzési szempontoknak7. 

(NSKI szerkesztés.) 

Vonatkozó vizsgálati eredmények alapján látható, hogy a külhoni magyarság és a Kárpát-
medencei kitekintés összességében nagyon alárendelten van jelen a stratégiákban. A 
helyzetfeltáró munkarészekben elvétve jelenítenek meg a dokumentumok külhoni és Kárpát-
medencei megfontolásokat, és a jövőformálás szempontjából fontosabb javaslattevő 
szakaszban is a hiányzó jelenlét vagy a csupán közvetett, utalásszerű, minimális megjelenés 
dominál. A vizsgált stratégiák javaslati munkarészei között alig néhány foglalkozik 
hangsúlyosan a kérdéskörrel, önálló célt rendelve az elképzelések mellé, eszközöket, 
eszközcsoportot vagy prioritást pedig a Külgazdasági Stratégiát leszámítva egyik anyag sem 
társít ezen célkitűzésekhez. Az emberi erőforrásra irányuló ágazati stratégiák teljesítménye 
valamivel jobb a többi ágazatéhoz képest, de e téren is akad még fejlesztenivaló. 

                                                 
6 Az áttekintő jelleggel vizsgált stratégiák: Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, Tudománypolitikai Stratégia, 
Köznevelés-fejlesztési Stratégia, Felsőoktatási Stratégia, Semmelweis Terv, Egészséges Magyarország Stratégia, Magyar Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégia II., Nemzeti Lelki Egészségi Stratégia, Magyary Program, Közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztési 
Stratégia, Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2014-2020, Kis- és Középvállalkozások Stratégiája, Külgazdasági Stratégia, 
Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció, Nemzeti Közlekedési és Infrastruktúrafejlesztési Keretstratégia, Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia, II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, Nemzeti Vízstratégia, IV. NKP, Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia, Nemzeti 
Energiastratégia, Nemzeti Vidékstratégia, Nemzeti Ifjúsági Stratégia, Nemzeti Sportstratégia. A részletesen vizsgált stratégiák sorát az „1.2. 
Helyzetértékelés” fejezet tartalmazza.  
7 Az ábrán és a további, a javaslati munkarészek nemzetstratégiai tartalmát bemutató ábrákon az alábbi kategorizálási módszertant 
alkalmaztuk a vizsgálati kategóriák kapcsán: Célirányos tartalom = a vizsgált szempont nevesített célrendszeri elemként, célkitűzésként 
vagy beavatkozási területként, esetleg konkrét nevesített javaslatként, eszközként kerül feltüntetésre az anyagban; Közvetett, utalás szintű 
Jelenlét = a vizsgált szempont csupán közvetve, utalásként jelenik meg egyes célrendszeri elemek részeként, kisebb 
mennyiségben; Hiányzik = a vizsgált aspektus teljességgel hiányzik a dokumentumból. 
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STRATÉGIA 

Kárpát-medencei 
kitekintés v. tartalmak 

HELYZET-
FELTÁRÁSBAN 

Kárpát-medencei 
kitekintés v. tartalmak 

JAVASLATI 
RÉSZEKBEN 

külhoni magyarság 
HELYZET-

FELTÁRÁSBAN 

külhoni magyarság 
JAVASLATI 
RÉSZEKBEN 

Egészséges Magyarország N N N N 
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia II N N N N 

Semmelweis Terv N N N R 
A Végzettség Nélküli Iskolaelhagyás 

Elleni Középtávú Stratégia N N N N 

„Az egész életen át tartó tanulás 
szakpolitikájának keretstratégiája” N N N N 

Tudománypolitikai Stratégia N R N R 
Köznevelés-fejlesztési Stratégia N R N R 

Közigazgatás- és közszolgáltatás-
fejlesztési stratégia 2014-2020 N R N R 

Felsőoktatási Stratégia R R N I 
Nemzeti Lelki Egészségi Stratégia N N N N 

Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs 
Stratégia N R N R 

Külgazdasági Stratégia R I N I 
Kis- és Középvállalkozások Stratégiája N N N R 
II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia R R N N 

Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció N R N I 
Nemzeti Vízstratégia R R N N 

IV. NKP N I N N 
Nemzeti Fenntartható Fejlődés 

Keretstratégia N R N R 

Nemzeti Energiastratégia R R N N 
Nemzeti Közlekedési és 

Infrastruktúrafejlesztési Keretstratégia 
R R N R 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia N N N R 
Nemzeti Vidékstratégia I I I I 

Magyary Program R R N N 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia N N N I 

Nemzeti Sportstratégia N N N N 
Az elérhető érvényben vagy előkészületben lévő magyarországi ágazati stratégiák külhoni tartalma (N – nincs ilyen 

tartalom; R – részlegesen felfedezhető ilyen tartalom [csak közvetett, utalás szintű]; I – van ilyen tartalom [célirányos 
tartalom]) 

5.2 Részletes helyzetértékelés 

Ágazati stratégiák nemzetstratégiai tartalma 
Fontos kérdés, hogy milyen mértékben van jelen a magyarországi stratégiai gondolkodásban a 
külhoni magyarság iránti felelősségviselés. Ez a megfontolás már az előző uniós 
finanszírozású fejlesztési ciklushoz kapcsolódó alapdokumentumtól sem volt idegen 
(Országos Fejlesztési Koncepció 2005). 2010 óta pedig még inkább kiteljesedtek e téren a 
jogszabályi alapok (különösen alkotmányosan), és a kormányprogram is felkarolta e 
törekvéseket. Még talán ennél is fontosabb, hogy 2011 óta a külhonban élő magyar 
állampolgárok száma jelentősen megemelkedett. A magyarországi közszféra stratégiai 
tervezésének így célszerű lenne határozottabban foglalkozni a külhonban élő magyarsággal. A 
2014–20-as fejlesztési ciklus tervezési alapdokumentumaiban egyébként jól kitapintható ez a 
törekvés (Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció – OFTK, Partnerségi 
Megállapodás – PM, Nemzeti Vidékstratégia), sőt, a gazdaságfejlesztési Wekerle terv például 
kifejezetten a Kárpát-medencei külhoni magyarság településterületére irányult. Érdemes 
megvizsgálni, hogy e ciklus egyes ágazati fejlesztési stratégiái, hogyan teljesítenek ezen a 
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téren. Különösen azért fontos ezt ismerni, mert ezeknek a stratégiáknak – uniós szintű 
szabályozók miatt – a korábbiaknál nagyobb szerepe lesz az uniós finanszírozású fejlesztések 
kialakításában, a magyarországi fejlesztések döntő többsége pedig továbbra is az uniós 
erőforrásokból valósul majd meg. 

A magyarországi ágazati stratégiai tervezésnek a külhoni magyarság szempontjain 
túlmutatóan általában is fontos eleme kellene, hogy legyen a tágabb területi folyamatok, 
összefüggések feltárása, a magyar államhatárokon túl tekintő nézőpont, a dokumentum 
helyzetfeltárásában a tervezés tárgyát képező ágazatot érintő elemzett problémakörök és 
maguk a stratégiák tágabb makroregionális kontextusba helyezése; illetve a területi 
megközelítés erősítése. A magasabb tervhierarchiai szinteken, pl. Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció (OFTK), Partnerségi Megállapodás (PM), ugyanis már most is 
van ennek a megközelítésnek hivatkozási alapja.  

A 2014–20-as európai uniós finanszírozási és fejlesztési időszak tervezésének és 
végrehajtásának az Európai Unió szintjén megfogalmazott egyik feltétele, hogy az operatív 
programok finanszírozása ágazati stratégiák mentén történjen. E feltétel teljesítése érdekében 
2012-2014 között számos ágazati stratégia készült el Magyarországon (egyes anyagok 
esetében ez a folyamat jelenleg is zajlik). Ezeket a stratégiákat, mint az egyes szakterületi 
fejlesztések irányadó dokumentumait, többnyire nevesíti Magyarország Partnerségi 
Megállapodása is. Az alábbi táblázat felsorolja az áttekintő jellegű elemzésen túl 
részletesebben megvizsgált dokumentumokat. A rövidebb áttekintő elemzés körébe ezeken 
túlmenően bevontunk minden aktuális stratégiát, ezáltal környezeti, energetikai és 
infrastrukturális stratégiákkal bővült a vizsgálat tárgyköre. 

Humánerőforrás és közigazgatás-fejlesztési stratégiák 
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II 
Semmelweis Terv  
A Végzettség Nélküli Iskolaelhagyás Elleni Középtávú Stratégia 
„Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája” 
Tudománypolitikai Stratégia 
Nem elfogadott stratégiák (elérhető információk szerint) 
Köznevelés-fejlesztési Stratégia  
Közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztési stratégia 2014-2020 
Felsőoktatási Stratégia 
Nemzeti Lelki Egészségi Stratégia 
Gazdasági fejlesztési és kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiák 
Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia  
Külgazdasági Stratégia 
Kis- és Középvállalkozások Stratégiája 
II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia  
Nem elfogadott stratégiák (elérhető információk szerint): 
Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció  

A részletesen elemzett tervdokumentumok 

E stratégiák nem fednek le minden szakterületet, és csak magyarországi fejlesztéseket 
jelenítenek meg. Ez utóbbi jelenség annak is köszönhető, hogy uniós szintű elvárások miatt 
születtek, és kevésbé kötődnek a hierarchiában egyébként szintén felettük álló Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz, így annak markáns Kárpát-medencei 
fejlesztési dimenziója kevéssé jelenik meg bennük. Kérdéses volt az is, hogy milyen 
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mértékben tartalmazzák a Kárpát-haza Fejlesztési Koncepcióban és a Nemzetpolitika 
Stratégiai keretében fellelhető kapcsolódó ágazati vonatkozásokat, bár tudni kell, hogy e két 
tervdokumentum tervezését megelőzően készültek el az említett ágazati stratégiák. 

A fejezet röviden összefoglalja a vizsgált stratégiák elemzéséből levont első körös 
tapasztalatokat. A vizsgálati szempontok 3 főbb vizsgálati tematikára lettek felfűzve, melyek 
a következők: 
 Kárpát-medencei nézőpont (a tervezés elhelyezése a Kárpát-medencei 

összefüggésrendszerben) 
 Nemzet(stratégia)i tematikus tartalmak és külhoni magyar közösségekre irányuló tartalmak 
 Nemzetstratégiai és Kárpát-medence külhoni magyarságára irányuló területi tartalmak 

vizsgálata 

A tervezés elhelyezése a Kárpát-medencei összefüggésrendszerben 

Az első vizsgálati elem a Kárpát-medencei nézőpont, mint elemzési vetület megjelenését 
vizsgálta az elemzett stratégiákban. Kiemelt szempont volt, hogy Kárpát-medencei léptékű 
kitekintés vagy elemzési tartalmak megjelennek-e a tervezési anyagok 
helyzetelemzésében/helyzetértékelésében, amennyiben az adott tervdokumentum rendelkezik 
ilyen fejezettel. A vizsgált 15 anyagból csak 3 tartalmazott ilyen jellegű elemzési 
megközelítést. 
 Szórványos, a szövegben megjelenő, de konkrét fejezetet nem kapó, illetve 

tendenciózusan az anyagot jellemző tartalomként nem leírható Kárpát-medencei utalások, 
kitekintés-elemek jelentkeznek a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, a Külgazdasági 
Stratégia és a Felsőoktatási stratégia esetében. 

 Amely stratégiákban ennél is gyengébb a jelenlét, ott jobb esetben kismértékű EU-s vagy 
nemzetközi kitekintés (Kis és Középvállalkozások Stratégiája, Közigazgatás-fejlesztési 
Stratégia) jellemző.  

 A többi dokumentum inkább magyarországi tényeket, problémákat tárgyal, noha az 
elemzési látókör legalább makroregionális (esetünkben Kárpát-medencei léptékű) 
kiszélesítése a későbbiekben lehet, hogy hasznos információkkal szolgálhat a tervezési 
folyamat és a kihívások határokon átnyúló kontextusba helyezéséhez, amellyel talán az 
adott stratégia reálfolyamatokra való reagálása is erősíthető. 
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Kárpát-medencei kitekintés vagy tartalmak jelenléte a helyzetelemzésben.8 (NSKI szerkesztés) 

Kárpát-medencei külhoni magyar közösségek által lakott térségek sem típusosan, sem 
konkrétan, nevesítve nem kerültek megjelölésre vagy említésre a megvizsgált stratégiai 
dokumentumok helyzetelemzéseiben. Nyilvánvalóan itt befolyásoló tényező, hogy a 
stratégiák elsődlegesen Magyarországra készülnek így fókuszuk értelemszerűen az 
államhatárokon belüli területre összpontosul, azonban – párhuzamban az előző pontban 
említettekkel, illetve a magasabb tervhierarchiai szinteken meglévő hivatkozási alapok 
(OFTK, PM) tükrében – lehetne létalapja e megközelítésnek. 

Nemzet(stratégia)i tematikus tartalmak és külhoni magyar közösségekre irányuló tartalmak 

A nemzetstratégiai tartalmak jelenléte kapcsán elsődlegesen a nemzeti integrációs, 
anyaországi-külhoni kapcsolatokat fókuszba helyező megközelítést vizsgáltuk. Ezen túl, 
ennek hiányában pedig legalább a nemzetstratégiai, nemzetpolitikai szempontból 
referenciadokumentumnak számító három terv tematikus tartalmi elemeinek meglétét 
elemeztük az adott stratégiákban. E három terv az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció, mint a magyar nemzeti, de a nemzet határon túli részeire is üzeneteket 
megfogalmazó fejlesztéspolitikai alapdokumentum; az alap-tárgykörét nevében foglaló 
Nemzetpolitika Stratégiai Kerete, illetve a MÁÉRT által támogatott Kárpát-haza Fejlesztési 
Koncepció, mint a nemzeti integrációs ügyeket felkaroló fejlesztéspolitikai alapdokumentum. 

Fontos kérdés, hogy megjelenít-e az anyag nemzetstratégiai hangsúlyokat, kiemelt témákat a 
helyzetfeltárásban. Ennél az elemzési szempontnál kedvezőbb a kép a Kárpát-medencei 
nézőpontnál leírtakhoz képest.  
 A fentebb említett három referenciadokumentum célrendszereinek tematikus 

tartalmai az adott stratégia tematikus profiljának megfelelően rendre megjelennek, vagy 
                                                 
8 Az ábrán és a további, a helyzetelemzési munkarészek nemzetstratégiai tartalmát bemutató ábrákon az alábbi kategorizálási 
módszertant alkalmaztuka vizsgálati kategóriák kapcsán: Hangsúlyos jelenlét = a vizsgált szempont hangsúlyosan, önálló 
részfejezetként vagy nevesített tartalomként van jelen a helyzetelemzésekben; Közvetett utalás = a vizsgált szempont csupán 
közvetve, utalásként jelenik meg, elszórtan a helyzetelemző fejezeteken belül; Hiányzik = a vizsgált aspektus teljességgel 
hiányzik a dokumentumból. 
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 A többi dokumentum inkább magyarországi tényeket, problémákat tárgyal, noha az 
elemzési látókör legalább makroregionális (esetünkben Kárpát-medencei léptékű) 
kiszélesítése a későbbiekben lehet, hogy hasznos információkkal szolgálhat a tervezési 
folyamat és a kihívások határokon átnyúló kontextusba helyezéséhez, amellyel talán az 
adott stratégia reálfolyamatokra való reagálása is erősíthető. 
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Kárpát-medencei kitekintés vagy tartalmak jelenléte a helyzetelemzésben.8 (NSKI szerkesztés) 

Kárpát-medencei külhoni magyar közösségek által lakott térségek sem típusosan, sem 
konkrétan, nevesítve nem kerültek megjelölésre vagy említésre a megvizsgált stratégiai 
dokumentumok helyzetelemzéseiben. Nyilvánvalóan itt befolyásoló tényező, hogy a 
stratégiák elsődlegesen Magyarországra készülnek így fókuszuk értelemszerűen az 
államhatárokon belüli területre összpontosul, azonban – párhuzamban az előző pontban 
említettekkel, illetve a magasabb tervhierarchiai szinteken meglévő hivatkozási alapok 
(OFTK, PM) tükrében – lehetne létalapja e megközelítésnek. 

Nemzet(stratégia)i tematikus tartalmak és külhoni magyar közösségekre irányuló tartalmak 

A nemzetstratégiai tartalmak jelenléte kapcsán elsődlegesen a nemzeti integrációs, 
anyaországi-külhoni kapcsolatokat fókuszba helyező megközelítést vizsgáltuk. Ezen túl, 
ennek hiányában pedig legalább a nemzetstratégiai, nemzetpolitikai szempontból 
referenciadokumentumnak számító három terv tematikus tartalmi elemeinek meglétét 
elemeztük az adott stratégiákban. E három terv az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció, mint a magyar nemzeti, de a nemzet határon túli részeire is üzeneteket 
megfogalmazó fejlesztéspolitikai alapdokumentum; az alap-tárgykörét nevében foglaló 
Nemzetpolitika Stratégiai Kerete, illetve a MÁÉRT által támogatott Kárpát-haza Fejlesztési 
Koncepció, mint a nemzeti integrációs ügyeket felkaroló fejlesztéspolitikai alapdokumentum. 

Fontos kérdés, hogy megjelenít-e az anyag nemzetstratégiai hangsúlyokat, kiemelt témákat a 
helyzetfeltárásban. Ennél az elemzési szempontnál kedvezőbb a kép a Kárpát-medencei 
nézőpontnál leírtakhoz képest.  
 A fentebb említett három referenciadokumentum célrendszereinek tematikus 

tartalmai az adott stratégia tematikus profiljának megfelelően rendre megjelennek, vagy 
                                                 
8 Az ábrán és a további, a helyzetelemzési munkarészek nemzetstratégiai tartalmát bemutató ábrákon az alábbi kategorizálási 
módszertant alkalmaztuka vizsgálati kategóriák kapcsán: Hangsúlyos jelenlét = a vizsgált szempont hangsúlyosan, önálló 
részfejezetként vagy nevesített tartalomként van jelen a helyzetelemzésekben; Közvetett utalás = a vizsgált szempont csupán 
közvetve, utalásként jelenik meg, elszórtan a helyzetelemző fejezeteken belül; Hiányzik = a vizsgált aspektus teljességgel 
hiányzik a dokumentumból. 
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hangsúlyos mennyiségben (pl. Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II; A 
Végzettség Nélküli Iskolaelhagyás Elleni Középtávú Stratégia, Nemzeti Kutatás-
fejlesztési és Innovációs Stratégia, NÉS II, stb.), vagy legalább utalásszinten (pl. 
Tudománypolitikai Stratégia, felsőoktatási Stratégia, Közigazgatás- és közszolgáltatás-
fejlesztési stratégia 2014-2020). Azaz a stratégiák helyzetfeltárásai összességében 
harmonizálnak a nemzet egészét érintő legfontosabb tematikus kihívásokkal. 

 A kiemelt nemzetstratégiai tartalom, azaz a nemzeti reintegráció kapcsán a KHFK-ban 
megfogalmazott elemek nem köszönnek vissza. Ez a tervezési projektek eltérő ütemezése 
miatt érthető. 

 
Hangsúlyos nemzetstratégiai tartalmak, kiemelt témák megjelenése a helyzetelemzésben9 (NSKI szerkesztés) 

A stratégiai dokumentumok jövőképeit, célrendszereit vizsgálva is kérdéses volt, hogy 
mennyiben jelenítik meg ezek a fent említett dokumentumok vonatkozó célkitűzéseit?  
 Az eredmény itt még a helyzetelemzéseknél tapasztaltaknál is meggyőzőbb: egy anyag 

sem került a „nem jelenik meg” kategóriába,  
 a vizsgált tervek mintegy kétharmada padig részleges jelenlétet mutat, azaz közvetve 

jelennek meg, az egyes célok indoklásában, szöveges kifejtésében az ágazatra vonatkozó 
nemzetstratégiai referenciatartalmak.  

 A dokumentumok bő egyharmada még ennél is pozitívabb képet mutat, esetükben a 
referenciaanyagok vonatkozó célkitűzései konkrétan nevesítve jelentkeznek a célrendszeri 
elemek között.  

 Külön kell említeni a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepciót, mely dokumentum 
célrendszere öt prioritási tengelyre épül. Ezek közül egy tengelyben nevesítve is 
megjelenik a Kárpát-medencei területi fókusz: a prioritási tengely a turizmus 
intézményrendszerének átalakítását vetíti elő; az új nemzeti szakmai együttműködésen 

                                                 
9 Az ábrán és a további, a javaslati munkarészek nemzetstratégiai tematikus tartalmát bemutató ábrákon az alábbi 
kategorizálási módszertant alkalmaztuk a vizsgálati kategóriák kapcsán: Célirányos tartalom = a vizsgált szempont nevesített 
célrendszeri elemként, célkitűzésként vagy beavatkozási területként, esetleg konkrét nevesített javaslatként, eszközként kerül 
feltüntetésre az anyagban; Hangsúlyos jelenlét Kárpát-medencei utalás nélkül: nemzetstratégiai referenciadokumentumok 
tematikus tartalmai visszaköszönnek, de Kárpát-medencei és külhoni konkrét javaslatok hiányoznak; Közvetett, utalás szintű 
jelenlét = a vizsgált szempont csupán közvetve, utalásként jelenik meg egyes célrendszeri elemek részeként, kisebb 
mennyiségben; Hiányzik = a vizsgált aspektus teljességgel hiányzik a dokumentumból. 
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alapuló intézményrendszer megteremtése, fejlesztése és működtetése már a Kárpát-
medencei térségre is betervezett. A dolog egyetlen szépséghibája, hogy a készülő 
Koncepció sorsa jelenleg bizonytalan, az utolsó interneten közétett munkaanyag majdnem 
2 éves, e dokumentumnak tehát jelenleg nem létezik hivatalos egyeztetési változata.  

 A Külgazdasági Stratégia ezzel ellentétben elfogadott anyag, és így teljes mértékben 
pozitív példa azzal, hogy célrendszere a specifikus célok között és az eszközrendszeri 
fejezetben is külön entitást szentel a Kárpát-medencei gazdasági együttműködésnek. 

 Az MNTFS II, a Nemzeti lelki Egészség Stratégia, a Nemzeti KFI Stratégia és az Egész 
életen át tartó tanulás szakpolitikájának stratégiája szinte teljes egészében leképezik a 
referenciadokumentumok vonatkozó célkitűzéseit, ám külhoni közösségekre vagy nemzeti 
integrációs vonatkozású tartalmakat nem tüntetnek fel. 

 
A nemzetstratégiai referenciadokumentumok vonatkozó célkitűzéseinek megjelenése a dokumentumokban. 

(NSKI szerkesztés) 

Külhoni magyarokkal kapcsolatos konkrét javaslati elemek meglétét vizsgálva az 
anyagokban az összkép kevéssé kedvező. 
 A stratégiák többsége csupán közvetett utalást, nevesített cél nélküli kismértékű 

szöveges vonatkozást tartalmaz a külhoni magyarlakta régiók kapcsán, mellőzve a 
külhoni nemzetrészekre vonatkozóajánlásokat a célrendszeréből és eszközrendszeri 
javaslataiból. 

 Három olyan dokumentumot találunk a vizsgált tizenötből, amelyek konkrét, 
nevesített célkitűzést szenteltek külhoni ügyeknek (jellemzően ezek sem konkrét 
külhoni térségtípusokról vagy területekről beszélnek, hanem a külhoni magyarságról): 

o A Külgazdasági Stratégia, mely a „Kárpát-medencei Gazdasági Együttműködést” 
külön specifikus célként és beavatkozási eszközként is nevesíti, láthatóan inkább 
nagytérségi léptékben gondolkodva.  

o A Felsőoktatási Stratégia a „Kárpát-medence magyar felsőoktatásának egysége” 
címmel külön alcélban összegzi a határon túli magyar felsőoktatás minőségi és 
mennyiségi jellegű fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket.  

o A Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció utolsó ismert egyeztetési munkaanyaga 
pedig III. specifikus célkitűzésén („A turizmus intézményrendszerének átalakítása 
a TDM együttműködésekre építve”) belül külön alcél (Kárpát-medencei és 
nemzeti turisztikai együttműködés) foglalkozik nevesítve a Kárpát-medencei 
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hangsúlyos mennyiségben (pl. Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II; A 
Végzettség Nélküli Iskolaelhagyás Elleni Középtávú Stratégia, Nemzeti Kutatás-
fejlesztési és Innovációs Stratégia, NÉS II, stb.), vagy legalább utalásszinten (pl. 
Tudománypolitikai Stratégia, felsőoktatási Stratégia, Közigazgatás- és közszolgáltatás-
fejlesztési stratégia 2014-2020). Azaz a stratégiák helyzetfeltárásai összességében 
harmonizálnak a nemzet egészét érintő legfontosabb tematikus kihívásokkal. 

 A kiemelt nemzetstratégiai tartalom, azaz a nemzeti reintegráció kapcsán a KHFK-ban 
megfogalmazott elemek nem köszönnek vissza. Ez a tervezési projektek eltérő ütemezése 
miatt érthető. 

 
Hangsúlyos nemzetstratégiai tartalmak, kiemelt témák megjelenése a helyzetelemzésben9 (NSKI szerkesztés) 

A stratégiai dokumentumok jövőképeit, célrendszereit vizsgálva is kérdéses volt, hogy 
mennyiben jelenítik meg ezek a fent említett dokumentumok vonatkozó célkitűzéseit?  
 Az eredmény itt még a helyzetelemzéseknél tapasztaltaknál is meggyőzőbb: egy anyag 

sem került a „nem jelenik meg” kategóriába,  
 a vizsgált tervek mintegy kétharmada padig részleges jelenlétet mutat, azaz közvetve 

jelennek meg, az egyes célok indoklásában, szöveges kifejtésében az ágazatra vonatkozó 
nemzetstratégiai referenciatartalmak.  

 A dokumentumok bő egyharmada még ennél is pozitívabb képet mutat, esetükben a 
referenciaanyagok vonatkozó célkitűzései konkrétan nevesítve jelentkeznek a célrendszeri 
elemek között.  

 Külön kell említeni a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepciót, mely dokumentum 
célrendszere öt prioritási tengelyre épül. Ezek közül egy tengelyben nevesítve is 
megjelenik a Kárpát-medencei területi fókusz: a prioritási tengely a turizmus 
intézményrendszerének átalakítását vetíti elő; az új nemzeti szakmai együttműködésen 

                                                 
9 Az ábrán és a további, a javaslati munkarészek nemzetstratégiai tematikus tartalmát bemutató ábrákon az alábbi 
kategorizálási módszertant alkalmaztuk a vizsgálati kategóriák kapcsán: Célirányos tartalom = a vizsgált szempont nevesített 
célrendszeri elemként, célkitűzésként vagy beavatkozási területként, esetleg konkrét nevesített javaslatként, eszközként kerül 
feltüntetésre az anyagban; Hangsúlyos jelenlét Kárpát-medencei utalás nélkül: nemzetstratégiai referenciadokumentumok 
tematikus tartalmai visszaköszönnek, de Kárpát-medencei és külhoni konkrét javaslatok hiányoznak; Közvetett, utalás szintű 
jelenlét = a vizsgált szempont csupán közvetve, utalásként jelenik meg egyes célrendszeri elemek részeként, kisebb 
mennyiségben; Hiányzik = a vizsgált aspektus teljességgel hiányzik a dokumentumból. 
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alapuló intézményrendszer megteremtése, fejlesztése és működtetése már a Kárpát-
medencei térségre is betervezett. A dolog egyetlen szépséghibája, hogy a készülő 
Koncepció sorsa jelenleg bizonytalan, az utolsó interneten közétett munkaanyag majdnem 
2 éves, e dokumentumnak tehát jelenleg nem létezik hivatalos egyeztetési változata.  

 A Külgazdasági Stratégia ezzel ellentétben elfogadott anyag, és így teljes mértékben 
pozitív példa azzal, hogy célrendszere a specifikus célok között és az eszközrendszeri 
fejezetben is külön entitást szentel a Kárpát-medencei gazdasági együttműködésnek. 

 Az MNTFS II, a Nemzeti lelki Egészség Stratégia, a Nemzeti KFI Stratégia és az Egész 
életen át tartó tanulás szakpolitikájának stratégiája szinte teljes egészében leképezik a 
referenciadokumentumok vonatkozó célkitűzéseit, ám külhoni közösségekre vagy nemzeti 
integrációs vonatkozású tartalmakat nem tüntetnek fel. 

 
A nemzetstratégiai referenciadokumentumok vonatkozó célkitűzéseinek megjelenése a dokumentumokban. 

(NSKI szerkesztés) 

Külhoni magyarokkal kapcsolatos konkrét javaslati elemek meglétét vizsgálva az 
anyagokban az összkép kevéssé kedvező. 
 A stratégiák többsége csupán közvetett utalást, nevesített cél nélküli kismértékű 

szöveges vonatkozást tartalmaz a külhoni magyarlakta régiók kapcsán, mellőzve a 
külhoni nemzetrészekre vonatkozóajánlásokat a célrendszeréből és eszközrendszeri 
javaslataiból. 

 Három olyan dokumentumot találunk a vizsgált tizenötből, amelyek konkrét, 
nevesített célkitűzést szenteltek külhoni ügyeknek (jellemzően ezek sem konkrét 
külhoni térségtípusokról vagy területekről beszélnek, hanem a külhoni magyarságról): 

o A Külgazdasági Stratégia, mely a „Kárpát-medencei Gazdasági Együttműködést” 
külön specifikus célként és beavatkozási eszközként is nevesíti, láthatóan inkább 
nagytérségi léptékben gondolkodva.  

o A Felsőoktatási Stratégia a „Kárpát-medence magyar felsőoktatásának egysége” 
címmel külön alcélban összegzi a határon túli magyar felsőoktatás minőségi és 
mennyiségi jellegű fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket.  

o A Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció utolsó ismert egyeztetési munkaanyaga 
pedig III. specifikus célkitűzésén („A turizmus intézményrendszerének átalakítása 
a TDM együttműködésekre építve”) belül külön alcél (Kárpát-medencei és 
nemzeti turisztikai együttműködés) foglalkozik nevesítve a Kárpát-medencei 
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magyarlakta területek egy részével, a magyar nemzeti turisztikai hálózatok 
kialakítására, külhoni desztinációk intézményesített fejlesztésére koncentrálva. 
Ugyanezen dokumentum nemzetközi és keleti nyitást, külpiaci marketinget célzó 
IV. specifikus célkitűzése pedig az Európai és Közép-Európai kapcsolatok 
erősítése alcél kapcsán tartalmaz vonatkozó, bár inkább Kárpát-medencei léptékre 
vonatkozó, és a szomszédos országokbeli külpiaci marketingre fókuszáló 
elemeket.  

 
Javaslati munkarészekben megjelenő, külhoni magyarlakta közösségekre vagy térségekre vonatkozó javaslatok 

jelenléte. (NSKI szerkesztés) 

Nemzetstratégiai és a Kárpát-medence külhoni magyarságára irányuló területi 
közelítésmód 

A harmadik nagyobb vizsgálati szempont az anyagokban megjelenő nemzetstratégiai területi 
közelítés vizsgálta volt. Elsődlegesen a stratégiák helyzetelemzéseit végignézve értékeltük a 
nemzet(stratégia)i szempontból kiemelt területi tartalmak (határon túli magyarlakta 
területtípusok, magyarlakta régiókat jellemző térszerkezeti elemek) megjelenítését.  

 
Kiemelt területi tartalmak (területtípusok, térszerkezeti elemek) megjelenése a helyzetelemzésben. 

(NSKI szerkesztés) 

A tér-specifikus elemzések jelenléte esetén vizsgáltuk azt, hogy ezek milyen területi 
léptékben jelentkeznek (makrorégiós, azaz Kárpát-medencei, országos, régiós, esetleg 
kistérségi?). 
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 A szintek közül a dokumentumok – a kevés területi tartalmon belül – elsődlegesen 
országos vagy kistérségi szinten tesznek megállapításokat,  

 néhány esetben (K+F Stratégia, Lelki Egészség Stratégia, NÉS 2) jelennek meg a NUTS 2 
szintű régiók;  

 a Közigazgatás-fejlesztési Stratégiában pedig egy különálló kelet-közép-európai utalás. 

Kárpát-medencei, vagy makrorégiós szintű elemzési lépték a dokumentumok között alig 
bukkan fel. 

 
Területi tartalmú vagy fókuszú cél megjelenése a célrendszerekben. (NSKI szerkesztés) 

Célirányosnak minősülő, tehát legalább a külhoni magyarlakta területekre 
általánosságban, összességében fókuszáló területi cél mindössze két dokumentumban 
jelenik meg (Külgazdasági Stratégia, illetve a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció 
munkaanyaga). Konkrét, külhoni térségeket, településcsoportokat megjelenítő célkitűzést 
egyik vizsgált anyagban sem találunk. 

Összegzés 

 
Az elemzett tervdokumentumok megoszlása a főbb elemzési szempontok és kategóriák között. 

(NSKI szerkesztés) 
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magyarlakta területek egy részével, a magyar nemzeti turisztikai hálózatok 
kialakítására, külhoni desztinációk intézményesített fejlesztésére koncentrálva. 
Ugyanezen dokumentum nemzetközi és keleti nyitást, külpiaci marketinget célzó 
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 A szintek közül a dokumentumok – a kevés területi tartalmon belül – elsődlegesen 
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Összegzés 
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Összességében a vizsgálat eredményei alátámasztották a kiinduló feltételezést a stratégiák 
Kárpát-medencei vetületének, nemzetstratégiai vonatkozású (és általános) területi 
tartalmainak gyengeségét illetően. 
 A Kárpát-medencei kitekintés megjelenését elemezve látható: mind a helyzetelemzésben 

a Kárpát-medencei vetület, mind a javaslati munkarészekben a Kárpát-medencei 
léptékű hálózatosodást, a makrorégió országai közti határon átnyúló vagy 
transznacionális együttműködést célzó ajánlások, javaslatok megjelenése tekintetében 
gyenge jelenlétet vagy hiányt tapasztalunk. 

 A javaslati munkarészek között a vizsgált stratégiáknak is csupán harmada került a felső 
két kategóriába (konkrét, célban nevesített jelenlét vagy közvetett, de hangsúlyosabb 
tartalom megléte). Ezek közül a konkrét, nevesített célt is felvonultató célrendszer a 
Külgazdasági Stratégiában és a Felsőoktatási Stratégiában fordul elő a Nemzeti 
Turizmusfejlesztési Koncepció mellett, ám utóbbi kapcsán mindössze egy két évvel 
ezelőtti munkaközi verzió áll rendelkezésre. 

 A külhoni magyarlakta térségekre, közösségekre vonatkozó konkrét tartalmi elemek 
(helyzetelemzési helyzetértékelő, elemző megállapítások vagy célrendszeri javaslatok, 
ajánlások, azonosított beavatkozási tematikus területek) jelenléte kapcsán hasonlóképp 
kedvezőtlen a helyzet.  

o A helyzetelemzések e téren a minimális, vagy hiányzó szerepeltek a vonatkozó 
tartalom terén.  

o A célrendszeri részekben is a vizsgált stratégiák több mint fele a két legnegatívabb 
kategóriába sorolható, ugyanakkor itt markánsabb az ún. közvetett jelenlét, amikor 
nevesített cél ugyan nincs a tervdokumentumokban a külhoni területek/közösségek 
kapcsán, viszont maguk az egyes célok tartalmaznak vonatkozó javaslati elemeket. 

 Az elemzések során a legjobb eredmények a nemzetstratégiai szempontból referencia-
dokumentumnak számító tervek tematikus tartalmi elemeinek jelenléte kapcsán 
jelentkeztek. Ebben a vetületben negatív kategóriába egy stratégia sem került, a köztes 
kategóriák dominálnak a hangsúlyos megjelenés mellett. Azonban fontos megjegyezni, 
hogy az elemzett stratégiák túlnyomó része a nemzetstratégiai referenciadokumentumok 
vonatkozó tematikus célkitűzéseivel harmonizálnak, konkrét, nemzeti integrációt, 
anyaországi-külhoni közösségek közti együttműködést vagy szomszédos országokkal való 
kooperációt nem sürget egyik dokumentum sem. 
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6 Az anyaország külhoni költségvetési támogatáspolitikája – 
Néhány környező ország gyakorlatának tükrében 

6.1 Konklúziók 
Az utóbbi években minden eddiginél magasabb értéket ért el a külhoni magyarság 
költségvetési támogatásának tárgyköre. Jelenleg mintegy 40 milliárd forintnyi központi 
költségvetési forrás azonosítható követlen vagy közvetett külhoni támogatásként. 

Más országok hasonló támogatásaival összevetésben is érdemes ezt a magyarországi költést 
értékelni, természetesen annak tudatában, hogy más országok határon túli támogatáspolitikai 
helyzete jelentősen eltér a hazai helyzettől. Szerbia koszóvói támogatása például jóval 
jelentősebbek, mint a magyarországi külhoni támogatások, a határon túli népesség nagyságára 
vetítve pedig különösen nagy e különbség. Szerbia támogatásainak tárgyköre is érthetően 
gazdagabb, mint a magyarországi támogatásoké.  

Románia nyilvánosan kimutatható határon túli és moldovai támogatásai messze elmaradnak a 
magyar költésektől. A külhoni támogatási forrásait Románia nagyon erősen Moldovára 
koncentrálja. Románia ugyanakkor kedvezőbben tudja kihasználni az uniós nemzetközi 
programok lehetőségeit (pl. 2014-20-as időszakban külön román-moldáv határmenti program 
lesz, romániai irányítással), másrészt a Magyarországinál gazdagabb tárgykörű támogatásokat 
tud megvalósítani. 

Magyarország külhoni támogatásait illetően nem feltétlen a támogatások összege a 
legérdekesebb kérdés. Bár kétségtelen, hogy lenne terepe és alapja az összegek növelésének, a 
jelenlegi összegek sem maradnak el jelentősen más országok hasonló támogatásaitól, sőt, sok 
tekintetben meghaladják azokat. 

Annak ellenére, hogy a külhoni támogatáspolitika összegei több költségvetési sor között 
oszlanak meg, néhány fontos fejlesztéspolitikai támogatási tárgykört még így is alárendelten 
reprezentálnak (ld. gazdaságfejlesztés, infrastruktúrafejlesztés). A támogatások tárgyköre az 
elmúlt két évtizedben többször változott (korábban voltak már gazdaságfejlesztési és 
vállalkozásfejlesztési próbálkozás is). E változások mögött azonban nincs egy hosszabb távon 
előre tervezhető tudatos forráselosztási fókuszváltás (csak a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
pár éve művelt tematikus évei mutatnak részben ebbe az irányba). 

Ezek az összegek számos költségvetési sor között szétszórva találhatók meg, felhasználásuk 
nem követ egységes stratégiát. Megfontolandó az előre tervezhető és szinergikus felhasználást 
segítő stratégia és programalapú felhasználás bevezetése. A tömbmagyar területekben pedig a 
térségfejlesztési beavatkozási logikák alkalmazását is mérlegelni lehet. Mindez akkor válhat 
különösen indokolttá, ha a támogatások tárgyköre is sokszínűbbé válik, ha a gazdasági és 
infrastrukturális fejlesztésekre is kiterjedhetnek. 

A külhoni támogatáspolitika erőforrásainak egyik bővítési lehetősége lehet a nem 
kormányzati szereplők erőteljesebb és koncepciózusabb bevonása is (pl. üzleti szereplők, civil 
szervezetek, egyházak, önkormányzatok). 
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6.2 Részletes helyzetértékelés 
A források mennyisége napjainkban a legmagasabb 

A magyar állam a rendszerváltástól kezdődően gondot fordít a külhoni magyarság 
támogatására. Módszertanilag nehéz számszerűsíteni az ezt a célt szolgáló összegeket, 
ugyanis sosem a központi költségvetés egyetlen jól elkülöníthető fejezete juttatott 
támogatásokat külhonba. Vannak célirányosan a külhonba érkező források (pl. Bethlen Gábor 
Alap forrásai) és olyan költségvetési fejezetek, amelyek mind az anyaországból, mind a 
külhonból elérhetők (pl. egyes egyháztámogatások).  

A külhoni támogatások mennyiségét értékelve elsősorban időrendi összehasonlításokat 
tehetünk. 1990-től előrehaladva e támogatások mennyisége a 2000-es évek második felét 
leszámítva szinte évről évre folyamatosan emelkedett, jelenleg a legnagyobb. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. évi kimutatása szerint 2014-ben és 2015-ben mintegy 
40 Mrd forint összegű támogatás áramlott a külhonba a központi költségvetésből. Ez az 
összeg 2009 óta körülbelül a duplájára emelkedett. 2009-ig bezárólag 1993-as árakon 
összesen mintegy 235 Mrd forint áramlott a külhonba a magyarországi központi 
költségvetésből (Bárdi, 2010). 

A források ágazati szerkezete 

A külhoni támogatáspolitikában a legmeghatározóbb ágazatot az oktatás és a kultúra képezi. E 
támogatások a 2000-es évek elején indult rendszerszerű támogatások megjelenését követően 
nominálisan jelentősen megnövekedtek.  

1993-ban létrehozott Kézfogas Közalapítvány (majd Új Kézfogás) megnyitja a 
gazdaságfejlesztési támogatásokat. A Közalapítványnak fontos szerep jutott a Székelyföld 
gazdaságának újjászervezésében (Mikó Imre Terv, 2010). Az intézmény támogatást nyújtott a 
helyi kis- es középvállalkozásoknak, egyéni mezőgazdasági vállalkozóknak, és 
tőkerészesedést is szerzett néhány vállalkozásban (1999 es 2002 között a teljes támogatás 
47%-át a Székelyföldön használták fel, ez 793 millió Ft-t jelentett). A támogatott 
vállalkozások közel 2/3-a a szolgáltatási szektorból került ki. 1997-től indul a Corvinus 
Nemzetközi Befektetési Részvénytársaság (Bárdi, 2010). A gazdaságfejlesztési támogatások 
ugyanakkor a 2000-es évek közepét leszámítva végig alárendeltek maradtak, és 
különösen azok napjainkban. Infrastrukturális támogatások, a kulturális infrastruktúráktól 
eltekintve, rendszerszinten nem voltak és nincsenek jelen a támogatások között. 

Az EU határ menti programjai 

Egy sajátos szeletét képviselhetnék a külhoni támogatáspolitikának az európai uniós 
programok. Ezek közül is leginkább az EU úgynevezett Európai területi Együttműködés 
célkitűzésébe tartozó programjai. E programcsoport transznacionális és interregionális 
programjaiban rejlő lehetőségekkel külön fejezetben foglalkozunk (ld. 8. fejezet). A 
programcsoport határmenti programjai sok magyar határhoz közel élő külhoni közösség 
fejlesztéséhez segítséget nyújthatnának. 
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 E sokat hangoztatott lehetőségről ugyanakkor tudni kell, hogy e programok 
támogatásainak döntéshozatalában a szomszédos tagállamok kormányzati és megyei 
szintű döntéshozatala is részt vesz, és egyik fórumon sincsen a külhoni magyarság 
képviselte többségben. 

 Fontos az is, hogy a külhoni Kárpát-medencei magyarság majdnem felének 
településterületén e programok forrásai nem elérhetőek. 

 E programok a határon átnyúló infrastruktúrák fejlesztése terén egyértelmű jelentős 
fejlődést hoztak, elsősorban a Felvidék irányában. Az infrastrukturális projekteknek 
ugyanakkor erős határt szabnak e programok korlátos költségvetése.  

 Potenciálisan a magyar-magyar relációik is fejleszthetők lennének e programok 
végrehajtása által. E programok külhoni-anyaországi magyar kapcsolatokra gyakorolt 
hatása azonban gyenge. Ennek egyik oka lehet, hogy – egyes értékelések szerint (Ocskay, 
2014) – a valós határmentiség úgy általában is alárendelt e programok végrehajtásában. 
Sokszor a határtól távoli partnerek kooperációi valósultak meg, ami növeli a szomszédos 
államok többségi nemzeteiből származó partnerek bevonásának esélyét. Az NSKI 
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–13 
teljesítményének értékelésére irányuló részletes vizsgálata is csak nagyon kismértékű 
célirányos magyar-magyar kapcsolatépítést tudott kimutatni e program eredményeként. A 
program által támogatott projektek kevesebb, mint egytizede értékelhető így. A közvetett 
módon és csak feltételezhetően magyar-magyar kapcsolatépítéssel is járó projektek is csak 
mindösszesen mintegy egyharmadát tették ki a program összes támogatott projektjének 
(NSKI, 2015). 

Az uniós finanszírozású tagállami operatív programok is korlátozott lehetőséget 
biztosítanának a külhoni magyarság támogatásra. Erre 2004-es uniós tagságunk óta nem volt 
példa, de a 2014-20-as fejlesztési ciklus már legalább megteremtette ennek elvi és 
szabályozási lehetőségét (az NSKI közbenjárásának köszönhetően). Hogy a valóságban 
mennyire tud élni Magyarország (a potenciális anyaországi kedvezményezettek és programok 
végrehajtásáért felelős kormányzati szervek) ezekkel a lehetőségekkel, az csak a fejlesztési 
időszak során fog kiderülni. 
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6.2 Részletes helyzetértékelés 
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A központi költségvetés határon túli magyarokat szolgáló kiadásai (NGM – KT Titkárság in Kovács, 2015) 

A külhoni támogatások más országok hasonló támogatásaival összevetésben: 
Nagyobb és változatosabb tárgykörű szerbiai források 

A külhoni magyarok támogatási összegének nagyságát nem csak időrendi összehasonlításban 
értékelhető, hanem más országok külhoni támogatásaival összevetve is. 

Szerbia és Koszovó viszonya nyilvánvalóan több szempontból is eltér Magyarország és a 
külhoni magyarság viszonyaitól. Mindenesetre az elmúlt tíz évben Szerbia koszóvói szerbek 
felé irányuló támogatáspolitikája – világpolitikai viszonylatban – inkább a külhoni 
támogatáspolitika egyfajta megnyilvánulása semmint az országhatáron belüli 
fejlesztéspolitika része. Egy 2012. évi kimutatás szerint Szerbia éves szinten 300 millió 
dollárt fordít a koszovói szerbek támogatására. 2000-től 2011-ig ez mintegy 3000 milliárd 
dollárnyi támogatást jelentett. Tény, hogy ezek a kimutatások belpolitikai viharokat is 
kavartak Szerbiában. Egy tárgyilagosabb kimutatás ennél ugyan kisebb, de még így is jelentős 
összeget mutatott ki, 130 eurót, igaz, csak a 2007. évre. Még ez a kisebb összeg is kimutatható 
és jelentős hozzájárulást jelent (kb. 4.5%-nyit) egész Koszovó GDP-jéhez is (Szemlér, 2008). 

E szerbiai adatok persze nem összehasonlíthatók a Magyarországi külhoni költésekkel. 
Egyrészt a szerbiai adatok nem foglalják magukba a külhoni szerbek támogatásait, másrészt 
nehéz is ezeket az összehasonlításokat megtenni, hiszen Koszovó nemzetközi és szerbiai 
státusza is teljes eltér a külhoni magyarság településterületétől. Figyelembe véve ugyanakkor, 
hogy a koszóvói szerbség összlétszáma nem éri el a százezer főt, mégsem teljesen haszontalan 
a két ország adatainak összevetése. Összességében tehát a Szerbia koszóvói támogatásai 
jelentősebbek, mint a Magyarország külhoni támogatásai (a 2007. évi szerbiai érték 2011. 
évi jelenértéke 30%-kal haladja meg a 2011. évi megugró magyarországi értéket). A koszóvói 
támogatások tárgyköre ágazatilag sokszínűbb, mint a magyarországi külhoni 
támogatásoké. 

53 
 

A külhoni támogatások más országok hasonló támogatásaival összevetésben: 
Kisebb, de változatosabb romániai források, nagyobb mozgástér az uniós 
forrásfelhasználásban 

Románia határon románság felé irányuló támogatásai mind nominálisan (mintegy 10-szer), 
mind arányaiban (mintegy ötször) messze elmaradnak a magyar költségvetés által képviselt 
külhoni magyar támogatásoktól a 2000-es évek közepén lefolytatott vizsgálatok szerint 
(Bárdi, 2003). Az összegek napjainkra sem emelkedtek, 2010-ben a célirányosan a külhoni 
románságnak juttatott összegek a Bethlen Gábor Alap 11 Mrd forintos összegének csak 
mintegy 20-át képezik (Kántor, 2011).  

Románia esetében a határ túli románság támogatásainál talán érdekesebb megvizsgálni a 
Moldova Köztársaságba irányuló támogatáspolitikát. A térség Románia nemzetstratégiai 
törekvéseinek a fókuszában áll. A Moldovába irányuló támogatások – a fellelhető 
szakirodalmak és tudósítások szerint – nem alkotnak teljesen egységes rendszert, amelynek 
főösszege Románia költségvetéséből könnyen kiolvasható lenne. Ugyanakkor a források egy 
része nyomon követhető, mert már a kilencvenes évek elejétől létrehoztak két pénzügyi alapot 
a Moldáv Köztársaság és a román-moldáv kapcsolatok támogatására (Kiss, 2005). A 2003-ig 
fennálló Moldova Alap költségvetése évről évre néha jelentősen változott, de a teljes 
költségvetésből való 0,05%-os részesedést többször elérte, megközelítette. Az alap mindvégig 
többszöröse volt a határon túli románok támogatásának. Abszolút mértékben mindez évi 
egymilliárd forint körül vagy az alatti összegeket jelentett. Az alap oktatási kulturális 
támogatások mellett gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseket is finanszírozott. 

Alkalmanként azonban jelentős támogatások történnek. 2000-ben például egy nagyobb 
összegű élelmiszer és egészségügyi segélyezési akció valósult meg 118 Mrd Lej értékben, ami 
az akkori Moldáv Alapot 4,5 szeresen meghaladó összeg volt (Kiss, 2005). 2014-ben egy 
egyszeri csaknem 8 milliárd forint értékű oktatási támogatásról érkezett hír (Transindex, 
2013). Egy 2007-13-as fejlesztési ciklus által finanszírozott, de a napjainkig húzódó projekt 
keretében a román állam saját erejéből 1,8 milliárd forint érétkű gázvezeték infrastruktúrát 
épített ki Moldovában. Ez az infrastruktúrafejlesztés garantálja majd később Moldávia teljes 
Románia felőli gázellátását, Moldávia orosz gáztól való függőségének végét (Calus, 2013). 

Románia Moldáviát érintő támogatáspolitikája tekintetében kedvezőbb helyzetben van az EU 
Európai Területi Együttműködési Célkitűzéséhez illeszkedő programokban mint 
Magyarország. 2014-20-as ciklusban már egy önálló Román-Moldáv határmenti 
együttműködési program indul, változatos területfejlesztési tárgykörrel, és mintegy 15 
milliárd forintnyi költségvetéssel. Románia erőteljesen lobbizott egy tágabb Fekete-tengeri 
együttműködés kialakításáért is (Novák, 2010).  

Érdekességként megemlíthető még, hogy a 2007–13-as időszakban Románia tagállami 
operatív programjainak forrásai még Magyarország területéről is elérhetőek voltak a 
Romániában alkalmazott rugalmas szabályozók miatt. Fordítva e lehetőség nem működött. 
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az akkori Moldáv Alapot 4,5 szeresen meghaladó összeg volt (Kiss, 2005). 2014-ben egy 
egyszeri csaknem 8 milliárd forint értékű oktatási támogatásról érkezett hír (Transindex, 
2013). Egy 2007-13-as fejlesztési ciklus által finanszírozott, de a napjainkig húzódó projekt 
keretében a román állam saját erejéből 1,8 milliárd forint érétkű gázvezeték infrastruktúrát 
épített ki Moldovában. Ez az infrastruktúrafejlesztés garantálja majd később Moldávia teljes 
Románia felőli gázellátását, Moldávia orosz gáztól való függőségének végét (Calus, 2013). 

Románia Moldáviát érintő támogatáspolitikája tekintetében kedvezőbb helyzetben van az EU 
Európai Területi Együttműködési Célkitűzéséhez illeszkedő programokban mint 
Magyarország. 2014-20-as ciklusban már egy önálló Román-Moldáv határmenti 
együttműködési program indul, változatos területfejlesztési tárgykörrel, és mintegy 15 
milliárd forintnyi költségvetéssel. Románia erőteljesen lobbizott egy tágabb Fekete-tengeri 
együttműködés kialakításáért is (Novák, 2010).  

Érdekességként megemlíthető még, hogy a 2007–13-as időszakban Románia tagállami 
operatív programjainak forrásai még Magyarország területéről is elérhetőek voltak a 
Romániában alkalmazott rugalmas szabályozók miatt. Fordítva e lehetőség nem működött. 
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7 A külhoni magyarság uniós forrásszerző képessége – 
A forrásszerzés kihívásai és erősítésének lehetőségei 

7.1 Konklúziók 
A külhoni magyarság uniós tagállami fejlesztési forrásokból való részesedését értelemszerűen 
csak az uniós tagsággal rendelkező Szlovákiában és Romániában lehet megvizsgálni. Bár e 
tagállamok magyarságának forrásszerzési tapasztalatai – ahogy azt a következőkben látni 
fogjuk – erősen eltérnek egymástól, a fejlesztési lehetőségeik mégis összehasonlíthatatlanul 
nagyobbak, mint a nem uniós tagállamokban élő magyarságé. E forrásoknak Románia és 
Szlovákia esetében is igen nagy jelentősége van az uniós fejlesztési forrásoknak, ezek a 
források alkotják az elérhető fejlesztési közpénzek szinte egészét. Sajnos átfogó értékelések e 
témakörben még nem készültek, csak néhány kutatás foglalkozik e témakör némely 
aspektusával. Az eddig elkészült tanulmányok alapján a következők azonosíthatók: 
 Romániában a külhoni magyarság körében átlagos, egyes témakörökben átlag feletti 

forrásszerzési képesség azonosítható az uniós társfinanszírozású tagállami programokból. 
 Szlovákiában a külhoni magyarság forrásszerző képessége elmarad az átlagostól. 
 A pályázói aktivitásról, projektfejlesztési kedvről sajnos nincsenek adatok, de a szlovákiai 

tapasztalatok azt mutatják, hogy az ottani átlag alatti teljesítmények nem indokolhatók 
azzal, hogy kevesebb lett volna a magyarok lakta térségekből érkező pályázat. 

 Köszönhetően annak, hogy a magyarok által lakott térségek mindkét országban döntően 
vidékiesek, országos szinten is fontos mezőgazdasági vagy erdőgazdasági területek (ill. a 
Székelyföld hegyvidéki térségi az uniós szabályozók szerint kiemelten támogatandók), a 
vidékfejlesztési, és azon belül a földalapú forrásokból való részesedés mindkét ország 
magyarok által lakott térségében kedvező. 

 A települések fejlesztéséhez kötődő források megszerzése esetében már kedvezőtlenebb a 
kép, különösen Szlovákiában. 

 Magyarországi összehasonlításban összességében kevesebb uniós fejlesztési forrás áll a 
külhoni magyarok által lakott térségek fejlesztésére (népességarányosan Magyarországra 
érkezik a legtöbb forrás). Különösen igaz ez Romániára, és természetesen kiemelten az 
uniós tagállami forrásokból nem is részesülő Ukrajnában és Szerbiában található 
térségekre. 

A fenti jelenségeket érdemes figyelembe venni Magyarország külhoni támogatáspolitikájának 
alakításában, különösen az alábbi aspektusokat (a témáról ld. még 4. és 6. fejezeteket is): 
 A külhoni magyarok által többségében lakott térségek a település- és térségfejlesztési 

források elosztásakor kerülhetnek a legnagyobb eséllyel a preferált területeken kívül. E 
térségekben az adott ország átlagához viszonyítva relatív forráshiány jelenhet meg a 
települések infrastrukturális megújításában, az üzleti infrastruktúrák kiépítésében, 
valamint az egészségügyi és oktatási alap- és középfokú ellátás fejlesztésében.  

 Az agrárgazdaságban leginkább csak a nem uniós tagállamok magyar tömbjeiben léphet 
fel forráshiány.  

 Az uniós tagállamokban a vidékfejlesztés esetében elsősorban a településfejlesztési és 
kevésbé a földalapú forrásokban, gazdálkodási jelentkezhet fejlesztési lemaradás. 
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 Az uniós tagállamok magyar településterületén az uniós tagállami és más uniós fejlesztési 
projektekben való részvételt elősegítő önerő és előlegtámogatásai megfontolandók. 

 A nem uniós tagállamok magyar településterületén az uniós határmenti programok 
fejlesztési projektjeiben való részvételt elősegítő önerő és előlegtámogatásai 
megfontolandók. 

 Célszerű megfontolni az alternatív forrásszerzésre és a fejlesztések menedzselésére képes 
külhoni térségfejlesztési ügynökségek kialakítását, amelyek területi alapon egy-egy 
tömbmagyar térségben tevékenykednek (ld. 4.2.1 fejezet). Ezek az ügynökségeknek 
segíthetik a térségük magyar településeinek és vállalkozásainak forrásszerző képességét az 
alábbi irányok mentén: 

o nem tagállami uniós források (közvetlen brüsszeli források, pl. HORIZON2020, 
ETE – (ld. 8. fejezet) megszerzésének támogatása, projektek generálása; 

o egyéb nemzetközi források megszerzésének támogatása, projektek generálása; 
o magán források megszerzésének támogatása, projektek generálása; 
o magyar külhoni támogatási források megszerzésének támogatása, projektek 

generálása; 
o uniós tagállami források megszerzésének támogatása, projektek generálása. 

 Célszerű megfontolni egy olyan adatbázis és információs rendszer kiépítését, ami képes 
hiteles adatokat szolgáltatni a külhoni magyarság uniós forrásszerző képességéről. Ez 
segíthetne a külhoni magyar támogatáspolitika tárgykörének pontosabb kalibrálásában 
(koncentrálva az uniós forrásokból nem elérhető témakörökre). 

7.2 Részletes helyzetértékelés 
A külhoni magyarság uniós tagállami fejlesztési forrásokból való részesedését értelemszerűen 
csak az uniós tagsággal rendelkező Szlovákiában és Romániában érdemes megvizsgálni. 
Sajnos átfogó értékelések e témakörben még nem készültek, csak néhány kutatás foglalkozik 
e témakör némely aspektusával. 

Szlovákiai helyzet – átlagtól elmaradó forrásszerző képesség 
A külhoni magyarság részesedéséről Szlovákia uniós forrásaiból készült egy komplexebb 
felmérés (Őry, 2014). Jelen tanulmány szempontjából ennek legfontosabb vizsgálata a 
magyarok által lakott járások forrásszerző képességét hasonítja össze a tagállami értékekkel. 
A tanulmány vizsgálatai sajnos erősen korlátosan vonatkoztathatók a kifejezetten a magyarok 
által lakott térségekre (ahogy ezt maga a tanulmány is megfogalmazza). Szlovákia magyarok 
által lakott járásai közül csak kettőben alkot a magyarság többséget, és mintegy felükben a 
20%-os népességarányt sem éri el, e kimutatások nem csak olyan térségek teljesítményét 
reprezentálják, ahol magyarok laknak. További vizsgálatok lennének szükségesek a teljes 
helyzetfeltáráshoz és az okok azonosításához: további programok vizsgálata, település szintű 
vizsgálatok, az országos adatok pontosabb számbavétele, valamint a pályázati aktivitás 
vizsgálata. Mindazonáltal pár, a magyarok által lakott térségek forrásszerző képességére utaló 
következtetés megkockáztatható az eddigi eredmények alapján is: 
 A tanulmány kimutatásai szerint a magyarok által nagy arányban lakott járások közül 

egyik sincs a vizsgált, Strukturális Alapokból finanszírozott operatív programokból 
kimagaslóan részesülő szlovákiai járások között. 
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7 A külhoni magyarság uniós forrásszerző képessége – 
A forrásszerzés kihívásai és erősítésének lehetőségei 

7.1 Konklúziók 
A külhoni magyarság uniós tagállami fejlesztési forrásokból való részesedését értelemszerűen 
csak az uniós tagsággal rendelkező Szlovákiában és Romániában lehet megvizsgálni. Bár e 
tagállamok magyarságának forrásszerzési tapasztalatai – ahogy azt a következőkben látni 
fogjuk – erősen eltérnek egymástól, a fejlesztési lehetőségeik mégis összehasonlíthatatlanul 
nagyobbak, mint a nem uniós tagállamokban élő magyarságé. E forrásoknak Románia és 
Szlovákia esetében is igen nagy jelentősége van az uniós fejlesztési forrásoknak, ezek a 
források alkotják az elérhető fejlesztési közpénzek szinte egészét. Sajnos átfogó értékelések e 
témakörben még nem készültek, csak néhány kutatás foglalkozik e témakör némely 
aspektusával. Az eddig elkészült tanulmányok alapján a következők azonosíthatók: 
 Romániában a külhoni magyarság körében átlagos, egyes témakörökben átlag feletti 

forrásszerzési képesség azonosítható az uniós társfinanszírozású tagállami programokból. 
 Szlovákiában a külhoni magyarság forrásszerző képessége elmarad az átlagostól. 
 A pályázói aktivitásról, projektfejlesztési kedvről sajnos nincsenek adatok, de a szlovákiai 

tapasztalatok azt mutatják, hogy az ottani átlag alatti teljesítmények nem indokolhatók 
azzal, hogy kevesebb lett volna a magyarok lakta térségekből érkező pályázat. 

 Köszönhetően annak, hogy a magyarok által lakott térségek mindkét országban döntően 
vidékiesek, országos szinten is fontos mezőgazdasági vagy erdőgazdasági területek (ill. a 
Székelyföld hegyvidéki térségi az uniós szabályozók szerint kiemelten támogatandók), a 
vidékfejlesztési, és azon belül a földalapú forrásokból való részesedés mindkét ország 
magyarok által lakott térségében kedvező. 

 A települések fejlesztéséhez kötődő források megszerzése esetében már kedvezőtlenebb a 
kép, különösen Szlovákiában. 

 Magyarországi összehasonlításban összességében kevesebb uniós fejlesztési forrás áll a 
külhoni magyarok által lakott térségek fejlesztésére (népességarányosan Magyarországra 
érkezik a legtöbb forrás). Különösen igaz ez Romániára, és természetesen kiemelten az 
uniós tagállami forrásokból nem is részesülő Ukrajnában és Szerbiában található 
térségekre. 

A fenti jelenségeket érdemes figyelembe venni Magyarország külhoni támogatáspolitikájának 
alakításában, különösen az alábbi aspektusokat (a témáról ld. még 4. és 6. fejezeteket is): 
 A külhoni magyarok által többségében lakott térségek a település- és térségfejlesztési 

források elosztásakor kerülhetnek a legnagyobb eséllyel a preferált területeken kívül. E 
térségekben az adott ország átlagához viszonyítva relatív forráshiány jelenhet meg a 
települések infrastrukturális megújításában, az üzleti infrastruktúrák kiépítésében, 
valamint az egészségügyi és oktatási alap- és középfokú ellátás fejlesztésében.  

 Az agrárgazdaságban leginkább csak a nem uniós tagállamok magyar tömbjeiben léphet 
fel forráshiány.  

 Az uniós tagállamokban a vidékfejlesztés esetében elsősorban a településfejlesztési és 
kevésbé a földalapú forrásokban, gazdálkodási jelentkezhet fejlesztési lemaradás. 
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 Az uniós tagállamok magyar településterületén az uniós tagállami és más uniós fejlesztési 
projektekben való részvételt elősegítő önerő és előlegtámogatásai megfontolandók. 

 A nem uniós tagállamok magyar településterületén az uniós határmenti programok 
fejlesztési projektjeiben való részvételt elősegítő önerő és előlegtámogatásai 
megfontolandók. 

 Célszerű megfontolni az alternatív forrásszerzésre és a fejlesztések menedzselésére képes 
külhoni térségfejlesztési ügynökségek kialakítását, amelyek területi alapon egy-egy 
tömbmagyar térségben tevékenykednek (ld. 4.2.1 fejezet). Ezek az ügynökségeknek 
segíthetik a térségük magyar településeinek és vállalkozásainak forrásszerző képességét az 
alábbi irányok mentén: 

o nem tagállami uniós források (közvetlen brüsszeli források, pl. HORIZON2020, 
ETE – (ld. 8. fejezet) megszerzésének támogatása, projektek generálása; 

o egyéb nemzetközi források megszerzésének támogatása, projektek generálása; 
o magán források megszerzésének támogatása, projektek generálása; 
o magyar külhoni támogatási források megszerzésének támogatása, projektek 

generálása; 
o uniós tagállami források megszerzésének támogatása, projektek generálása. 

 Célszerű megfontolni egy olyan adatbázis és információs rendszer kiépítését, ami képes 
hiteles adatokat szolgáltatni a külhoni magyarság uniós forrásszerző képességéről. Ez 
segíthetne a külhoni magyar támogatáspolitika tárgykörének pontosabb kalibrálásában 
(koncentrálva az uniós forrásokból nem elérhető témakörökre). 

7.2 Részletes helyzetértékelés 
A külhoni magyarság uniós tagállami fejlesztési forrásokból való részesedését értelemszerűen 
csak az uniós tagsággal rendelkező Szlovákiában és Romániában érdemes megvizsgálni. 
Sajnos átfogó értékelések e témakörben még nem készültek, csak néhány kutatás foglalkozik 
e témakör némely aspektusával. 

Szlovákiai helyzet – átlagtól elmaradó forrásszerző képesség 
A külhoni magyarság részesedéséről Szlovákia uniós forrásaiból készült egy komplexebb 
felmérés (Őry, 2014). Jelen tanulmány szempontjából ennek legfontosabb vizsgálata a 
magyarok által lakott járások forrásszerző képességét hasonítja össze a tagállami értékekkel. 
A tanulmány vizsgálatai sajnos erősen korlátosan vonatkoztathatók a kifejezetten a magyarok 
által lakott térségekre (ahogy ezt maga a tanulmány is megfogalmazza). Szlovákia magyarok 
által lakott járásai közül csak kettőben alkot a magyarság többséget, és mintegy felükben a 
20%-os népességarányt sem éri el, e kimutatások nem csak olyan térségek teljesítményét 
reprezentálják, ahol magyarok laknak. További vizsgálatok lennének szükségesek a teljes 
helyzetfeltáráshoz és az okok azonosításához: további programok vizsgálata, település szintű 
vizsgálatok, az országos adatok pontosabb számbavétele, valamint a pályázati aktivitás 
vizsgálata. Mindazonáltal pár, a magyarok által lakott térségek forrásszerző képességére utaló 
következtetés megkockáztatható az eddigi eredmények alapján is: 
 A tanulmány kimutatásai szerint a magyarok által nagy arányban lakott járások közül 

egyik sincs a vizsgált, Strukturális Alapokból finanszírozott operatív programokból 
kimagaslóan részesülő szlovákiai járások között. 
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 Érdekes, hogy azon témakörök támogatásaiban sem mutatható ki a magyarok által lakott 
járásokban jelentősebb forráskoncentráció, amelyek esetében objektív természeti tényezők 
indokolnák azt: a legnagyobb árvízi kockázatú és egyúttal magyarok által lakott Duna és 
Bodrog menti járásokban a vízügyi támogatások szlovákiai összehasonlításban nem 
jelentősek; a legnagyobb ivóvízbázissal rendelkező és egyúttal magyarok által lakott Duna 
menti járásokban a csatornázási ráfordítások szlovákiai összehasonlításban nem 
jelentősek.  

 Egy további elgondolkodtató példa, hogy a 2009-10-es településközpont megújítási 
támogatási keretek Nyitra megyei felhasználása jól kirajzolja a nyelvhatárt: a megye déli 
részén lévő magyarok által lakott településeken jóval kevesebb projekt valósulhatott meg, 
mint északon. 

 A magyar többségű járások átlagon felüli forrásszerző teljesítménye mutatható ki viszont 
a Vidékfejlesztési Program forrásaiból. E programban kevésbé volt hangsúlyos a 
települési támogatások szerepe. Nagyobb szerepet kaptak benne a földalapú támogatások. 
A magyar többségű dunaszerdahelyi és komáromi járások pedig mezőgazdasági 
adottságaik tekintetében vezető szerepet töltenek be Szlovákiában. 

 A tanulmány szerint nem csak az uniós forrásszerzésben vannak elmaradásban a 
magyarok által lakott térségek, hanem a szlovák költségvetés fejlesztési támogatásaiban 
is, bár ezt számszerűen csak a 2010-es évek eleji Dél-Szlovákiát elkerülő döntésekkel 
tudták illusztrálni a kutatók. 

 A tanulmányok megállapítása szerint a fenti jelenség okai mögött elsősorban nem a 
felkészültség hiány áll. A tanulmánykészítők bizonyítva látják, hogy a Dél-Szlovákiából is 
hasonló mennyiségű és minőségű pályázat érkezett be a különböző operatív programok 
irányítóhatóságaihoz, mint máshonnan. Erről ugyan sajnos nincsenek számszerűsített 
adatok, csak tapasztalati információk. A magyarlakta térségek kedvezőtlen forrásszerzési 
mutatói mögött ezért e térségek egyfajta diszkriminációja is meghúzódhat. 

 A felvidéki járásokban megszerzett környezetvédelmi, regionális fejlesztési és 
vidékfejlesztési források fajlagos értéke (300 és 1200 EUR között) a Magyarországon 
elérhető hasonló tematikájú programok egy főre jutó költségvetésétől elmarad (1450 EUR 
körül). 
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Felsejlik a nyelvhatár Nyitra megyében Szlovákia Regionális Operatív Programjának 4.1a intézkedéséből a 
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Az EU által társfinanszírozott környezetvédelmi, regionális fejlesztési és vidékfejlesztési programok forrásainak 

felhasználása Szlovákia egyes járásaiban, 2007-2013-ban, a magyar kisebbség tükrében (EUR/fő); 
összehasonlításként: az ilyen témájú programokból Magyarországon elérhető források egy főre jutó értéke 1400-1500 

EUR (Forrás: Őry Péter, Pro Civis PT in: Baross Gábor Terv) 
 
Romániai helyzet – nem mutatható ki kedvezőtlen forrásszerző képesség 
Egy másik vizsgálat Hargita megye fejlesztési aktivitását járta körül, és ennek kapcsán 
adatokat szolgáltatott más magyarok által lakott megyék teljesítményéről is (Csata, 2013). Ez 
a kutatás 2007–13-as vidékfejlesztési és regionális fejlesztési operatív programból származó 
források felhasználását elemzi a 2013-ig elérhető adatok alapján. E kutatás módszertana sem 
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 Érdekes, hogy azon témakörök támogatásaiban sem mutatható ki a magyarok által lakott 
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támogatási keretek Nyitra megyei felhasználása jól kirajzolja a nyelvhatárt: a megye déli 
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A magyar többségű dunaszerdahelyi és komáromi járások pedig mezőgazdasági 
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vidékfejlesztési források fajlagos értéke (300 és 1200 EUR között) a Magyarországon 
elérhető hasonló tematikájú programok egy főre jutó költségvetésétől elmarad (1450 EUR 
körül). 
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alkalmas arra, hogy teljes körűen megalapozott összehasonlításokat lehessen tenni a magyar 
megyék és Románia más megyéinek uniós forrásszerző képessége között. Mindazonáltal 
néhány következtetés ez esetben is megkockáztatható: 

 A tanulmány adataiból nem tűnik ki, és az elemzés sem utal rá, hogy akár Hargita megye, 
akár a magyarok által lakott megyék jelentősen átlagon alul teljesítenének a 
forrásszerzésben. 

 Egyébként jelentősek az eltérések is az egyes magyarok által lakott megyék között (pl. 
vidékfejlesztési forrásokból Kovásznánál rendre jobban teljesít a többi, többségében 
magyar vagy jelentős magyar lakossággal rendelkező megye). 

 Vannak ugyan olyan paraméterek, amelyekben a magyartöbbségű térségek kedvezőtlen 
értékekkel rendelkeznek, ilyen például a vidékfejlesztési projektek átlagos értéke vagy az 
agrártermelés hozzáadott értékének növelése, a modernizáció. Ezzel azonban nincsenek 
egyedül a romániai megyék sorában, és egyes jelentős magyar lakosságú megyék viszont 
jól teljesítenek e téren (Bihar, Szilágy, Szatmár). 

 Talán már inkább elgondolkodtató, és további vizsgálatokra érdemes, hogy a települési 
szinten elosztott falumegújítási fejlesztések értéke kifejezetten alacsony a 
magyartöbbségű megyékben. Ugyanakkor ez sem egyedi jelenség, és a szintén a sok 
magyar települést reprezentáló Bihar, Szilágy, Szatmár megyék e téren is jól teljesítenek 
(persze kérdés, hogy mely településeik). 

 Vannak olyan témakörök, amelyben kiemelkedő a magyar többségű megyék 
forrásszerzése: közösségvezérlet helyi fejlesztések (LEADER), erdészeti és 
mezőgazdasági infrastruktúrafejlesztés, erdősítés.  

 Hargita mezőgazdasági támogatásokból való forrásszerzése a második legmagasabb volt 
Romániában (a hegyvidéki területek támogatásai miatt). 

 A két magyartöbbségű megye vidékfejlesztési forrásszerző képességének NUTS2 
régióján (Központi Régió) belüli pozíciójáról vannak pontosabb adatok is. Hargita 
nominális értéke a régión belül a harmadik legmagasabb, míg Kovászna az utolsó helyen 
áll.  

 A vidékfejlesztési forrásokból való fajlagos forrásszerző képesség terén ugyanakkor 
mindkét megye a régiós átlag (1084 Lej/fő) felett áll. Ilyen kedvező pozíciót rajtuk kívül 
csak egy megye, a kimagasló nominális és fajlagos értékekkel rendelkező Fehér foglal el. 
Hargita megye értéke a (1462 Lej/fő) a második legmagasabb, Kovászna a harmadik 
(1131 Lej/fő). 

 A regionális fejlesztési forrásokból való részesdésről csak a két magyartöbbségű megye 
NUTS2 régióján belüli pozíciójáról vannak adatok. E megyék nominális értékei a régión 
belül a legalacsonyabbak. Érthetően e témakör szempontjából fontos nagyobb városi 
központokkal rendelkező megyék teljesítménye kimagasló (Brassó, Maros). 

 A regionális forrásokból való fajlagos forrásszerző képesség ugyanakkor a régión belül 
Kovászna megye esetében volt a legmagasabb (1735 Lej/fő). Hargita megye értéke (1064 
Lej/fő) már a régiós átlag (1204 Lej/fő) alatt van, de nem a legalacsonyabb a régióban 
(Maros 927Lej/fő). 

 A regionális és vidékfejlesztési források összesített kimutatásaiban a két magyar többségű 
megye nominális értékei a legalacsonyabbak között van. Fajlagosan azonban sokkal 
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kedvezőbb a helyzetük, magasan meghaladják a régiós átlagot. Kovászna rendelkezik a 
régión belül a második, míg Hargita a harmadik legkedvezőbb értékkel. 

 Látni kell azt is, hogy az erdélyi megyékben megszerzett regionális fejlesztési és 
vidékfejlesztési források fajlagos értékei meghaladják a romániai átlagot, de messze 
elmaradnak Magyarország hasonló tematikájú programjainak fajlagos költségvetésének 
értékeitől. 

 
Románia központi régiójában lévő megyék forrásszerző képessége az uniós társfinanszírozású regionális és 

vidékfejlesztési programokból (Csata, 2013, Románia Vidékfejlesztési Terve 2007-13, és Izabella, 2014 nyomán saját 
szerkesztés) 

8 A külhoni-anyaországi európai területi együttműködések helyzete – 
Gyenge összmagyar együttműködés az EU ETE programjaiban 

Az EU 2007–13-as transznacionális és interregionális programjaiban10 való magyarországi és 
külhoni részvétel jó indikátora a nemzetstratégia érvényesülésének. Ezek a programterek 
ugyanis jól igazodnak az anyaországi és külhoni magyarság településterületéhez, és 
szerteágazó területi fejlesztéseket tesznek lehetővé. Az interregionális programok esetében a 
teljes EU, a transznacionális programok esetében pedig Közép-Európa (Magyarország és 
Szlovákia részvételével) és Délkelet-Európa (Magyarország, Szlovákia és Románia 
részvételével) alkotja a programteret. 

8.1 Konklúziók 
Az ETE programok magyar részvételének kiteljesítését célszerű megfontolni az alábbi 
irányokban: 
- A programokban tapasztalható – egyébként nagyon élénk – magyarországi részvételt 

érdemes stratégiailag jobban megalapozni, és több valódi magyar kezdeményezésű 
projektet indítani. Jelenleg összehasonlításban ugyan sok a magyarországi 

                                                 
10 Az EU Kohéziós Politikájának Európai Területi Együttműködési céljához kapcsolódó programok. 
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projektrészvétel, de ebből kevés a magyarországi vezetésű, és alacsony a magyar 
kormányzati szerveztek aktivitása e projektekben. 

- Érdemes megfontolni a külhoni magyar részvétel elősegítését ezekben a 
programokban. A külhoni magyarság nem hogy nem motorja az adott tagállami 
részvételnek, hanem aktivitása a népességarányától is elmarad. 

- Ki kellene használni e programokban az anyaországi és külhoni együttműködések 
lehetőségét. E szándék jelenleg szinte teljesen hiányzik a magyarországi projektekből. 

 
Általánosságban példás a magyarországi szerepvállalás, de a stratégiai alapjai erősíthetők 
 Magyarország kimagaslóan kiveszi részét az EU nemzetközi területi programjaiból. 

A partnerek abszolút és fajlagos száma, valamint a forrásszerzésre utaló adatok alapján is 
Magyarország programterek átlagán felül teljesít. 

 A témában vezető nyugat-európai államokhoz hasonlóan Magyarországon is 
megjelentek e programrészvételre szakosodott műhelyek, amelyek több projektben is 
részt vesznek. 

 A politikaalkotást nem a lehetőségekhez képest szolgálja ki a nagyszámú magyar 
részvétellel megvalósuló projekt. Az élénk magyarországi részvételhez és a létező 
műhelyekhez képest kevés az úgynevezett vezető partner Magyarországon, pedig e 
programok projektjeiben döntően a vezető partnerek alakítják ki a projektek tartalmát. 

 Az arányaiban jelentős számú magyarországi partner között kevés az országosan 
kiemelt stratégiai fontosságú partner, azaz az olyan intézmény, amely a 
projekteredményeket közvetlenül fel tudja használni az országos politikaalkotásban, 
illetve amelyeknek a politikaalkotási tapasztalataira épülhet projekt.  

 
Alárendelt külhoni szerepvállalás 
 A külhoni magyar partnerek részvételének aránya az adott tagállam összesített 

értékéből minden esetben a magyar kisebbség népességaránya alatt marad. Pedig 
feltételezhetnénk, hogy ezek a szervezetek lehetnének az adott tagállam ez irányú 
együttműködésének motorjai. Ez az alacsony intenzitású külhoni magyar részvétel olyan 
projektekhez kötődik, amelyekben anyaországi partner is részt vesz. 

 Szinte minden külhoni magyar részvétel erdélyi, csak egy-egy felvidéki és vajdasági 
azonosítható. 

 Az alacsony intenzitású külhoni magyar részvétel erősen koncentrálódik. Vannak 
olyan külhoni magyar partnerek, akik jelentős tapasztalatokra tettek szert.  

 A külhoni magyar partnerek egyáltalán nem vállaltak vezető projektpartneri 
szerepeket, annak ellenére, hogy van egy-két komoly tapasztalatokkal rendelkező partner 
körükben. 
 

Kihasználatlan az anyaországi-külhoni együttműködés 
 Szinte hiányoznak a külhoni és anyaországi magyarok együttműködésével 

megvalósuló projektek. Pedig a programterek, különösen például a délkelet-európai, a 
Kárpát-medencei magyarság teljes településterületét felölelik, és együttműködéseiket nem 
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kell a határmenti térségekre korlátozni. A kevés bevonás szinte csak erdélyi, holott 
mindenhonnan lehetett volna. 

 A magyarországi partnerek jóval gyakrabban működtek együtt nem magyar, mint 
magyar partnerekkel a környező államokból. A külhoni-anyaországi magyar 
együttműködést is felmutató projektek az összes magyarországi és más kárpát-medencei 
állam által megvalósított projektnek mindössze 4,7%-át képezik. A külhoni és 
anyaországi magyar együttműködésekre specializált anyaországi műhelyek 
nincsenek (külhonban is egyedül Hargita megye önkormányzata). 

 A külhoni-anyaországi magyar együttműködést is felmutató projektek közül csak 
három olyan volt, ami stratégiai jelentőségűnek értékelhető, mert benne részt vett 
minisztérium, ill. kormányzati háttérintézet és e projekteket magyarországi vezető partner 
vitte. E stratégiai jellegű projektek közül csak egyetlen projekt foglalkozott a magyarság 
megmaradása szempontjából kritikus fontosságú témával (ld. a KSH vezette SEEMIG 
projekt a migrációval). 

 

8.2 Részletes helyzetértékelés 

 Általánosságban példás a magyarországi szerepvállalás 8.2.1
Magyarország kimagaslóan kiveszi részét az EU nemzetközi területi programjaiból11. A 
partnerek abszolút és fajlagos száma, valamint a forrásszerzésre utaló adatok alapján is 
Magyarország a programterek átlagán felül teljesít. 
o A magyarországi projektrészvételek nominális adatai átlagosak, vagy kissé átlagon 

felüliek (ld. 1/A és 1/B. ábrák). 
o A programrészvétel népességre vetített fajlagos magyarországi értékei viszont a 

legtöbb környező országhoz (kiv. Románia) hasonlóan kedvezőek, az interregionális 
programok esetében kimagaslóak (ld. 2/A és 2/B ábrák). Utóbbi esetben a magyar értékek 
nem csak a szomszédos államokhoz képest kedvezőek, de a kedvezőbb finanszírozású, így 
a programokba könnyebben bekapcsolódó intézményekkel rendelkező nyugat-európai 
államok értékeinél is. 

o A programokból való forrásszerző képességre utaló adatok értéke elmarad a nyugat-
európai államokétól (ld. 3. ábra). 

o A programokból való forrásszerző képességre utaló adatok fajlagos értéke (népességre 
vetítve) már eléri a nyugat-európai államokét, és kimagasló Romániához és 
Szlovákiához képest (ld. 4/A és 4/B ábrák). 

o A témában vezető nyugat-európai államokhoz hasonlóan Magyarországon is 
megjelentek e programrészvételre szakosodott műhelyek, amelyek több projektben is 
részt vesznek (ld. 5. ábra). 

 

                                                 
11 Az EU Kohéziós Politikájának Európai Területi Együttműködési célját szolgáló programok: 
- Magyarország két transznacionális programban érintett: Közép-Európai Transznacionális Program; Délkelete-Európai 

Transznacionális Program 
- Interregionális programok (minden tagállamra kiterjednek): Interreg IVC Program, ESPON Program és az URBACT 

Program 
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projektrészvétel, de ebből kevés a magyarországi vezetésű, és alacsony a magyar 
kormányzati szerveztek aktivitása e projektekben. 

- Érdemes megfontolni a külhoni magyar részvétel elősegítését ezekben a 
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11 Az EU Kohéziós Politikájának Európai Területi Együttműködési célját szolgáló programok: 
- Magyarország két transznacionális programban érintett: Közép-Európai Transznacionális Program; Délkelete-Európai 

Transznacionális Program 
- Interregionális programok (minden tagállamra kiterjednek): Interreg IVC Program, ESPON Program és az URBACT 

Program 
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1/A ábra: Partnerek és vezető partnerek száma az Európai Területi Együttműködések Magyarország részvételével 

zajló programjainak egyes országaiban (2007-2013) (NSKI szerkesztés, adatok: www.keep.eu) 

 

 
1/B ábra: Partnerek és vezető partnerek száma az Európai Területi Együttműködések Magyarország részvételével zajló 

programjainak egyes országaiban (2007-2013) (NSKI szerkesztés, adatok: www.keep.eu) 
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2/A ábra: Partnerek és vezető partnerek száma a népességszám arányában az Európai Területi Együttműködések 

Magyarország részvételével zajló programjainak egyes országaiban (10 millió főre vetítve) (2007-2013) (NSKI 
szerkesztés, adatok: www.keep.eu) 

 

 
2/B ábra: Partnerek és vezető partnerek száma a népességszám arányában az Európai Területi Együttműködések 

Magyarország részvételével zajló programjainak egyes országaiban (10 millió főre vetítve) (2007-2013) (NSKI 
szerkesztés, adatok: www.keep.eu) 
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1/A ábra: Partnerek és vezető partnerek száma az Európai Területi Együttműködések Magyarország részvételével 

zajló programjainak egyes országaiban (2007-2013) (NSKI szerkesztés, adatok: www.keep.eu) 
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2/A ábra: Partnerek és vezető partnerek száma a népességszám arányában az Európai Területi Együttműködések 
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3. ábra: Az ország vezető partnerei által irányított projektek költségvetése nominálisan (EUR) az Európai Területi 

Együttműködések Magyarország részvételével zajló programjainak egyes országaiban (2007-2013) (NSKI szerkesztés, 
adatok: www.keep.eu)12 

 

 
4/A ábra: Az ország vezető partnerei által irányított projektek költségvetése a népességszám arányában (EUR/ezer fő) 

az Európai Területi Együttműködések Magyarország részvételével zajló programjainak egyes országaiban (2007-
2013) (NSKI szerkesztés, adatok: www.keep.eu)13 

 

                                                 
12 Ez az adat nem tükrözi a tagállamba, a tagállami partnerekhez tényleges megérkező forrásadatokat, de a transznacionális 
programokra nincsen más elérhető forrásadat. 
13 Ez az adat nem tükrözi a tagállamba, a tagállami partnerekhez tényleges megérkező forrásadatokat, de a transznacionális 
programokra nincsen más elérhető forrásadat. 
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4/B ábra: A tagországokra jutó források az adott országból származó partnerek költségvetésének összesítése alapján a 

népességszám arányában az INTERREG és az ESPON programokban (EUR) (NSKI szerkesztés, adatok: www.keep.eu) 

 

 
5. ábra: Az egy partnerre jutó projektrészvételek aránya az Európai Területi Együttműködések Magyarország 

részvételével zajló programjainak egyes országaiban (NSKI szerkesztés, adatok: www.keep.eu) 

Az eddigi magyar transznacionális részvételi politika tehát fel tud mutatni 
eredményeket. Ez a politika leginkább az alábbiakban volt tetten érthető a 2007–13-as 
időszakban: 
o Nemzeti költségvetési forrásokat bocsátott a magyarországi partnerek önerejének 

csökkentésére és előleget biztosított számukra. 
o Sikerült Magyarországon működtetni a Délkelet-Európai Transznacionális Program közös 

titkárságát. 
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 Gyenge stratégiai megközelítés a magyarországi szerepvállalásban 8.2.2
A magyar részvétel ugyanakkor még számos fejlesztési lehetőséget kínál. A politikaalkotást 
messze nem a lehetőségekhez képest szolgálja ki a nagyszámú magyar részvétellel 
megvalósuló projekt. 
o Az élénk részvétel és a létező műhelyekhez képest nagyon kevés a magyarországi 

vezető partner (ld. 6. ábra). Ez azért probléma, mert a projektek tartalmát leginkább a 
vezető partnerek formálják és a megvalósításukat is ők irányítják.  

o A minden tagállamra kiterjedő interregionális programokban az átlaghoz 
viszonyítva is kevés a magyarországi vezető partnerek projektekre vetített aránya. 

o A transznacionális programokban az elmaradás a témában vezető nyugat-európai 
államokhoz képest jelentős. 

o Az arányaiban jelentős számú magyarországi partner között kevés az országosan 
kiemelt, stratégiai fontosságú partner (ld. 7. ábra), azaz az olyan intézmény, amely a 
projekteredményeket közvetlenül fel tudja használni az országos politikaalkotásban, 
illetve amelyeknek a politikaalkotási tapasztalataira épülhet egy projekt.  

o A magyar projektrészvételeknek mindössze 4,1%-a kötődik minisztériumokhoz 
vagy kormányzati intézményekhez, míg ez az arány az összes környező uniós 
tagállamban majdnem kétszer ilyen magas.  

 Különösen a Délkelet-Európai Programban mutatható ki erőteljes 
minisztériumi aktivitás Európában. 

 A Közép-Európai Program esetében hiába magasabb a magyarországi érték 
(5,6%), még így is messze elmarad a környező államok értékeitől 
(RO:8,3%; A:12%; SK:14%).  

o Ha a minisztériumok részvétele mellett megvizsgáljuk a kormányzat vagy az 
önkormányzatok mellett működő szakhatóságok és hivatalok részvételét is, a 
magyarországi aktivitás (7,9%) már jobban megközelíti a környező országok ez 
esetben is magasabb értékét. Ez utóbbi kimutatás is magasabb értékeket ad a 
Délkelet-Európai, mint a Közép-Európai Transznacionális Program esetében. 

o A magyar központi költségvetési szervek részvételét nem könnyítette meg, hogy a 
2007 és 2013 közötti időszakban a vonatkozó államháztartási szabályokat nem 
értelmezték egységesen. Volt olyan értelmezés, ami szerint a központi költségvetés 
szervek gazdálkodási lehetőségeit jelentősen szűkíti a részvétel e projektekben. A 
költségeiket ugyanis tárgyévben előre meg kell finanszírozni, de a legtöbbször már csak 
egy másik naptári évben érkező uniós költségtérítést már be kell fizetniük a központi 
költségvetésbe. Számos hivatal esetében még akkor sem vonzó a jelentős késesekkel 
visszatérítő rendszer, ha az így végül befolyó összegeket egyébként a hivatal céljaira lehet 
majd felhasználni (a hivatal működési körülményei ugyanis nem ismertek több évre 
előre). Elképzelhető, hogy ez a bizonytalanság is visszafogta a potenciális stratégiai 
partnereket a részvételtől a programidőszak második felében. 
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7. ábra: Egyes uniós tagországok minisztériumainak és hivatalainak részvétele a tagország részvételi aktivitásán belül 
(NSKI szerkesztés) 

 Alárendelt külhoni szerepvállalás 8.2.3
o A külhoni magyar partnerek részvételének aránya az adott tagállam összesített 

értékéből minden esetben a magyar kisebbség népességaránya alatt marad: 
o A külhoni magyar részvételek aránya Romániában: 6,1% (népességarány 6,5%); 
o A külhoni magyar részvételek aránya Szlovákiában: %-osan nem is kimutatható; 
o A külhoni magyar részvételek aránya Szerbiában: 1,5% (népességarány 3,6%); 
o Külhoni magyar részvételek Ukrajnában nem volt. 

o Az alacsony intenzitású külhoni magyar részvételt az anyaország mozgatja. A 
külhoni magyar partnerek szinte kivétel nélkül olyan projektekben vesznek részt, 
amelyekben van anyaországi partner (mindössze egy projektrészvétel volt azonosítható, 
ahol ez nem így van). 

o Az alacsony intenzitású külhoni magyar részvétel erősen koncentrálódik. 
Kimutathatók az ilyen típusú projektrészvételekben tapasztalatokra szert tett 
partnerek (különösen pl. Hargita megye tanácsa). A külhoni magyarság részvételével 
zajló projektekben összesen 17 db külhoni magyar részvétel volt, és ez mindössze 11 
partnernek köszönhető. 
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 Gyenge stratégiai megközelítés a magyarországi szerepvállalásban 8.2.2
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o Még a komoly tapasztalatokkal rendelkező külhoni magyar partnerek sem vállaltak 
vezető projektpartneri szerepeket az eddigiekben. 

 Kihasználatlan az anyaországi-külhoni együttműködés  8.2.4
Szinte hiányoznak a külhoni és anyaországi magyarok együttműködésével megvalósuló 
projektek (ld. 8. ábra). Pedig a programterek, különösen például a délkelet-európai a Kárpát-
medencei magyarság teljes településterületét felölelik. E programokat példaértékűen lehetne 
magyar-magyar együttműködésekre épülő fejlesztésekre is kihasználni, ráadásul különös 
értékük, az EU határmenti programjaihoz képest, hogy ez esetben az együttműködéseket nem 
kell a határmentére korlátozni. 
o A külhoni és anyaországi együttműködéssel megvalósuló projektek érdemben csak a 

délkelet-európai programtérben fordultak elő, de itt is csak a projektek 5%-a 
értelmezhető így. A kevés bevonás is Erdélyre korlátozódott, holott a programtér országai 
között szinte minden szomszédos tagállam szerepelt (a projektek közül csak kettőnek volt 
Erdélyen kívüli külhoni magyar partnere: egy felvidéki és egy vajdasági település). 

o A magyarországi partnerek jóval gyakrabban működtek együtt nem magyar, mint 
magyar partnerekkel a környező államokból. A külhoni-anyaországi magyar 
együttműködést is felmutató projektek az összes magyarországi és más kárpát-medencei 
állam által megvalósított projektnek mindössze 4,7%-át képezik. Országonként vizsgálva 
ez az érték némely esetben eléri az ottani magyarság arányát, de sehol nem haladja meg 
jelentősen, ahogy egyébként elvárható lehetne 

o A magyarországi és romániai együttműködéssel magvalósuló projektek 
teljesítenek a legjobban: az összes ilyen projekt 8,5%-a tekinthető külhoni-
anyaországi magyar viszonyrendszert felmutatónak. Ez is csak 2 százalékponttal 
magasabb, mint a magyarok népességaránya (annál kevesebb, mint negyedével 
magasabb). 

o A szlovákiai részvétellel zajló külhoni-anyaországi magyar viszonyrendszert 
felmutató projektek az összes szlovák-magyar projekten belül csak 0,9%-ot 
tesznek ki. Szlovákia esetében arányuk tehát messze elmarad még a magyarság 
népességarányától. 

o Szerbia viszonylatában a külhoni-anyaországi magyar viszonyrendszert felmutató 
projektek az összes szerb-magyar projekten belül 2,9%-ot tesznek ki. Ez az érték 
szintén elmarad még a magyarság 3,6%-os népességarányától. 

o Ukrajna viszonylatában nem lehet ilyen projekteket azonosítani. 
o A külhoni és anyaországi magyar együttműködésekre specializált műhelyek létezése 

nem kimutatható. Az együttműködéseket felmutató projektek összesen 36 db 
anyaországi magyar részvételét majdnem ugyanennyi (32 db) magyarországi partner 
biztosította (tehát egy partner általában csak egyszer vett részt egy projektben).  

o A külhoni és anyaországi magyar együttműködésekre specializált műhelyek létezése 
külhonban már kimutatható. Az ilyen projektekben azonosított összesen 16 db külhoni 
magyar részvételt csak 10 db külhoni magyar partner biztosította. 

o A kevés külhoni és anyaországi magyar együttműködést felmutató projekt mintegy 
felének a vezetőpartnere magyarországi szervezet volt (7db vezetőpartneri szerep). 
Így vélelmezhető, hogy a projektpartnerségek nem véletlenül alakultak így. 
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o A külhoni-anyaországi magyar együttműködést is felmutató projektek közül 
mindössze három olyan volt, ami stratégiai jelentőségűnek értékelhető, mert benne 
részt vett minisztérium, ill. kormányzati háttérintézet és e projekteket magyarországi 
vezető partner vitte. 

o A külhoni-anyaországi magyar együttműködést is felmutató stratégiai jellegű 
projektek közül csak egyetlen projekt foglalkozott a magyarság megmaradása 
szempontjából kritikus fontosságú témával (ld. a KSH által vezetett SEEMIG projekt 
migrációs vizsgálatai). Igaz ugyan, hogy több projekt is foglalkozott olyan a magyar 
fejlesztéspolitikai prioritásainak tekinthető témákkal (pl. energetika, vízkormányzás), 
amelyeknek szintén van relevanciája a magyarság megmaradása szempontjából, de e 
témák a Kárpát-medence más népeinek is relevánsak. 

 
Programok külhoni és 

anyaországi 
együttműködéssel 

megvalósuló projektekkel 

Külhoni és anyaországi 
együttműködéssel 

megvalósuló projekt 

Ebből 
stratégiai 

jelentőségű 
projekt 

Összes 
magyarországi 

részvétellel 
megvalósuló projekt 

Délkelet-európai 11 (5,5%) 3 (1,5%) 196 (100%) 
Interreg IVC   2 (2%) 0 105 (100%) 

URBACT   1 (5,9%) -   17 (100%) 
8. ábra: Külhoni és anyaországi együttműködéssel megvalósuló projektek (NSKI szerkesztés) 
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9 A magyarok által lakott külhoni térségek gazdasági helyzete – 
A külhoni magyar településterület kitörési pontjai és felzárkózási 
szükségletei 

9.1 Konklúziók 
 A külhoni magyarság gazdasági helyzetéről nehéz egységes képet alkotni. 
o Ennek az egyik legfőbb oka a megfelelő adatok hiánya. A gazdasági teljesítmény 

nagymértékben helyhez kötött, de sok fontos mutató (mint pl. a GDP) nem áll 
rendelkezésre olyan alacsony területi szinteken (ez elsősorban települési szint jelent), 
ahol a magyarok lakta térségeket relevánsan lehetne vizsgálni. Más adatokhoz (pl. 
jövedelem, vagyon helyzet) pedig adatvédelmi okokból nem lehet hozzáférni. 

o Az egyes országok statisztikai hivatalai nem minden esetben dolgoznak azonos 
módszertan szerint, így még a látszólag megegyező mutatók sem feltétlenül 
összehasonlíthatóak. 

o Tovább nehezíti a vizsgálatokat, hogy annak ellenére, hogy a nyelvhatár futása alapján 
jelentős kiterjedésű egységes magyarlakta tömbök vannak, a közigazgatási határok 
ezekhez a nyelvi határokhoz csak a legritkább esetben illeszkednek. Ezért is lenne 
fontos, hogy az adatok települési szinten is elérhetőek legyenek. 

 Gazdasági teljesítmény (GDP alapján) elmarad Magyarország és az adott ország átlagától, 
de nincs szélsőséges elmaradottság: 

 
Az egy főre jutó GDP aránya a magyar többségű (Erdély, Vajdaság – utóbbi relatív többséget jelöl) és a jelentős 

magyar lakosságú (Felvidék, Kárpátalja) térségekben (Eurostat, Szerb Statisztikai Hivatal, Ukrán Statisztikai Hivatal, 
saját szerkesztés) (A Vajdaság adatai relatív magyar többségű térségeket takarnak.) 
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 Gazdasági fejlődés van, de nem itt vannak az országon belül a fejlődés pólusai. Ezzel 
együtt a legtöbb mutató esetében megfigyelhető a Magyarországhoz való felzárkózás:  

 
Az egy főre jutó GDP változása 2005 és 2011 között a jelentős (>20%) magyar lakosságú térségekben (%) (Eurostat, 

Ukrán Statisztikai Hivatal, saját szerkesztés) 

 A munkanélküliség minimálisan meghaladja az adott ország átlagát: 

 
Az ezer főre jutó munkanélküliek aránya a magyar többségű térségekben (%), 2014 (Eurostat, Szerb Statisztikai 

Hivatal, Ukrán Statisztikai Hivatal, saját szerkesztés) 
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Az ezer főre jutó munkanélküliek aránya a magyar többségű térségekben (%), 2014 (Eurostat, Szerb Statisztikai 

Hivatal, Ukrán Statisztikai Hivatal, saját szerkesztés) 
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 Hosszú távon vizsgálva csökken a munkanélküliség (ellentétben a másfél évtizedes 
magyarországi trendekkel, amelyek az utóbbi években már csökkenést mutatnak): 

 
Az ezer főre jutó munkanélküliek számának változása 2001 és 2014 között a magyar többségű térségekben (%) 

(Eurostat, Ukrán Statisztikai Hivatal, saját szerkesztés) 

 Jövedelmek elmaradnak Magyarország és az adott ország átlagától, de többnyire nem 
szélsőségesen: 

 
A nettó jövedelem aránya a magyar többségű térségekben (%), 2013 (Eurostat, Szerb Statisztikai Hivatal, Ukrán 

Statisztikai Hivatal, saját szerkesztés, a Felvidék esetében becsült adat Réti 2013 alapján: a legalább 20 főt foglalkoztató 
vállalkozások járási szintű béradatai alapján) 
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 Növekvő jövedelmek, de nem zárkóznak fel az országos átlaghoz, felzárkóznak viszont a 
magyarországi átlaghoz: 

 
A nettó jövedelem változása 2005 és 2013 között a magyar többségű térségekben (%) 

(Román Statisztikai Hivatal, Ukrán Statisztikai Hivatal, saját szerkesztés) 

 Vállalkozási aktivitás általában az országos átlagnál jobb: 

 
Az ezer főre jutó vállalkozások aránya a magyar többségű térségekben (%), 2010 ( Román Statisztikai Hivatal, Ukrán 

Statisztikai Hivatal, Szlovák Statisztikai Hivatal, saját szerkesztés) 
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 Jelentős az agrárágazat szerepe, de a jelentősege ezekben a térségekben is csökken: 

 
Az agrár ágazat részesedése a bruttó hozzáadott értékből (%) (Eurostat, saját szerkesztés) 

 Nem jellemző a szélsőséges elmaradottság (ld. illusztrációnként romániai Központi 
Régióját). 

 
Elmaradott térségek aránya Erdély Központi Régiójában (Csata, 2013 nyomán NSKI szerk.) 

 Két külhoni magyar nagytérség azonban kifejezetten elmaradott perifériának tekinthető 
nem csak az adott országon belül, de Kelet-közép-európai összehasonlításban is: 
Kárpátalja és a felvidék középső és keleti része. 
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 A képzettség messze elmarad a Magyarország és az adott ország átlagától: 

 
A felsőfokú végzettségűek magyar kisebbségen belüli arányának elmaradása a többségi társadalom arányaitól (%), 

2001 (Csete – Papp Z. – Setényi [2010] alapján saját szerkesztés) 

 A fenti jellemzőket úgy is összefoglalhatjuk, hogy azok a térségek, ahol a külhoni 
magyarság máig többségben maradt, tipikus Kelet- Közép-európai vidékies térségek. Erre 
utal e térségek településszerkezete is, amelyet nem a városias települések dominálnak: 

 
A vidéki népesség aránya a magyar többségű térségekben (%), 2011  

(Román Statisztikai Hivatal, Ukrán Statisztikai Hivatal, Szerb Statisztikai Hivatal, saját szerkesztés) 

 A Kárpát-medence többségében külhoni magyarok által lakott térségeiben tapasztalhatók 
az európai vidékies térségekben általában megfigyelhető gazdasági és társadalmi 
lemaradás: 

o Alacsony a foglalkoztatás szintje. 
o Gyenge a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás. 
o Alacsony a befektetések szintje (tény, hogy utóbbiról csak egy-egy 

esettanulmány szolgáltat információt). 
o A képzettség elmarad az adott országok átlagától. 
o Gyakran jellemzik elérhetőségi problémák e térségeket (mind a nemzetközi 

kapcsolatok, mind az anyaországi kapcsolatok esetében – utóbbi esetben 
elsősorban az környező uniós tagállamok és különösen a Schengeni Zónába 
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tartozó Szlovákia esetében jelentős fejlődés volt tapasztalható az elmúlt 
évtizedben). 

 Területi gazdaságfejlesztési szempontból az alábbiak szerint összegezhető a Kárpát-
medence külhon magyarságának helyzete (felhasználva a magyarok által többségében 
lakott teleülések által alkotott tömbök azonosításáról szóló fejezetben rögzítetteket is): 

o Egyes súlyosan leszakadó térségektől eltekintve (Kárpátalja és a Felvidék középső 
és keleti része) nem a felzárkózási fókuszú fejlesztési stratégiák kialakítása 
indokolt. 

o A térségek kitörési pontjai mentén felépülő alapvetően vidékfejlesztési jellegű 
megközelítésű stratégiák szolgálhatják azt, hogy a térségek fejlődése úgy történjék 
meg, hogy magyar többségük megmaradjon. 

o Elsősorban a Székelyföld az a külhoni, többségében magyarok által lakott térség, 
ahol a vidékfejlesztésen túlmutató komplex gazdaságfejlesztéseknek is jelentős 
terepe van (pl. K+F+I fejlesztések, határozott gazdasági diverzifikáció az ipar és a 
szolgáltatások irányában). Hasonlóan többrétű gazdaságfejlesztési beavatkozások 
indokoltak a Felvidék nyugati részén Dunaszerdahely és Komárom központtal, 
valamin a vajdaságban Szabadka központtal. 

 Erdély 9.1.1

 Az országon belül átlagos pozícióban vannak a magyarlakta térségek. 
 Itt található a legképzettebb külhoni népesség (de a képzettség még így is elmarad a 

többségi nemzettől). 
 Uniós forrásszerző képesség kedvező (bár tény, hogy erről nincsenek kiterjedt 

vizsgálatok, csak esettanulmányok állnak rendelkezésre székelyföld vonatkozásában). 
 Az erdélyi tömbmagyar térségek erősen vidékies jellegűek. 
 A Székelyföld az egyetlen anyaország léptékű tömb, saját térségi gazdasági rendszerrel, 

amely – legalábbis a két magyar többségű megye esetében – statisztikailag is könnyen 
tanulmányozható. 

 A Marosvásárhelyhez és Brassóhoz közeli településeken agglomerációs folyamatok 
figyelhetők meg, amelyek ugyan az érintett települések fejlődésével járnak, de egyúttal a 
magyarság arányának visszaszorulásához is vezetnek. 

 Demográfiai – munkaerőpiac kínálati kilátásai: 
o Egyes demográfiai mutatók (természetes népmozgalom, elvándorlás) hasonlóak 

vagy kedvezőbbek az országos értékeknél (Kiss, 2012). E megállapítás a két 
utóbbi népszámlálás adatain alapul, a migrációs trendek azóta akár jelentősen 
kedvezőtlenebbé válhattak. 

o A fentiek miatt a magyarság számaránya nem csökken jelentősen. 
o A népesség korösszetétele ugyanakkor kedvezőtlen a 90-es évek Magyarországra 

irányuló nagyarányú áttelepülései miatt. 
o Az asszimiláció csak a szórványban jelentős tényezője a magyarság fogyásának. 

 Egyes településeken (Székelyföld, Szatmár, Szilágyság) a magyar cigányság integrációja 
nemzetstratégiai jelentőségű ügy. Ezt egyrészt az indokolja, hogy e népesség körében 
identitásváltás is megfigyelhető (legalábbis a 2011-es népszámlálási adatok alapján; [Kiss, 
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2012]). Másrészt a helyzet a magyarságon belüli etnikai konfliktusok terepe is lehet, a 
magyar nyelvű iskolák látogatását is kedvezőtlenül befolyásolhatja. 

 Felvidék 9.1.2

 Magyar térségek vannak az ország legszegényebb és a fejlettebb térségi között egyaránt 
(észak-déli és nyugat-keleti fejlettségi lejtő).  

 Jelentős elmaradás tapasztalható a képzettségi tekintetében, az értelmiség hiányát tükrözik 
az adatok. 

 Kedvezőtlen az uniós forrásszerző képességre utalnak egyes vizsgálatok. 
 A keleti magyarlakta térségekben nagyon magas a munkanélküliség és roma integrációs 

problémák is jelentkeznek. 
 A két magyar többségű járás, amelyek a nemzetrész legnyugatibb területei, relatíve 

kedvező helyzetben van, köztük dinamikus fejlődési gócpontok is találhatók. 
 E nemzetrész középső és keleti része alapvetően periféria, fejlettebb térségekkel tarkítva. 
 A nemzetrész Pozsonyhoz közeli részein agglomerációs folyamatok jellemzőek, amely 

ugyan az érintett települések dinamikus fejlődésével jár, de egyúttal a magyarság 
arányának visszaszorulásához is vezet. 

 Demográfiai – munkaerőpiac kínálati kilátásai: 
o E nemzetrészben nincs és nem is volt jelentős magyarországi áttelepülés. 
o Az asszimiláció tömbben és szórványban egyaránt jelentős tényezője a magyarság 

fogyásának (Kapitány, 2015). 
 A nemzetrész középső és keleti részében a magyar cigányság integrációja nemzetstratégiai 

jelentőségű ügy. Ennek hiánya a magyar nyelvű iskolák látogatását is kedvezőtlenül 
befolyásolhatja. 

 Vajdaság 9.1.3

 Az országon belül a legtöbb mutató tekintetében átlag feletti helyzetben van a Vajdaság, 
azonban nemzetközi összehasonlításban ez nem jelent erős pozíciót, hiszen Szerbia 
viszonylag rossz helyzetben van a régiót tekintve (munkanélküliség a magyarországi érték 
háromszorosa, a foglalkoztatottság a magyarországi érték fele). 

 Jelentős belső területi különbségek vannak e nemzetrészben: a városok kedvezőbb 
helyzetben vannak a leszakadó falusi térségekkel szemben. 

 Turisztikai teljesítmény meglepően kedvező országosan. 
 Szabadka relatív magyar többségének megmaradása az etnikai gazdaságszervezés 

szempontjából is fontos kérdés. 
 Demográfiai – munkaerőpiac kínálati kilátásai: 

o A népesség korösszetétele kedvezőtlen a 90-es évek Magyarországra irányuló 
nagyarányú áttelepülései miatt. 
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 Erdély 9.1.1
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o Egyes demográfiai mutatók (természetes népmozgalom, elvándorlás) hasonlóak 

vagy kedvezőbbek az országos értékeknél (Kiss, 2012). E megállapítás a két 
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o A népesség korösszetétele ugyanakkor kedvezőtlen a 90-es évek Magyarországra 

irányuló nagyarányú áttelepülései miatt. 
o Az asszimiláció csak a szórványban jelentős tényezője a magyarság fogyásának. 

 Egyes településeken (Székelyföld, Szatmár, Szilágyság) a magyar cigányság integrációja 
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2012]). Másrészt a helyzet a magyarságon belüli etnikai konfliktusok terepe is lehet, a 
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 Felvidék 9.1.2

 Magyar térségek vannak az ország legszegényebb és a fejlettebb térségi között egyaránt 
(észak-déli és nyugat-keleti fejlettségi lejtő).  

 Jelentős elmaradás tapasztalható a képzettségi tekintetében, az értelmiség hiányát tükrözik 
az adatok. 

 Kedvezőtlen az uniós forrásszerző képességre utalnak egyes vizsgálatok. 
 A keleti magyarlakta térségekben nagyon magas a munkanélküliség és roma integrációs 

problémák is jelentkeznek. 
 A két magyar többségű járás, amelyek a nemzetrész legnyugatibb területei, relatíve 

kedvező helyzetben van, köztük dinamikus fejlődési gócpontok is találhatók. 
 E nemzetrész középső és keleti része alapvetően periféria, fejlettebb térségekkel tarkítva. 
 A nemzetrész Pozsonyhoz közeli részein agglomerációs folyamatok jellemzőek, amely 

ugyan az érintett települések dinamikus fejlődésével jár, de egyúttal a magyarság 
arányának visszaszorulásához is vezet. 

 Demográfiai – munkaerőpiac kínálati kilátásai: 
o E nemzetrészben nincs és nem is volt jelentős magyarországi áttelepülés. 
o Az asszimiláció tömbben és szórványban egyaránt jelentős tényezője a magyarság 

fogyásának (Kapitány, 2015). 
 A nemzetrész középső és keleti részében a magyar cigányság integrációja nemzetstratégiai 

jelentőségű ügy. Ennek hiánya a magyar nyelvű iskolák látogatását is kedvezőtlenül 
befolyásolhatja. 

 Vajdaság 9.1.3

 Az országon belül a legtöbb mutató tekintetében átlag feletti helyzetben van a Vajdaság, 
azonban nemzetközi összehasonlításban ez nem jelent erős pozíciót, hiszen Szerbia 
viszonylag rossz helyzetben van a régiót tekintve (munkanélküliség a magyarországi érték 
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 Kárpátalja 9.1.4

 E nemzetrész az országán belül folyamatosan periférikus pozícióban volt, amit 
súlyosbított, hogy Ukrajna fejlettsége messze elmarad az európai átlagtól. Az utóbbi két 
évben ráadásul mély politikai és gazdasági válságba került az ország.  

 A jövedelmek nagyon alacsonyak: elmaradnak az országos átlagtól is, a magyarországi 
átlagnak pedig alig több mint harmadát érik csak el. 

 A tapasztalatok szerint az utóbbi időben meredeken emelkedik a pár éve még egyébként 
magyarországi összehasonlításban nem magas szintű munkanélküliség, de ez adatok 
hiányában még nehezen számszerűsíthető. A foglalkoztatás értékei különösen alacsonyak. 

 Képzettek és értelmiségiek aránya a legkedvezőtlenebb a többi külhoni nemzetrésszel 
összehasonlítva. 

 Beregszász magyar többségének megmaradása az etnikai gazdaságszervezés 
szempontjából is fontos kérdés. 

9.2 Részletes helyzetértékelés 

 Erdély 9.2.1

9.2.1.1 Bevezető 
Az elemzés során azon megyék helyzetét vizsgáltuk, amelyek lakosságának legalább 50%-a 
magyar (két ilyen megye van Romániában, Hargita és Kovászna), továbbá azokat a jelentős 
magyar lakosságú megyéket, ahol legalább a népesség 20%-a magyar (Bihar, Szatmár, 
Szilágy és Maros megyék). Ezen két csoport megyéinek átlagát vetettük össze a romániai, 
valamint a magyarországi értékekkel. Az adatok az Eurostat, valamint a Román Statisztikai 
Hivatal (Institutul National de Statistica – INS) adatbázisából származnak. 

 
Románia közigazgatási térképe a magyar többségű és jelentős magyar lakosságú megyékkel (NSKI szerkesztés) 
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9.2.1.2 Gazdasági teljesítmény és fejlődés 

 
Az egy főre jutó GDP változása (euró) (NSKI szerkesztés, adatforrás: Eurostat) 

A magyar többségű megyék egy főre jutó GDP-je 2000-ben még nagyjából a román átlag 
szintjén volt, de 2011-re némileg eltávolodott attól. Románia legfejlettebb térségei nélkül, 
azaz Bukarest és Ilfov megye nélkül mért romániai átlaghoz viszonyítva már kedvezőbb a 
helyzet, attól nem sokkal alacsonyabb a magyar többségű megyékben mért érték, és 
leszakadás sem tapasztalható. Ehhez a pályához hasonlóan alakult 2000 és 2011 között a 
jelentős magyar lakosságú megyék GDP-je is, 2011-ben csak kevéssel volt magasabb, mint a 
magyar többségű megyéké. A magyar megyék értéke a magyarországi átlagnak ugyan pedig a 
felét sem érte el, de ez utóbbi értéktől nem távolodott a vizsgált időszakban, sőt közeledett is. 

9.2.1.3 Gazdaság ágazati szerkezete 

 
A bruttó hozzáadott érték megoszlása ágazatonként14 (millió euró/ezer fő) (NSKI szerkesztés, adatforrás: Eurostat) 

                                                 
14 Az „Ingatlanügyletek, pénzügyi és egyéb gazdasági szolgáltatások”, valamint az „Egyéb közösségi szolgáltatások” 
szektorok esetében hiányosak voltak a romániai adatok, így azok nem kerültek rá a diagramra. 
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A magyar többségű megyék agrárágazata a romániai és magyarországi átlagos értéknél 
jelentősebb szerepet tölt be a megye gazdaságban. Az ágazat hozzáadott érték növekedése 
azonban nem tart lépést a többi ágazatéval.  

A többi nemzetgazdasági ágazat azonban nem éri el a romániai átlagot. A legjelentősebb a 
lemaradás az IKT ágazat esetében, még a román átlagtól és a magyarországi vidéki átlagtól is 
óriási a térségek lemaradása. 

A jelentős magyar lakosságú megyék is egyedül az agrárágazat esetében haladták meg a 
romániai és magyarországi átlagokat. Az egyéb ágazatok terén sincs nagy eltérés a magyar 
többségű megyék esetében ismertetett helyzettől. 

9.2.1.4 Foglalkoztatás és munkanélküliség 

 
Ezer főre jutó foglalkoztatottak száma 2011-ben (NSKI szerkesztés, adatforrás: Eurostat) 

Az ezer főre jutó foglalkoztatottak száma a magyar többségű megyékben nagyon 
jelentősen elmarad a romániai és magyarországi átlagoktól, sőt még a Közép-
magyarországi régió nélküli magyarországi átlagot se éri el. Ezzel szemben a jelentős 
magyar lakosságú megyék értéke az országos átlaghoz közelít, és egy kicsivel meghaladja 
a magyarországi átlagot. Ez elsősorban Bihar és Szatmár megyéknek köszönhető, 
amelyek a legjobban teljesítő megyék között vannak e mutató tekintetében. 
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Ezer főre jutó munkanélküliek száma 2014-ben (NSKI szerkesztés, adatforrás: Román Statisztikai Hivatal, KSH) 

A munkanélküliek számát tekintve látható, hogy a romániai értékek jóval alacsonyabbak a 
magyarországiaknál, így a magyar többségű megyékben, valamint a jelentős magyar 
lakosságú megyékben is kedvezőek az értékek a magyarországi átlaghoz viszonyítva, a 
romániai átlag körüliek. Hasonló a helyet a jelentős magyar népességgel rendelkező 
megyékben is. 

9.2.1.5 Képzettség 

 
Felsőoktatásban részt vevők száma ezer főre 2011-ben (NSKI szerkesztés, adatforrás: Román Statisztikai Hivatal, KSH) 

A magyar többségű megyékben a felsőoktatásban részt vevők száma rendkívül alacsony, 
nagymértékben elmarad a romániai és még jelentősebben a magyarországi átlagtól. A jelentős 
magyar lakosságú megyékben már jobb a helyzet, viszont a romániai átlagtól még itt is 
számottevő a lemaradás. Az átlagot Bihar és Maros megyék húzzák felfelé, amelyek a megyei 
rangsor első harmadában vannak. 
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A 2001-es népszámlálása adataiból a teljes romániai magyar népesség iskolázottságára is 
rendelkezünk adatokkal (Csete, 2010). Az adatok szerint a magyar népesség jelentősebb 
lemaradásban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát illetően van. A felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya a magyar népességen belül (7,8%) elmarad az országos 
átlagtól (10%), és messze elmarad a magyarországi átlagtól (11%). Ugyanakkor fontos látni, 
hogy a romániai magyarság többségi nemzethez viszonyított képzettsége relatíve sokkal 
kedvezőbb, mint a magyarság szlovákiai, szerbiai vagy ukrajnai helyzete. 

9.2.1.6 Jövedelmi viszonyok 

 
Átlagos nettó jövedelem Ft-ban15 (NSKI szerkesztés, adatforrás: Román Statisztikai Hivatal, KSH) 

A nettó jövedelmeket vizsgálva megállapítható, hogy a mind a magyar többségű megyék, 
mind a jelentős magyar népességgel rendelkező megyék jelentősen elmaradnak a romániai 
átlagtól, amelynél pedig a magyarországi átlag még körülbelül a harmadával magasabb. 
Legrosszabb a helyzet Bihar és Hargita megyékben, ahol a legalacsonyabbak a jövedelmek a 
42 romániai megye közül. Ugyanakkor ezek az utolsó helyek nem feltétlen utalnak e két 
megye drámai leszakadására a többi megyétől. 

Ezen indikátor tekintetében Románia felzárkózása mutatható ki a vizsgált időszakban, hiszen 
2005 óta a romániai jövedelmek megduplázódtak (a magyar többségű és jelentős magyar 
lakosságú megyékben is közel kétszeres emelkedés volt), míg a magyar érték csak körülbelül 
harmadával nőtt.  

                                                 
15 68 Ft-os árfolyamon számolva. 
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9.2.1.7 Vállalkozások helyzete 

 
A működő vállalkozások száma ezer főre (NSKI szerkesztés, adatforrás: Román Statisztikai Hivatal, KSH) 

2013-ban mind a magyar többségű, mind a jelentős magyar lakosságú megyékben a romániai 
átlaghoz hasonló volt az ezer főre jutó vállalkozások száma, azonban ezek az értékek a 
magyarországi átlag harmadát sem érik el. A trendeket vizsgálva megállapítható, hogy míg 
Magyarországon 2000 óta folyamatosan csökken a vállalkozások száma addig Romániában és 
a vizsgált megyékben is enyhe növekedés mutatható ki.  

A térségek jelenleg átlagos, korábban átlag felüli értékekhez vélhetően az is hozzájárul, hogy 
vizsgálatok szerint a magyarokat egyébként nagyobb vállalkozói aktivitás jellemzi, mint más 
nemzetiségűeket (Mikó Imre Terv, 2013). 

9.2.1.8 Egyéb gazdasági tényezők: turizmus 

 
Ezer főre jutó vendégéjszakák száma 2013-ban (NSKI szerkesztés, adatforrás: Román Statisztikai Hivatal, KSH) 
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9.2.1.9 Egyéb gazdasági tényezők: kutatás, fejlesztés és innováció 
Az ezer főre jutó vendégéjszakák száma a magyar többségű megyékben jelentősen 
meghaladja a romániai átlagot, és a jelentős magyar lakosságú megyékben is magasabb az 
érték, mint az országos átlag. Különösen Kovászna megye szerepel nagyon jól e mutató 
tekintetében, itt a népességszámra vetített vendégéjszakák száma a 4. legmagasabb a 42 
romániai megye közül. A magyarországi átlaghoz viszonyítva viszont számottevő még a 
román viszonylatban kiemelkedő, magyar többségű megyék lemaradása is.  

 
Ezer főre jutó K+F ráfordítások 2012-ben (ezer Ft) (NSKI szerkesztés, adatforrás: Román Statisztikai Hivatal, KSH) 

A kutatás-fejlesztési ráfordítások esetében mind a magyar többség megyék, mind a jelentős 
magyar lakosságú megyék nagyon jelentős lemaradásban vannak a romániai átlaghoz képest. 
Előbbiek az országos átlag körülbelül harmadát, utóbbiak pedig mindössze negyedét érik csak 
el. A magyarországi értékez viszonyítva még nagyobb a lemaradás, hiszen a magyarországi 
átlag közel kétszerese a romániainak. 

Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a magyar többségű megyéken belül is nagyok az eltérések. 
Hargita megye éréke (4318 ezer Ft) eléri Románia fajlagos KFI ráfordítások átlagának a felét, 
és a romániai megyék rangsorában az előkelő 10. helyen áll. Kovászna megye értéke pedig a 
legkedvezőtlenebb minden más magyar vonatkozású megyéhez viszonyítva (1312 ezer Ft). 

9.2.1.10 Általános térszerkezeti megállapítások 
Ebben a fejezetben a Partiumi (Szatmár, Szilágy, Bihar) és Székelyföldi (Kovászna, Hargita, 
Maros) térségek viszonylatában vizsgáljuk meg a fentebb elemzett mutatókat, kiegészítve 
néhány a Mikó Imre tervből származó adattal.  

Az egy főre jutó GDP és bruttó hozzáadott érték tekintetében nincs jelentős különbség a 
partiumi és a székelyföldi megyék között, ellentétben a foglalkoztatottak ezer főre vetített 
számával, amely jóval magasabb a partiumi részben. Ehhez hasonlóan a munkanélküliség is 
alacsonyabb a Partiumban, főleg Bihar és Szatmár megyékben.  

A jövedelmekből nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni, hiszen a legmagasabb 
(Maros) és a legalacsonyabb (Hargita) átlagjövedelem is a székelyföldi megyék egyikében 
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van. A vállalkozások számában, a K+F ráfordításban és a felsőoktatásban részt vevők 
számában se mutatkozik számottevő különbség, nem úgy az ezer főre jutó vendégéjszakák 
számában, amely a székelyföldi megyékben jóval magasabb, köszönhetően a nagy számú 
magyar turistának.  

A Mikó Imre Terv helyzetfeltárása szerint a külföldi befektetések tekintetében Bihar országos 
összehasonlításban is kiemelkedik (2003-ban 195USD/fő FDI). A befektetések szempontjából 
a legjobb helyzetben a határ menti, a forgalmas, országos és nemzetközi jelentőségű 
főútvonalak mentén fekvő, illetve a nagyvárosok közelében elhelyezkedő települések vannak. 
Így vélelmezhető, hogy Bihar megye kedvező értékeihez nem a tömbmagyarságának vidékies 
és periférikus térségei járulnak hozzá. A jelentős magyar lakosságú megyék közül Szatmár 
még átlagos értékűnek mondható a befektetések szempontjából (106USD/fő FDI), a többi 
megye értéke azonban mélyen 100 dollár alatti van. A befektetők között a kis- és 
középvállalatok jelentős hányadot képviselnek (43%) e megyékben, még romániai 
összehasonlításban is. 

Erdélyi összehasonlításban Hargita és Kovászna megyében a legalacsonyabb az 1990-es 
évtized egy lakosra jutó külföldi befektetéseinek értéke. E megyék külföldi működő tőke 
állományának 95%-a Magyarországról származik (48 millió USD). E két székelyföldi megye 
azonban csak a magyarországi befektetők második legfontosabb célterülete Romániában, az 
1990 es 2001 között befektetett190 millió USD értékű magyarországi tőke 25%-a érkezett ide. 
A magyarországi befektetések legnagyobb része, 41%-a a román fővarosba érkezett, de utóbbi 
értéknek statisztikai okai is vannak. 

A turisztikai vállalkozások nagyfokú területi koncentrációt mutatnak. Kalotaszeg jó példát 
szolgátat erre (bár e magyar tömb magyarként megmaradt települései nem tartoznak e 
vizsgálat körébe, mert a bennfoglaló megyéjükben a magyarság aránya nem jelentős már). 
Egyes kalotaszegi településeken a turisztikai vállalkozások ezer főre jutó száma a 
legmagasabb az egész régióban. 

Érdemes még szót ejteni a Székelyföldről, mint az önálló gazdasági rendszerrel és két 
megyéjének magyar lakossága esetében kedvező gazdaságstatisztikai adatellátottsággal 
rendelkező óriástömbről. A Székelyföld belső fejlettségi térszerkezete figyelemre méltó. A 
Székelyföld ugyan csak átlagos gazdasági fejlettséggel rendelkezik, de e fejlettség régiós 
összehasonlításban térben nagyon kedvező eloszlású. Románia Központi Régióján belül a 
székelyföldi megyékben messze a legalacsonyabb a leghátrányosabb települések aránya, 
és legmagasabb arányú a fejlett települések aránya. Brassó megye értékei ugyan meghaladják 
a két Székelyföldi megye értékeit, de a kisméretű és kevés települést összefogó Brassó megye 
magában foglalja Brassó metropolisz agglomerációját, ami Románia egyik legfejlettebb (7. a 
sorban) megyéjévé teszi, GDP értéke magasan kiemelkedik a román átlagból, így a régió 
többi megyéjével nem összehasonlítható. (A Székelyföld további elemzései olvashatók jelen 
tanulmány 4. fejezetben.) 
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A megyék településeinek fejlettsége Románia Központi Régiójában (Csata, 2013 nyomán NSKI szerk.) 

County 
Leghátrányosabb 

helyzetű települések 
aránya (%) 

Hátrányos helyzetű 
települések aránya 

(%) 

Átlagos helyzetű 
települések aránya 

(%) 

Fejlődő települések 
aránya (%) 

Fejlett 
települések 
aránya (%) 

Fehér  19.5  13.4  21.6  16.2  29.3  
Brassó 4.8  8.1  9  16.8  61.3  
Kovászna 3.9  11.9  19.1  22  43.1  
Hargita  4.7  9.6  10.9  21.9  52.9  
Maros 15  14.4  16.6  23.4  30.5  

A megyék településeinek fejlettsége Románia Központi Régiójában (Csata, 2013) 

 Felvidék 9.2.2

9.2.2.1 Bevezető 
Szlovákia jelenleg az 1996-tól kezdődő közigazgatási reform eredményeként két területi 
szinten jelöl ki működő közigazgatási egységeket. Összevetve az Eurostat egység-
terminológiával, látható, hogy az ország négy statisztikai régió jellegű NUTS 2 szintű 
egységre osztható, az ez alatti, NUTS 3 szint a 8 kerület (kraj) szintje. Utóbbiak alatt a 79 
járás (okres) található; „aktív” közigazgatási szintnek ez utóbbi kettő tekinthető. Az 1996-
2000 közti időszakban lezajlott államigazgatási reform a szlovákiai magyar közösségeket 
jellemzően hátrányosan érintette, a tömbmagyarság statisztikai-közigazgatási felaprózódása 
volt a jellemző folyamat a területi egységek kialakítása, a település-átsorolások, határ-
átszabások eredményeként.  

A vizsgálatban a legtöbb adat kapcsán az elérhető értékek NUTS 3 (kerületi) szintről álltak 
rendelkezésre (GDP, BHÉ, foglalkoztatottak száma, munkanélküliségi ráta, stb.); 
jövedelemadatok esetében csupán NUTS 2 szintű adatok. Ezekben az esetekben a két több 
mint 20%-os magyar lakossággal bíró egység (nagyszombati és nyitrai kerületek) összesített 
átlagát is szerepeltetjük az elemzésekben, ám az adatok itt sokszor elfedik a kerületen belüli, 
járások közti különbségeket. A járásokról is beszerezhető adatok egyes mutatóknál 
(vállalkozások száma, vendégéjszakák száma) rendelkezésre állnak, itt a szlovákiai járások 
közül a magyar többségű (>50%-ban magyarlakta: komáromi ás dunaszerdahelyi járások) és 
jelentősebb magyar kisebbséggel rendelkező (>20%-ban magyarlakta) egységek átlagát is 
feltüntettük az ábrákon.  
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Szlovákia közigazgatási térképe a magyar többségű és jelentős magyar lakosságú járásokkal (NSKI szerkesztés) 

9.2.2.2 Gazdasági teljesítmény és fejlődés 

 
Az egy főre jutó GDP alakulása Szlovákiában és Magyarországon 2001-2011 között. (NSKI szerkesztés, adatforrás: 

Eurostat és KSH) 

A szlovák országos értékek 2001 és 2011 között folyamatos növekedést mutatnak, egyedül a 
válság éveiben 2008-ról 2009-re mutatkozott visszaesés. A kerületi értékek értelemszerűen 
hasonló trend mentén változtak, a jelentősebb arányban magyarlakta kerületek esetében a 
nagyszombati egységben némileg meghaladva az országos átlagot, a nyitraiban attól némileg 
elmaradva, a két leginkább magyalakta kerület pedig az országos átlag körüli adattal 
követi a szlovák értéket. Időben 2001 óta felzárkózás is megfigyelhető a két kerület átlaga 
esetében az országos értékhez. LAU1 szintre nem rendelkezünk GDP/fő adatokkal, itt a 
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A megyék településeinek fejlettsége Románia Központi Régiójában (Csata, 2013 nyomán NSKI szerk.) 
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vállalkozások számának területi bontása segítségével visszaszármaztatott (dezagregált) GDP 
adatokkal dolgozva a fentebb már ismertetett kép rajzolódik ki, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
magyarlakta járások a régiójukon belül jellemzően gyengébb eredményeket mutatnak, a 
két relatíve jó helyzetű Dunaszerdahely és Komárom székhelyű kistérségek kivételével. 

9.2.2.3 Gazdaság ágazati szerkezete 

 
A bruttó hozzáadott érték ágazati megoszlása (%) Szlovákiában és Magyarországon 2000-ben és 2011-ben (NSKI 

szerkesztés, adatforrás: Eurostat és KSH) 

A bruttó hozzáadott-érték adatok ágazatok szerinti bontását vizsgálva az idősoros adatok 
lényeges szerkezetbeli eltolódást nem mutatnak a 2000-res évek folyamán egyik országban 
sem (Magyarországon is csupán minimális elmozdulás figyelhető meg a tercier 
aránynövekedésével és a primer visszaesésével 2000 és 2011 között). A két jelentős arányban 
magyarlakta kerület relatíve magas agrárrészesedése vélelmezhetően pont a magyar többségű 
járások teljesítményhez kötődik, hiszen itt koncentrálódnak az ország legjobb adottságú 
mezőgazdasági területei. 

Az országon belüli különbségek némileg szembetűnőbbek: a szlovák NUTS 3 egységek közül 
a két 20% felett magyarlakta kerület országos átlagot meghaladó ipari részesedést 
regisztrál a BHÉ-ből, mind egyenként, mind összesített átlagukat tekintve, jelezve e 
délnyugat-szlovákiai területeknek a gazdasági szerkezetében fellelhető ipari 
dominanciát. E nyugati kerületeken belül a jelentős magyar lakosságú járások 
iparosodottsága azonban csak az országos átlag körüli (Baross Gábor Terv, 2014). 

89 
 

9.2.2.4 Foglalkoztatás és munkanélküliség 

 
Az 1000 főre jutó foglalkoztatottak száma (fő) Szlovákiában és Magyarországon 2014-ben. 

(NSKI szerkesztés, adatforrás: Szlovák Statisztikai Hivatal és KSH) 
 

Az 1000 főre jutó foglalkoztatottak száma hasonló nagyságrendet mutat a két országban. A 
több, mint 20%-nyi magyar kisebbséggel rendelkező két szlovákiai NUTS3-mas egység 
egyaránt meghaladja a szlovákiai átlagot, mind egyenként vizsgálva, mind összesítve a 
súlyozott átlagértékeiket. Az eredmény hátterében a két egység elhelyezkedése, országon 
belüli relatív kedvező pozíciója áll, ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy az 
egységeken belül nem a magyarok által >20%-ban vagy >50%-ban lakott részek, hanem a 
nagyobb ipari központot (Nyitra, Nagyszombat) magukba foglaló kistérségek jelentik a fő 
húzóerőt, és az átlag feletti értékek igazi forrását. 

  
A munkanélküliségi ráta (%) Szlovákiában és Magyarországon 2014-ben. (NSKI szerkesztés, adatforrás: Szlovák 

Statisztikai Hivatal és KSH) 
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A 2014-es munkanélküliségi ráta-értékek Szlovákiában a magyarországi adatok közel dupláját 
érték el, az országon belül azonban a két délnyugat-szlovákiai, 20%-ot meghaladó arányban 
magyarlakta NUTS3-mas egység egyaránt alatta marad az országos értékeknek, mind az 
összesített súlyozott átlagértéket, mind az egyes megyék külön adatait tekintve. Nagyszombat 
NUTS 3 egységének értéke megközelíti a magyar országos adatokat és alatta marad a Közép-
Magyarország régió leszámításával kapott "vidéki Magyarország" átlagának is.  

 
A munkanélküliségi ráta (%) Szlovákiában és Magyarországon 2014-ben. (NSKI szerkesztés, adatforrás: Szlovák 

Statisztikai Hivatal és KSH) 

LAU1 szinten vizsgálva a különbségeket, az 1000 főre jutó munkanélküliek számát tekintve a 
nagyszombati NUTS3 egység az országos értéknek csak felét mutatja, Nyitra egysége is még 
átlag alatti; az egységeken belül azonban a magyarok által több mint 20 %-ban lakott 
járások a nagyszombati kerületben mind a kerületi átlagértéket meghaladó 
munkanélküliséget mutattak, Nyitra egységében Komáromot leszámítva ugyanez a 
helyzet. Komárom adata viszont kevesebb, mint a fele a kerületi értéknek. Kelet-felvidék 
magyarlakta járásai, melyek dominálnak a 20-50% közti magyar lakosságarányú 
kerületkategóriában, rendre az országos értékeket (gyakran duplán) meghaladó magasabb 
munkanélküliséget regisztrálhattak. 

A 2000-től tapasztalható javulás ugyanakkor mindegy kategóriában jelentős: a magyar 
többségű járások esetében országos átlag feletti, míg a jelentős magyar többségű járásokban 
az alatti. 
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9.2.2.5 Képzettség 

  
A felsőoktatásban tanulók 1000 főre jutó száma (fő) Szlovákiában és Magyarországon 2013-ban. (NSKI szerkesztés, 

adatforrás: Szlovák Statisztikai Hivatal és KSH) 

A felsőoktatásban tanulók 1000 főre jutó száma hasonló értékeket mutat Magyarországon és 
északi szomszédunkban. A két, 20%-ot meghaladó magyar lakosságaránnyal bíró 
szlovákiai NUTS3 egység jobban elmarad a szlovák országos értéktől. Ezek közül Nyitra 
kerülete kisebb mértékben, Nagyszombaté erőteljesebben. A nyitrai egység adata ugyanakkor 
a magyarországi átlagot meghaladja, és majdnem 4 százalékponttal mutat magasabb értéket a 
Budapest nélküli magyar vidéki átlagtól.  

A 2001-es népszámlálása adataiból a teljes szlovákiai magyar népesség iskolázottságára is 
rendelkezünk adatokkal (Csete, 2010). Az adatok szerint a magyar népesség jelentős 
lemaradásban van a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát illetően. A felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya a magyar népességen belül (5,4%) lényegesen elmarad az 
országos átlagtól (9,8%), és a magyarországi átlagtól (11%). A csak általános iskolai 
végzettséggel rendelkező magyarok aránya (36,6%) pedig sokkal magasabb az országos 
értéknél (26,4%).  
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országos átlagtól (9,8%), és a magyarországi átlagtól (11%). A csak általános iskolai 
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9.2.2.6 Jövedelmi viszonyok 

 
A háztartások egy főre jutó jövedelme (Euro) Szlovákiában és Magyarországon 2000-2011 között (NSKI szerkesztés, 

adatforrás: Eurostat és KSH) 

A jövedelem/fő adatok csupán NUTS2 szinten állnak rendelkezésre, így viszont elnagyolt kép 
rajzolható fel csupán a szlovákiai magyarlakta régiókról. A két 20% feletti magyar-aránnyal 
bíró kerületet, illetve ezeken belül a két abszolút magyar többségű járást magában foglaló 
Nyugat-Szlovákia régió az országos értékekkel hozzávetőleg együtt haladó értékeket 
mutat, viszont markáns tendencia, hogy a szlovákiai adatok Budapesttől elmaradó, a vidéki 
Magyarországgal körülbelül egyező szintű adatai a 2010-es évek elejére megfordulnak és a 
magyarországi értékeket lényegesen meghaladó adatokkal találkozunk a szlovák oldalon.  

Járási szinten a 20 fő feletti vállalkozásoknál alkalmazottak jövedelméről rendelkezünk 
adatokkal (Réti, 2013). A magyarlakta járások jövedelmi értékei a régiójuk és az ország 
többi járásához viszonyítva kedvezőtlenek, jellemzően a területegységeiken belül a 
gyengébb eredményeket mutatók között helyezkednek el. Meglepő módon, az egyéb 
gazdasági mutatók tekintetében egyébként gyengén teljesítő két legkeletibb jelentős magyar 
lakosságú járás kivétel, ezek országos összehasonlításban is jól szerepelnek (Réti, 2013). 
Átlaghoz közeli, de alulról közelítő érték jellemzi még a magyar többségű dunaszerdahelyi 
járást. 

Járási szinten elérhető egy 2012-es kimutatás a vásárlóerőről (Baross Gábor Terv, 2014). A 
magyar többségű járások és a nyugati (az Ipolytól nyugtara található) jelentős magyar 
népességű járások vásárlóerő értéke az országos átlag körüli. Utóbbi alól az Érsekújvári járás 
kivétel az átlagtól némileg elmaradó értékével. A keleti magyar vonatkozású járások 
vásárlóereje jelentősen az országos átlag alatt mozog, némely esetben mélyen az átlag 
alatt (különösen Rimaszombati járás). 
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9.2.2.7 Vállalkozások helyzete 

 
Az ezer főre jutó vállalkozások száma (db) Szlovákiában 2013-ban. (Forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal) 

A vállalkozássűrűséget mérő 1000 főre jutó vállalkozásszám 2012. évi adataiban a két 20% 
fölötti magyar lakosságaránnyal rendelkező kerület egyaránt az országos átlagot közelítő, 
ám attól elmaradó értékekkel rendelkezett 2012-ben. A járások között a két, több mint 
felerészben magyarok lakta járás, a dunaszerdahelyi és a komáromi egység összesített 
értéke az országos átlagot is meghaladó adat. Mindez jól reprezentálja a két térségközpont 
település kiemelkedő vállalkozássűrűségét, és országon belül is relatív prosperitást mutató 
helyzetét. A 20% feletti magyar lakosságarányt mutató járások összesített átlaga viszont 
alig fele az országos értékeknek, jelezve, hogy az e csoportot alkotó járások java része a 
gazdaságilag leszakadóbb dél-keleti részén húzódik az országnak. 2009-ből, a válság első 
szakaszából származó adattal összevetve a 2012-es értékeket, Szlovákiában (mind országos, 
mind térségi (kerületi), mind kistérségi léptékben) erőteljes fejlődés figyelhető meg.  

9.2.2.8 Egyéb gazdasági tényezők: kutatás-fejlesztés 

  
Az egy lakosra jutó K+F ráfordítások összege (Euro) Szlovákiában és Magyarországon 2012-ben. 

(Forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal és KSH) 
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Az egy lakosra jutó kutatási-fejlesztési ráfordítások Euróban kifejezett összegei már jóval 
kedvezőtlenebb képet mutatnak a magyarlakta délnyugat-szlovákiai kerületekben is. Az 
országos átlagtól elmaradó, annak felét (nagyszombati térség), harmadát (nyitrai térség) 
kitevő adatok mögött azonban egy, a jelen elemzési tematika szempontjából erősen 
központosodott ország képe rajzolódik ki, hisz a szlovák átlagértéket több mint ötszörösen 
meghaladó pozsonyi egység értéke messze kimagaslik az adatsorból. Nyitra és Nagyszombat 
egységei ebből a szempontból a sereghajtók közé, illetve a középmezőny aljához tartoznak, a 
K+F szektor országos összevetésben gyenge-közepes jelenlétével és aktivitásával. A két 
NUTS3 szintű szlovák egység még a magyar vidéki átlagtól is jóval elmarad. Feltételezhető, 
hogy e Nyugat-szlovákiai KFI pozíciókat nem javítják az itteni magyarok lakta járások 
értékei, bár erre nincs nyilvánosan elérhető adat. 

  
Az ezer lakosra jutó kutatók/fejlesztők száma (fő) Szlovákiában és Magyarországon 2012-ben. (Forrás: Szlovák 

Statisztikai Hivatal és KSH) 

Az ezer főre jutó kutatók-fejlesztők száma terén az adatsorból kimagaslik a kiugró pozsonyi 
érték által befolyásolt szlovákiai átlag, melyhez képest a két 20% fölötti magyar 
lakosságarányú kerület jelentős elmaradást mutat egyenként és összesítve egyaránt. A 
magyarországi értékeket a területegységre eső kisebb lakosságszám melletti hasonló 
kutatólétszám-értékek miatt a szlovákiai adatok rendre meghaladják. A szlovákiai belső 
területi differenciáltság egyértelműen kirajzolódik a fővárosra koncentrálódó erőteljesen 
kiugró értékekkel, melyeket távolról követ csak a kassai és zsolnai egységeknek a többi 
kerületet némileg meghaladó adata, hasonlóan a K+F ráfordításoknál tapasztaltakhoz. 
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9.2.2.9 Egyéb gazdasági tényezők: turisztikai teljesítmény 

  
Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 1000 főre vetített száma Szlovákiában és Magyarországon 

2013-ban (Forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal és KSH) 

A turisztikai teljesítményt leképező, a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 
1000 főre jutó száma Magyarországon valamivel meghaladja a szlovák országos adatokat; 
Szlovákián belül viszont a legmagasabb értékeket adó kerületek értelemszerűen az északi 
fekvésű, hegyvidéki egységek. A magyarok lakta déli sáv által érintett területegységek közül 
a nagyszombati majdnem eléri a szlovák átlagot, a nyitrai viszont csupán 42%-a az 
országos adatnak. Egy területi szinttel lejjebb helyezve az elemzés szintjét, a járások között 
a legalább 50%-ban magyarok lakta egységek (dunaszerdahelyi, komáromi járások) átlaga 
szintén nem éri el az országos érték felét. A 20%-ban magyarlakta kistérségek (ezen 
csoporton belül a dél-keleti egységek nagyobb aránya miatt) értéke még ennél is alacsonyabb 
(az országos érték 32,5 %-a), még a magyarországi vidéki átlagértéktől is jelentősen 
elmaradva. Azokban a térségekben tehát, ahol potenciális turisztikai attrakciókká formálható 
vonzerők állnak rendelkezésre (pl. a természeti-táji és történelmi értékekben gazdag Dél-
kelet-Szlovákia kistérségei) a jelzett adatok szerint jelentős vonzerő-fejlesztésekre és 
kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekre lehet szükség a potenciálok kiaknázásához, 
hangsúlyozva, hogy a turizmusfejlesztés csak az adottságok megléte esetén lehet kitörési pont, 
semmiképpen sem általánosan alkalmazható helyi gazdaságfejlesztési megoldás. 

9.2.2.10 Általános térszerkezeti megállapítások 
Szlovákia déli, magyarok által nagyobb arányban lakott sávjában egyfajta nyugat-keleti 
fejlettségi lejtő figyelhető meg a rendszerváltozás után a kelet-közép-európai, egykori 
szocialista blokk országaiban általánosan tapasztalt területi képhez hasonlóan. A Felvidék déli 
sávjának országon belüli relatív helyzete eleve hátrányos, Szlovákia déli területei az ország 
gazdaságilag kevésbé fejlett részei. A kevésbé kiépült infrastruktúra (a magyarok által lakott 
területeken nincsenek autópályák, gyorsforgalmi utak) és az állami beruházások északi 
területi orientációja az okozója annak, hogy kellő számú munkalehetőség hiányában a 
magyarok között a munkanélküliség meghaladja az országos átlagot (Baross Gábor Terv, 
2014). A munkanélküliségi adatokon túl több témában is találkozhatunk olyan mutatókkal, 
amelyek ezt a nyugat-kelet differenciáltságot alátámasztják: a gazdasági teljesítmény és 
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fejlődés; az emberi erőforrások helyzete; a vállalkozások helyzete terén. Mind a GDP, mind a 
BHÉ, a foglalkoztatottsági, munkanélküliségi vagy épp a vállalkozássűrűségi adatok terén 
megfigyelhető a délnyugati járások (Galántai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Érsejkújvári, 
Vágsellyei stb.) szignifikánsan jobb helyzete és kedvezőbb értékei a dél-keleti egységekkel 
(Rozsnyói, Tőketerebesi, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati stb.) összevetve.  

A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság és a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi 
Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával 
2014 májusára elkészült felvidéki Baross Gábor Terv Dél-Szlovákia/Felvidék regionális 
gazdasági fejlesztési terve. A dokumentum Szlovákia magyarok által lakott területének 
gazdasági fejlesztésével foglalkozik, több ponton is utal a területi különbségekre, mint azt az 
említett anyagból kölcsönzött ábrák is szemléltetik.  

A gazdasági teljesítményt mérő komplex mutatók terén rendre Pozsony, illetve hinterlandja, 
valamint Nagyszombat térsége mutatja a legjobb értékeket, míg Pozsony és Kassa között a 
fejlettségi olló kinyílt az 1990-es-2000-es években (Baross Gábor Terv, 2014). A különböző 
adatok sorrendjei alapján a kisrégiós rangsorok alsó felében végző térségek között találjuk 
Gömör-Kishont-Nógrád térségét és a Zempléni térséget. Ezek az 1990-es évtized végén a 
legfejletlenebb térségei voltak Szlovákiának, elsősorban a hiányos közúti és kommunális 
infrastruktúra, a képzett rétegek elvándorlása, a mezőgazdasági termelés leépülése és az 
agrárfoglalkoztatás lassú csökkenése, a munkanélküliség 1990-es évek közepi 
megemelkedése miatt. A foglalkoztatás ennek megfelelően az 1990-es évek végére jelentős 
visszaesést mutatott, a 2000-es évek elején stagnált, majd 2003-2004 magasságában enyhén 
emelkedett. E pozitív tendenciáknak végül a válságidőszak vetett véget.  

A Szlovákiai Vállalkozások Szövetsége 2011-ben mérte fel a 79 szlovákiai járás 
versenyképességét. A rangsorszámok is alátámasztják az égtáj szerinti területi különbségeket, 
az első 30 között 5 dél-nyugat szlovákiai magyarlakta járással, míg a dél-keleti egységek 
közül 6 is az utolsó 20 hely valamelyikén található, a 75.-77. pozíciók között a nagyrőcei, 
rimaszombati és nagykürtösi LAU1 egységekkel.  

A térségi különbségek a gazdasági szervezetek jelenléte terén is nyilvánvalóak. Az 
üzemsűrűség kapcsán Dunaszerdahely, Komárom, Érsekújvár és Galánta térsége is 46-60 
közti értéket mutat, míg a déli-délkeleti magyarlakta járások rendre a 16-30 közötti 
kategóriába soroltattak be, a leggyengébb kategóriába került nagykürtösi térséget leszámítva. 
A Baross Gábor Terv gazdasági helyzetkép-vizsgálatai alapján elmondható, hogy a „magyar” 
járások közül mindössze 4 érte el az elmúlt években üzemsűrűség szempontjából az országos 
értékeket, Nyitra térsége ráadásul a legiparosodottabb járások közé tartozik – igaz, pont e 
térségben a magyarok aránya mára igencsak lecsökkent. A képet valamelyest torzítja, hogy a 
déli, jellemzően magyarlakta járások területe nagyobb az északi, és ráadásul iparosodottabb 
szlovák egységekénél.  

Az üzemsűrűség (és általában a gazdasági erő) terén határozott nyugat-kelet lejtő figyelhető 
meg a térségben. Az ország nagyvállalatait tekintve a 200 legnagyobb forgalmú gazdasági 
szervezet közül 81 Pozsony, 10 pedig Kassa városában bír székhellyel; a maradék 109 
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szervezet közül 23 (ennek a „maradéknak” a 21,1%-a) a 16 dél-szlovákiai „magyar” járásba 
van bejegyezve. 

 
Üzemsűrűség járási szinten 2011-ben Szlovákiában (Baross Gábor Terv) 

Hasonlóan a nyugat-keleti lejtőt támasztja alá az egy üzemre eső lakosok számának 
diagramja. A „magyar” járások közül a magasabb értékek, azaz az üzemekkel való magasabb 
ellátottság a dél-nyugati egységeknél rajzolódik ki (Dunaszerdahely, Érsekújvár, Nyitra, 
Komárom, Galánta térsége), míg a keleti, dél-keleti egységek (Rozsnyó, Rimaszombat, 
Tőketerebes, Nagykürtös) 25 alatti, igen alacsony értékekkel a pólus ellentétes oldalát 
képviselik. 

 
Egy üzemre eső lakosok száma a magyarlakta járásokban 2011-ben. (Baross Gábor Terv) 

A 3.3.5.1. alfejezet által is jelzett módon a járások szintjén a nyugat-kelet dichotómia a 
munkanélküliségi ráta kapcsán erőteljesen jelentkezik: a dél-keleti magyarlakta járások 
jelentős része a két legrosszabb (20% feletti rátájú) kategóriába került besorolásra a 2013-mas 
helyzet szerint, míg a Dunaszerdahelyi, az Érsekújvári és a Lévai egységek még a dél-nyugati 
járások közül is negatívan kiemelkedve 15% alatti értékeket mutattak.  
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Szlovákiai munkanélküliségi térkép járási bontásban (2013) (Baross Gábor Terv) 

Fontos látni, hogy még a kedvező, az országos átlagot 2014-ben már elérő munkanélküliségi 
mutatójú térségek értéke is kedvezőtlenebb, mint a szomszédos Magyarországi térségek 
értékei.  

 
Munkanélküliségi a szlovák-magyar határmenti térségben (2010) (Forrás: Ocskay, 2014) 

 

A Szlovákiai Vállalkozások Szövetsége 2011-ben felmérte a szlovákiai járások (akkor 
mindösszesen 79 db járás volt) versenyképességét az infrastrukturális és intézményrendszeri 
adottságok alapján (Baross Gábor Terv, 2014). Figyelemre méltó, hogy a nyugati magyarok 
által többségében vagy jelentős arányban lakott járások nem szerepeltek rosszul e rangsorban. 
Közülük a legjobb (13.) helyen Galánta áll, és a magyar többségű Dunaszerdahelyi járás is 
elérte a 25. helyezést, a jelentős magyar lakosságú Vágsellyei a 27. helyezést. 
Elgondolkoztató ugyanakkor, hogy a 2004-es felmérésben a Dunaszerdahelyi járás még több 
mint 10 hellyel előrébb végzett (a 13. helyen) (Horváth, 2010). A 11 magyar többségű vagy 
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jelentős magyar lakosságú járásnak tehát nagyjából harmada helyezkedett el a 
versenyképességi rangsor felső harmadában. Az összes többi magyar vonatkozású járás 
helyezése azonban kifejezetten kedvezőtlen volt (néhányan nyugati járás még éppen a legalsó 
harmad felett, de a többség a legalsó harmadban). 

Összességében elmondható, hogy mind a gazdasági környezet, mind a humánoldali adatok, 
mind ezekből következően a gazdasági teljesítmény terén kirajzolódik a dél-szlovákiai sávban 
az a nyugat-keleti lejtő, mely annyira jellemző térszerkezeti eleme a makrorégió országainak, 
s mely alól a vizsgált felvidéki térség sem képez kivételt.  

 Vajdaság 9.2.3

9.2.3.1 Bevezető 
Az elemzés során azon járások (municipalities – NUTS 4-nek megfelelő szintek) helyzetét 
vizsgáltuk, ahol a statisztikai adatok szerint a lakossága legalább 50 %-a magyarnak vallja 
magát (azaz a többségi magyarok által lakott területek) illetve azokat, ahol a magyar népesség 
aránya 20% felett van. Szerbiában öt olyan járás található, ahol a lakosság több mint 50 %-a 
magyar nemzetiségű (Adai, Topolyai, Magyarkanizsai, Kishegyesi, Zentai), hét járásban 
pedig 20 % feletti a magyarság részaránya (Óbecsei, Törökkanizsai, Begaszentgyörgyi, 
Szabadkai, Temerini, Csókai, Szenttamási). Egyes esetekben azonban az adatok nem álltak 
rendelkezésre járási szinten, így az elemzés többnyire NUTS 3 szinten (körzet vagy megye) 
történt meg. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy NUTS 3 szinten Vajdaságban nincs már 
olyan területegység, ahol a lakosság több mint 50 %-a magyarnak vallaná magát. A 20-50 %-
os kategóriában két NUTS3 területegység található, mindkettő igen jelentős magyar 
népességaránnyal: Észak-Bácska 40,8%-kal és Észak-Bánát 46,6%-kal. Egyik körzetben sem 
Szerbia többségi szerb társadalma alkotja a legnagyobb nemzetiséget, a magyarság relatív 
többségben van. 

A két csoport járásainak – ill. egyes esetekben a NUTS 3-as területek, a megyék – átlagát 
vetettük össze a szerb valamint a magyarországi értékekkel. Az adatok a Szerb Statisztikai 
Hivatal (Statistical Office of the Republic of Serbia) adatbázisából származnak. 
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A Vajdaság közigazgatási térképe a magyar többségű és jelentős magyar lakosságú járásokkal (NSKI szerkesztés) 

9.2.3.2 Gazdasági teljesítmény 

 
Az egy főre jutó GDP (euró) (forrás: Szerb Statisztikai Hivatal) 

A gazdasági teljesítmény témakörében csak NUTS 3 szinten álltak az adatok a rendelkezésre. 
A jelentős (20-50 % közötti) magyarok által lakott területek egy főre jutó GDP-je jelentősen 
alatta van a szerb átlagnak, viszont az is látható, hogy a szerb átlag csak a fele a Közép-
magyarországi régió nélkül számított magyar átlagnak, és nincs egyharmada a magyar 
átlagnak. 
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Ugyanakkor ezek az értékek nem tükrözik a vajdasági magyar megyék végletes leszakadását a 
szerbiai átlagtól, a GDP szerb átlagértéke ugyanis sokban köszönhető a fejlett fővárosi térség 
kiugró értékének. Észak-Bácska a szerbiai megyék GDP rangsorának első felében, Észak-
Bánát a középmezőnyben szerepel. 

9.2.3.3 Foglalkoztatás és munkanélküliség 

 
Ezer főre jutó foglalkoztatottak száma 2011-ben (forrás: Szerb Statisztikai Hivatal, KSH) 

Az ezer főre jutó foglalkoztatottak száma a magyar többségű (50 % feletti) járások 
esetében valamivel magasabb, mint a jelentős magyar lakosságú járások esetén; azonban 
mindkét esetben a szerb átlag alatt találhatóak az értékek. Az előző diagramhoz 
hasonlóan, ezek az értékek is elmaradnak – ha nem is jelentős mértékben – a 
magyarországi átlagtól: például a magyar többségű járásokban fele annyi a 
foglalkoztatottak száma, mint Magyarország teljes egészén. 
Járási szinten a magyar többségű járások esetében a legnagyobb foglalkoztatási arány a 
Zentai (Senta) járásban figyelhető meg (235), míg a Kishegyesi (Mali Iđos) járásában 
mindössze 143. A jelentős magyar lakosságú járások esetén az értékek valamelyest 
rosszabbak, s a két szélső érték közötti különbség is nagyobb (Csóka: 132 – Szabadka: 
261) 
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A Vajdaság közigazgatási térképe a magyar többségű és jelentős magyar lakosságú járásokkal (NSKI szerkesztés) 

9.2.3.2 Gazdasági teljesítmény 

 
Az egy főre jutó GDP (euró) (forrás: Szerb Statisztikai Hivatal) 

A gazdasági teljesítmény témakörében csak NUTS 3 szinten álltak az adatok a rendelkezésre. 
A jelentős (20-50 % közötti) magyarok által lakott területek egy főre jutó GDP-je jelentősen 
alatta van a szerb átlagnak, viszont az is látható, hogy a szerb átlag csak a fele a Közép-
magyarországi régió nélkül számított magyar átlagnak, és nincs egyharmada a magyar 
átlagnak. 

101 
 

Ugyanakkor ezek az értékek nem tükrözik a vajdasági magyar megyék végletes leszakadását a 
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Ezer főre jutó munkanélküliek száma 2014-ben (forrás: Szerb Statisztikai Hivatal, KSH) 

Az 1000 főre jutó munkanélküliek számát tekintve jelentős különbségek tapasztalhatóak a 
szerb és a magyar értékek között. A magyar többségű járásokban közel háromszor több a 
(regisztrált) munkanélküliek száma, mint Magyarországon. A szerb értékek az előző – 
foglalkoztatási – diagrammal szinkronban vannak: az alacsonyabb foglalkoztatással 
rendelkező jelentős magyar lakossággal bíró járásokban magasabb a munkanélküliek száma, 
mint a magyar többségű járásokban. 

9.2.3.4 Képzettség 

 
Felsőoktatásban részt vevők száma 1000 főre 2011-ben (forrás: Szerb Statisztikai Hivatal, KSH) 

A felsőoktatásban résztvevők száma témakörében csak NUTS 3 szinten álltak rendelkezésre 
adatok. A jelentős magyar lakosságú megyékben a felsőoktatásban részt vevők száma 
viszonylag alacsony, a szerb ill. a magyar átlag fele. Ha viszont a jelentős magyar lakosságú 
két megyét egyenként nézzük, akkor láthatjuk, hogy az átlag viszonylag torz, mivel Észak-
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Bánátban mindössze 2,3 a mutató értéke, Észak-Bácskában viszont 29,4, amely érték 
nagysága Szabadka, mint nagyváros és felsőfokú oktatási központ számlájára írható.  

A 2001-es népszámlálása adataiból a teljes szerbiai magyar népesség iskolázottságára is 
rendelkezünk adatokkal (Csete, 2010). Az adatok szerint a magyar népesség jelentős 
lemaradásban van a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát illetően. A felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya a magyar népességen belül (6,1%) lényegesen elmarad az 
országos átlagtól (9,4%), és a magyarországi átlagtól (11%). A csak általános iskolai 
végzettséggel rendelkező magyarok aránya (53,9%) pedig sokkal magasabb az országos 
értéknél (41,3%). 

9.2.3.5 Jövedelmi viszonyok 

 
Átlagos nettó jövedelem Ft-ban16 (forrás: Szerb Statisztikai Hivatal, KSH) 

A nettó jövedelmeket vizsgálva megállapítható, hogy a magyar többségű járások, ill. a 
jelentős magyar népességgel rendelkező járások mind 2009-ben, mind 2013-ban elmaradtak a 
szerb átlagtól. Az is látható azonban, hogy e két magyarokat reprezentáló kategória közötti 
különbség csökkent, viszont mindkét kategória átlagtól való eltérése növekedett. A szerb átlag 
is kissé távolodott a magyar átlagtól: míg 2009-ben a szerb átlag a magyar 78%-a volt, addig 
2013-ban már csak 74 %-a. A két vizsgált időpontban az egyes területegységeken az átlagos 
nettó jövedelem emelkedése 32-44 % közé esett; a legnagyobb emelkedés a magyar átlag 
esetében tapasztalható. Mind a magyar többségű, mind a jelentős magyar lakosságú járások 
esetében ugyanazokat a szélső értékeket és eloszlást tapasztalhatjuk, mint a foglalkoztatási 
értékeknél. 

                                                 
16 2,65 Ft-os árfolyamon számolva. 
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9.2.3.6 Egyéb gazdasági tényezők: turizmus 

 
Ezer főre jutó vendégéjszakák száma 2013-ban (forrás: Szerb Statisztikai Hivatal, KSH) 

Az ezer főre jutó vendégéjszakák száma a jelentős magyar lakosságú járásokban 
háromszorosan meghaladja mind a magyar többségű járások, mind a szerbiai átlagot; sőt még 
a magyarországi átlagnál is valamivel magasabb. Járási szinten különösen a Szabadkai 
(Subotica) járásban magas ez az érték (876), de számottevő még több másik járásban is, 
amelyek jelentős magyar lakossággal rendelkeznek (pl. Óbecsei: 553, vagy Begaszentgyörgyi: 
511). A járások között a legjobb szereplő Magyarkanizsa (Kanjiza) járása, ahol 2160 az ezer 
főre jutó vendégéjszakák száma. 

 Kárpátalja 9.2.4

9.2.4.1 Bevezető 
Kárpátalja esetében a magyar többségű járások közé egyedül a Beregszászi járás tartozik, itt a 
2001-es népszámlálás alapján (ez volt az utolsó népszámlálás Ukrajnában) a lakosság 76%-a 
magyar, 20% feletti magyar lakossággal az Ungvári és a Nagyszőlősi járás, valamint 
Beregszász város rendelkezik. Az adatok a Kárpátaljai Statisztikai Hivatal (Main Department 
of Statistics in Zakarpattya Region – DSZ), valamint az Ukrán Statisztikai Hivatal (State 
Statistics Service of Ukraine – SSSU) adatbázisából származnak. Néhány adatnál nem volt 
járási szintű bontás, ezeknél a Kárpátaljai régiós értékek lettek feltüntetve. 
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Kárpátalja közigazgatási térképe a magyar többségű és jelentős magyar lakosságú járásokkal (NSKI szerkesztés) 

9.2.4.2 Gazdasági teljesítmény és fejlődés 

 
Az egy főre jutó GDP változása (euró) (forrás: Eurostat, Ukrán Statisztikai Hivatal, Kárpátaljai Statisztikai Hivatal) 

Az egy főre jutó GDP Kárpátalján alig haladta meg 2011-ben az ukrajnai átlag felét (a 27 
ukrán régió közül itt a második legalacsonyabb az egy főre jutó GDP), a magyarországi érték 
pedig több mint hétszer magasabb mint a kárpátaljai. Ha a 2005-2011-es időszakot nézzük, 
akkor az ukrajnai átlaghoz képest leszakadást, a magyar átlaghoz pedig nagyon lassú ütemű 
felzárkózást tapasztalhatunk Kárpátalja esetében. 
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9.2.4.3 Foglalkoztatás és munkanélküliség 

 

A foglalkoztatottak száma 1000 főre 2011-ben (forrás: Eurostat, Ukrán Statisztikai Hivatal, Kárpátaljai Statisztikai 
Hivatal) 

A foglalkoztatottak száma esetében is csak régiós szintű adatok álltak rendelkezésre, ezek 
alapján megállapítható, hogy Kárpátalján a foglalkoztatottak száma elmarad az ukrajnai 
átlagtól, és a régiók rangsorában is az egyik legalacsonyabb a kárpátaljai érték. A 
magyarországi átlaghoz viszonyítva már kedvezőbb képet kapunk, hiszen az országos átlagot 
egy kevéssel, a Közép-magyarországi régió nélkül mért magyarországi átlagot pedig magasan 
meghaladja a kárpátaljai érték. 

 

A munkanélküliek száma 1000 főre 2014-ben (forrás: KSH, Ukrán Statisztikai Hivatal, Kárpátaljai Statisztikai Hivatal) 

A munkanélküliek számát vizsgálva megállapítható, hogy nincs jelentős eltérés az ukrajnai, 
kárpátaljai és magyarországi értékek között. A magyar többségű Beregszászi járásban 
valamivel magasabb a munkanélküliek száma, mint az ukrajnai átlag, viszont a jelentős 
magyar lakosságú járásokban nemcsak az ukrán, hanem a magyarországi átlagnál is 
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alacsonyabb a munkanélküliek száma. Kárpátalja a régiók rangsorában nem szerepel igazán 
jól e mutató tekintetében, a 27 régió közül a 20. legmagasabb itt a munkanélküliség. 

9.2.4.4 Képzettség 

 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 1000 főre 2001-ben (forrás: KSH, Ukrán Statisztikai Hivatal, Kárpátaljai 
Statisztikai Hivatal) 

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát vizsgálva jelentős különbségek mutatkoznak 
az egyes térségek értékei között. A magyar többségű Beregszászi járásban nagyon alacsony az 
arányuk, az ukrajnai érték körülbelül negyedét éri el. A jelentős magyar lakosságú járásokban 
jobb a helyzet e mutató tekintetében, azonban így is csak az ukrajnai átlag felét éri el, viszont 
a Közép-magyarországi régió nélkül mért magyarországi értéket már megközelíti. 

A 2001-es népszámlálása adataiból a teljes ukrajnai magyar népesség iskolázottságára is 
rendelkezünk adatokkal (Csete, 2010). Az adatok szerint a magyar népesség jelentős 
lemaradásban van a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát illetően. A felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya a magyar népességen belül (5,2%) lényegesen elmarad az 
országos átlagtól (12,4%), és a magyarországi átlagtól (11%). A csak általános iskolai 
végzettséggel rendelkező magyarok aránya (40%) pedig sokkal magasabb az országos 
értéknél (31,5%). 
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alacsonyabb a munkanélküliek száma. Kárpátalja a régiók rangsorában nem szerepel igazán 
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lemaradásban van a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát illetően. A felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya a magyar népességen belül (5,2%) lényegesen elmarad az 
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9.2.4.5 Jövedelmi viszonyok 

 

Átlagos nettó jövedelem Ft-ban17 (forrás: KSH, Ukrán Statisztikai Hivatal, Kárpátaljai Statisztikai Hivatal) 

2011-ben az ukrajnai átlagos nettó jövedelem a magyarországi értéknek a felét se érte el. 
Ennél is rosszabb helyzetben van a magyar többségű Beregszászi járás, ahol a jövedelem az 
ukrajnai átlag körülbelül kétharmada. A jelentős magyar lakosság járásokban valamivel jobb a 
helyzet, de itt is az országos érték alatt marad az átlagjövedelem. A Kárpátaljai régiós érték az 
egyik legalacsonyabb a régiók rangsorában. 2005-höz képest az ukrán jövedelmek nagyjából 
megduplázódtak, így közelebb kerültek a körülbelül harmadával emelkedő magyarországi 
átlaghoz. A relatív pozíciója a magyar járásoknak is javult a magyarországi átlaghoz képest, a 
kárpátaljai és ukrán viszonylatban stagnálás, enyhe visszaesés tapasztalható. 

                                                 
17 A 2005-ös érték 41,8 Ft-os, a 2011-es pedig 25,2 Ft-os árfolyamon számolva. 
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9.2.4.6 Vállalkozások helyzete 

 
A működő vállalkozások száma 1000 főre 2010-ben (forrás: KSH, Ukrán Statisztikai Hivatal, Kárpátaljai Statisztikai 

Hivatal) 

A működő vállalkozások száma a magyar többségű Beregszászi járásban és a jelentős magyar 
lakosságú járásokban nagyjából egy szinten van 1000 főre vetítve, több mint kétszeresen 
meghaladva ezzel az ukrajnai átlagot. Azonban a magyarországi átlaghoz viszonyítva még így 
is nagyon alacsony Kárpátalja ezen járásaiban az ezer főre jutó vállalkozások száma. 
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10 A külhoni magyar oktatás helyzete – 
Új oktatási kihívások és a megmaradásra szabott megoldások lehetőségei 

10.1 Konklúziók 
Összegezve az elmúlt két évtized oktatásstatisztikai adatait, a Kárpát-medencei magyar 
kisebbségek vonatkozásában két látszólag ellentmondó trendet azonosíthatunk: egyrészt a 
demográfiai csökkenés eredményeképpen mindegyik régióban egyre kisebb az iskoláskorú 
populáció. Ezzel párhuzamosan azonban a magyar nyelvű beiskolázásra épülő anyanyelvi 
továbbtanulási arányok, beleértve a felsőfokú képzést is, növekvő tendenciát mutatnak. 

 Óvodások 
száma 

Általános 
iskolai tanulók 

száma 

Középiskolai 
tanulók 
száma 

Felsőfokú 
képzésben részt 

vevők 
Szlovákia 2010/11 9.836 34.664 17.417 6.133 
Románia 2010/11 42.747 90.779 37.192 40.000 
Szerbia 2010/22 4.448 15.810 6.754 3.758 

Kárpátalja 
2008/09 

2.522 14.290 2.117 1.923 

(Forrás: Papp, 2012)  

 Anyanyelvi oktatási támogatás, kampány a magyar nyelvű iskolaválasztásért 10.1.1
Jellemző tendencia, hogy a magyarsághoz való tartozás, az anyanyelvi oktatás már nem 
önmagában való érték, hanem a további önmegvalósítás, önpozícionálás etnikus terének része. 
Ennek ellenére bizonyított, hogy azok, akik nem anyanyelvű oktatásban vesznek részt, 
rendszerint alacsonyabb családiháttér-indexszel, ugyanakkor szignifikánsan alacsonyabb 
iskolai teljesítménnyel is rendelkeznek, mint azok, akik anyanyelven tanulnak. Ezt úgy 
értelmezhetjük, hogy egy asszimilációs spirál jön létre: a nem anyanyelvű oktatás által 
növekszik azok tábora, akik alacsony kompetenciákkal rendelkeznek, ez utóbbi viszont 
megnöveli annak esélyét, hogy alacsony szocio-ökonómiai mutatókkal rendelkezzen az 
egyén. Az alacsony családi háttérindex viszont kisebbségi szempontból az anyanyelvi iskola 
választása terén kevéssé tudatos szülőket „eredményez”, ez pedig újratermeli a nem 
anyanyelvű oktatás melletti döntést. Mindezt persze tetézik a vegyes házasságok, illetve a 
generációk közötti esetleges nyelvcsere-folyamatok is.  

Mindezen jelenségek mérséklésére célszerű mérlegelni az alábbi külhoni oktatási 
intézkedéseket: 
 A vasárnapi iskolában vagy fakultációban, nyelvoktató programban magyart tanulók 

oktatási-nevelési támogatása azokra irányuljon, akik lakóhelyen nincs magyar nyelven 
oktató intézmény. 

 Hasznos lehet egy olyan kampány a magyar nyelvű iskolaválasztásról, amely erkölcsi 
értékítélettől mentesen, szakmai (és nem érzelmi) alapon tájékoztatja a szülőket arról, 
milyen lehetséges következményei lehetnek annak, ha a többségi nyelven oktató 
intézményt választják, illetve milyen előnyei vannak az anyanyelven oktató iskolának. 
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 Az államnyelv mint idegen nyelv oktatása 10.1.2
A külhoni magyar tannyelvű iskolákban alkalmazott oktatási módszerek, tankönyvek sok 
esetben nem teszik lehetővé az államnyelvek megfelelő szintű elsajátítását. Az államnyelv 
alacsony, nem megfelelő szintű ismerete csökkenti a szülőföldön való megmaradás és a 
helyben történő munkavállalás esélyét. 

Mindezen jelenségek mérséklésére célszerű mérlegelni az alábbi külhoni oktatási 
intézkedéseket: 

 Az államnyelv eredményes elsajátítása érdekében a magyar tannyelvű iskolák számára 
speciális tantervek és oktatási anyagok kidolgozása, magyarországi és helyi szakemberek 
együttműködésével. 

 A külhoni magyar tannyelvű iskolák tanulóira felkészített államnyelv és irodalom tanárok 
képzése. 

 Átmeneti megoldásként célzott felzárkóztató programok indítása szükséges az érettségi 
előtt állók számára az államnyelv és irodalomból és egyéb államnyelven kötelező 
tantárgyakból a sikeres érettségi vizsga megszerzésének elősegítésére.  

 A munkaerőpiacon lévő külhoni magyar fiatalok számára célzott nyelvtanfolyamok 
indítása. 

 Kárpát-medencei szakképzési hálózatépítés 10.1.3
A magyar szakképzési hálózatot Kárpát-medencei dimenziókban érdemes szervezni, ami 
partnerségben működve a KKV-kkal, és képzési célokra, valamint technológiai fejlesztésekre, 
munkahely-teremtésre is hasznosítani tudja a munkaerő-fejlesztési és egyéb pályázati 
forrásokat.  

 Lehetséges válaszok a szórványoktatási kihívásokra 10.1.4
Amíg a tömbben élő külhoni magyar közösségek hosszú távú gazdaságfejlesztési 
programokkal a szülőföldjükön tarthatóak, addig a szórványmagyarság nemzetközösségben 
történő megőrzésére, szinte egyedüli beavatkozási lehetőségként, a magyar nyelvű oktatás 
biztosítása kínálkozik. A peremoktatás megteremtésének kérdése nem csak oktatási kérdés, 
hanem értelmiségtelepítési, és így minden rehabilitációs területre kiható stratégiai kérdés is. 

A differenciált demográfiai mutatók még régiókon belül is helyi megközelítést tesznek 
szükségessé. A demográfiai helyzet új megközelítést, helyi, megyei és regionális szintű 
oktatási cselekvési tervek készítését követeli meg. A helyi közösségek tényszerű 
helyzetelemzése csak a központosítás felszámolásával párhuzamosan vezethet eredményre. 

A szórvány jelenlegi oktatási intézményeinek főbb problémái: 
 A magyar nyelvű továbbtanulás korlátozott hiánya, hiányoznak a szakiskolák, 

gimnáziumok, főiskolák, ami a magyar nyelvű alapszintű képzés funkcióvesztését okozza 
 Magyar nyelvű iskola-előkészítés (bölcsőde, óvoda) hiánya 
 Kellő számú és képzettségű magyarul oktató pedagógus hiánya, súlyos gond, mert a helyi 

többségi intézmények jobban képzett pedagógusgárdával rendelkeznek 
 A magyar nyelven megszerzett tudás helyben való felhasználásának korlátozott 

lehetősége, nincsenek magyar nyelvű munkahelyek 
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 A többségi környezet kedvezőtlen hozzáállása a magyar oktatási intézményt látogató 
diákokhoz, szülőkhöz 

 A többségi iskolák keretében működő magyar osztályok kiszolgáltatottak az iskola 
vezetésének, illetve az ezekben tanuló diákok csak korlátozott mértékben élnek magyar 
nyelvű környezetben 

 A magyar oktatási ingatlanok állapota a többségi intézményekhez képest 

Mindezen jelenségek mérséklésére célszerű mérlegelni az alábbi külhoni oktatási 
intézkedéseket 
(Szórvány Ösztöndíj keretében): 
 Óvodások és a kisiskolások (3 – 10 év): Életkorukból kifolyólag nem lehet kiszakítani a fő 

szocializációs környezetükből, ezért esetükben a helyi formális és informális (pl. szombati 
óvoda, vasárnapi iskola) magyar nyelvű oktatási intézményhálózat megőrzéséért, 
feltámasztásáért kell küzdeni. Az ösztöndíj a helyi formális vagy informális oktatási 
intézményben való tanulás, az ellátás költségeinek fedezését, valamint a különböző 
kulturális és sporttevékenységeken való részvétel költségeit foglalja magába.  

 II. A felső tagozatosok (10 – 14/15 év): Számukra szórványiskolák megőrzése vagy 
felállítása lehet megoldás a szórványkörzetek központjaiban. A szórványiskolákba 
iskolabuszos formában juthatnának el a központ mintegy 30 km-es vonzáskörzetében élő 
gyermekek. Az ösztöndíj egy területileg centrális tanintézményben való tanulást, a teljes 
ellátást, a bejárási (pl. iskolabusz) költségeket, valamint a különböző kulturális és 
sporttevékenységeken való részvétel költségeit foglalhatja magába.  

 III. A középiskolások (14/15 - 18/19 év): Ez a korosztály már hetekre is „kiszakítható” 
lakókörnyezetéből, számukra az iskolán kívüli (szabadidős) közeg is kiemelt fontossággal 
bír. A középiskolások számára, a jelenleg is működő szórványkollégiumi rendszert 
bővítése során, szórványkollégiumot olyan, tömbben található városokban is érdemes 
létrehozni, ahol a lakosságszám min. 30 ezer és a magyar lakosság száma eléri az 50%-ot 
(ez garantálja, hogy iskolán kívül is lehetőségük lesz magyar etnikus térben és közegben 
mozogni). Az ösztöndíj egy területileg centrális tanintézményben való tanulásra, teljes 
bentlakásos ellátásra, utazási költségtérítésre, identitáserősítő programokon való 
részvételre jogosíthatná az ösztöndíjast. 

 További javaslatok: 
o Néhány esetben stratégiai szempontból megoldás lehet több intézmény magyar 

tagozatának az adminisztratív összevonása is. Ebben az esetben arra is lehetőség 
nyílna, hogy az iskolai adminisztrációban a magyar nyelvet használhassa az 
intézmény. A széleskörű anyanyelvhasználat megkönnyíti a tanulók a tanerő és 
adminisztratív személyzet kommunikációját is. 

o A szórványkollégiumok hálózatépítése érdekében megfontolandó az alábbi 
fórumok, szervezetek létrehozása: 

 Egy szórványkollégiumi tanács szakmai és társadalmi összefogással 
segíthetné a szórványban élő gyermekek, fiatalok felkutatását, nevelését-
oktatását, képességeiknek megfelelő fejlesztését és a szükséges erőforrások 
bővítésének lehetőségeit. Emellett részt vehetne az alapítandó 
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szórványkollégiumok esetében a szempontrendszerben foglaltaknak való 
megfelelőség vizsgálatában. 

 A szórványkollégiumok központja támogathatná a Szórványkollégiumi 
hálózat szakmai folyamatait. Fő feladatai közt szerepelne a koordináció, a 
hálózat tagjai számára nyújtandó szolgáltatások biztosítása, a statisztikai 
adatbázis frissítése és gondozása, (tovább)képzések kezdeményezése és 
szervezése, az ismeretterjesztés és a kommunikáció felügyelete és 
biztosítása, kiadványok (például tankönyvek és taneszközök) biztosítása, 
Kárpát-medencei rendezvények szervezése, valamint kutatási és elméleti 
munka. 

 A szórványkollégiumi mentorhálózatba olyan, saját szakterületükön kiváló 
és egyben segítői kompetenciákkal is rendelkező szakemberek tartoznak, 
akik a szórvány nevelés-oktatás kiemelkedő tudói, vagy jelenleg is 
folytatnak mentori tevékenységet valamely szórványkollégiumban. 

 Egy nemzeti szórvány program szintén segíthetné a szórványkollégiumok 
működését és támogatását, a Nemzeti Tehetség Programhoz18 hasonlóan az 
alábbi törekvések mentén: 

 a szórványban élő gyermekek és fiatalok felkutatásának és 
fejlesztésének segítése; 

 a Kárpát-medencei szórvány nevelés-oktatás hosszútávon 
fenntartható, működőképes rendszerré szervezése; 

 Magyarország szerepvállalási lehetőségeinek vizsgálata, valamint 
további források bevonása; 

 ernyőintézmények és testületek létrehozása a szakmai előrehaladás 
rendszerszerű nyomon követés és értékelése. 

 A diaszpóra magyar fiataljainak nemzeti irányultságú oktatása 10.1.5
„A másod- és harmadgenerációs fiatalok magyar identitása kulcskérdés az egész nemzet 
számára, ezért a tagok szorgalmazzák a diaszpórában élő fiatalok anyanyelvi oktatását, az 
identitást átörökítő foglalkozások megszervezését.” (Magyar Diaszpóra Tanács IV. ülésének 
Zárónyilatkozata – 2014. november 19.) 

Egy diaszpóra ösztöndíjprogram lehetséges témakörei: 
 A nyugat-európai és a tengerentúli diaszpórában élő magyar származású fiatalokat 

megszólítása, s a fiatalok magyarországi magyar közép- és felsőoktatásba történő 
hosszabb távú bevonása. 

 A nyugati diaszpórában élő magyar származású fiatalok magyarnyelv-tudásának és közép- 
és felsőfokú képzésének elősegítése 3 éves időtartamban. 

 Szocializációval lehetőség teremtése a magyarországi letelepedésre és családalapításra 
(biztosítva gyermekeiknek is a magyar jövőt), vagy szoros anyaországi kapcsolatokkal és 
közösségépítési ambíciókkal a diaszpórába való visszatérésre. 
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 A többségi környezet kedvezőtlen hozzáállása a magyar oktatási intézményt látogató 
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 Külhoni magyar felsőoktatás 10.1.6
Az elmúlt 15 évben egy intenzív intézményalapítási folyamat zajlott le, aminek következtében 
elmondható, hogy jelenleg minden nagyobb határon túli régióban (Románia, Szlovákia, 
Ukrajna, Vajdaság) működnek önálló magyar nyelvű felsőoktatási intézmények és/vagy 
állami magyar nyelvű képzések. A határon túli magyarság felsőoktatás intézményei is a 
felsőoktatás nemzetköziesedésének részesei. A dinamikusan változó gazdasági és társadalmi 
környezet világszerte új kihívások elé állítja a felsőoktatási intézményeket. A cél: 
meghatározó szereplővé válni a globális felsőoktatási térben. Ahhoz, hogy lépést tudjanak 
tartani a nemzetközi trendekkel, a magyar egyetemeknek és főiskoláknak is tudatosan 
foglalkozniuk kell a nemzetköziesítés kérdésével. Komoly verseny folyik a hallgatók 
„megszerzésért”. 

A határon túli magyar felsőoktatás kihívásai és feladatai: 
 Konkurencia a felsőoktatásban: A felsőoktatás színtere többpólusúvá vált, ami a 

képzési piacon egyre több – egymással versengő – intézmény, képzés megjelenését 
eredményezte. Számolni kell azzal, hogy a Magyarországgal szomszédos államokban 
(különösen a határrégiókban) működő felsőoktatási intézmények a párhuzamos 
felsőoktatási tevékenységek és a párhuzamosan működő képzési kínálat miatt egymás 
versenytársaként lépnek fel, tehát a felsőoktatási piacon kvázi egymással versengenek. A 
magyar nyelvű szakok, szakirányok állandósultak, a képzési programok és profilok nem 
rugalmasak. Ennek eredményeként a karrierutak etnicizálódása figyelhető meg, a 
munkaerőpiac igényeihez való igazodás és alkalmazkodás helyett.   

 Oktatói és kutatói gárda utánpótlása: Szinte minden határon túli régióban probléma a 
megfelelő tudományos fokozattal rendelkező oktatók biztosítása, illetve a helyi 
akkreditációs követelményeknek való megfelelés. Jelenleg (2015. május) a felvidéki Selye 
János Egyetem is küzd a leminősítése ellen. 

 Magyar nyelv helyzete: Egyre erőteljesebben jelenik meg az az igény, hogy a kisebbségi 
felsőoktatásban az identitásőrzés mellett a képzések kimeneti szakasza valamilyen 
mértékben nyelvileg összhangban legyen a munkaerő-piaci igényekkel. A kisebbségi 
felsőoktatásnak regionális szinten eltérően, de meg kell küzdenie a magyar nyelv versus 
államnyelv problematikával. 

 Eltömegesedés: Ma elmondható, hogy a legkülönbözőbb adottságokkal, családi hátérrel, 
valamint társadalmi és kulturális tőkével rendelkező fiatalok kerülnek be a felsőoktatásba. 
Ezzel tehát lassan felszámolódik a felsőoktatás elitizmusa és mindenközben a képzés 
minősége, összetétele is megváltozik. Egyre többen tanulnak tovább, így a végzettségek 
értéke, felhasználási lehetőségei is módosulnak.  

 Új szolgáltatások megjelenése a felsőoktatásban: Az eltömegesedés folyamata során 
nem is a diploma megléte fog számítani, hanem a diplomát adó intézmény. Az 
intézmények presztízsét javarészt az intézmény minőségi szolgáltatásai határozzák meg 
(kutatási és pályázati lehetőségek, karrier tanácsadás, idegen nyelvi képzési lehetőségek). 

 Társadalmi beágyazottság: A határon túli újonnan megalakult intézmények helyi 
társadalomba történő beágyazódása a munkaerő-piaci viszonyokhoz való igazodás nagyon 
fontos, hiszen magának a közösségnek a fennmaradása a tét. Ezzel együtt kockázatos is, 
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mert olykor belterjességet, egy hagyományokba burkolózott etnikai elzártságot is 
eredményezhet.   

 
Mindezen jelenségek mérséklésére célszerű mérlegelni az alábbi külhoni oktatási 
intézkedéseket: 
 Az államnyelv mint idegen nyelv oktatása: 

o Regionális felsőoktatási tannyelvpolitika kialakítása, tudatos nyelvi tervezés 
regionális és intézményi szinten. Az eredményes nyelvi tervezést és a tudatos 
kétnyelvű oktatás céljainak, eszközeinek meghatározását célszerű empirikus 
kutatásokkal segíteni. 

o Speciális tantervek, tankönyvek, módszertani segédletek, szótárak kidolgozása a 
magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények számára. 

o Célzott nyelvtanfolyamok a már a munkaerőpiacon lévő, de nem elégséges 
államnyelvtudással rendelkező magyar fiatalok számára. A verbális képességek, a 
kommunikációs készség és a kommunikatív kompetencia fejlesztések 
hangsúlyával. 

 Hálózatosan működő Kárpát-medencei felsőoktatási rendszer: 
o A Kárpát-medence magyar felsőoktatási intézményei közötti párhuzamosságok 

elkerülését segítheti a hálózatos kapcsolatteremtés. A hálózatosan, nemzetközi 
cserekapcsolatok formájában együttműködő kárpát-medencei egyetemek kiemelt 
szerepet játszhatnak abban, hogy új szakok, flexibilisebb, gazdagabb, nyitottabb 
programok, közös szakirányok indulhassanak (pl. Erdélyi magyar felsőoktatási 
egyeztető kerekasztal). 

o  „Magyar” tudáscentrumok az intézményi határok oldásáért, a partnerség 
erősödéséért. 

o A multidiszciplináris szakok akkreditálását megelőzően a végzettség piac- és 
versenyképességének felmérése. 

o Célzott ösztöndíjprogramok a magyar szakok, képzések népszerűségének 
növelésére. 

o A Magyar Géniusz Programhoz hasonlóan más szakmai és intézményi hálózatokat 
is érdemes kiterjeszteni a Kárpát-medencei térben. 
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felsőoktatás nemzetköziesedésének részesei. A dinamikusan változó gazdasági és társadalmi 
környezet világszerte új kihívások elé állítja a felsőoktatási intézményeket. A cél: 
meghatározó szereplővé válni a globális felsőoktatási térben. Ahhoz, hogy lépést tudjanak 
tartani a nemzetközi trendekkel, a magyar egyetemeknek és főiskoláknak is tudatosan 
foglalkozniuk kell a nemzetköziesítés kérdésével. Komoly verseny folyik a hallgatók 
„megszerzésért”. 

A határon túli magyar felsőoktatás kihívásai és feladatai: 
 Konkurencia a felsőoktatásban: A felsőoktatás színtere többpólusúvá vált, ami a 

képzési piacon egyre több – egymással versengő – intézmény, képzés megjelenését 
eredményezte. Számolni kell azzal, hogy a Magyarországgal szomszédos államokban 
(különösen a határrégiókban) működő felsőoktatási intézmények a párhuzamos 
felsőoktatási tevékenységek és a párhuzamosan működő képzési kínálat miatt egymás 
versenytársaként lépnek fel, tehát a felsőoktatási piacon kvázi egymással versengenek. A 
magyar nyelvű szakok, szakirányok állandósultak, a képzési programok és profilok nem 
rugalmasak. Ennek eredményeként a karrierutak etnicizálódása figyelhető meg, a 
munkaerőpiac igényeihez való igazodás és alkalmazkodás helyett.   

 Oktatói és kutatói gárda utánpótlása: Szinte minden határon túli régióban probléma a 
megfelelő tudományos fokozattal rendelkező oktatók biztosítása, illetve a helyi 
akkreditációs követelményeknek való megfelelés. Jelenleg (2015. május) a felvidéki Selye 
János Egyetem is küzd a leminősítése ellen. 

 Magyar nyelv helyzete: Egyre erőteljesebben jelenik meg az az igény, hogy a kisebbségi 
felsőoktatásban az identitásőrzés mellett a képzések kimeneti szakasza valamilyen 
mértékben nyelvileg összhangban legyen a munkaerő-piaci igényekkel. A kisebbségi 
felsőoktatásnak regionális szinten eltérően, de meg kell küzdenie a magyar nyelv versus 
államnyelv problematikával. 

 Eltömegesedés: Ma elmondható, hogy a legkülönbözőbb adottságokkal, családi hátérrel, 
valamint társadalmi és kulturális tőkével rendelkező fiatalok kerülnek be a felsőoktatásba. 
Ezzel tehát lassan felszámolódik a felsőoktatás elitizmusa és mindenközben a képzés 
minősége, összetétele is megváltozik. Egyre többen tanulnak tovább, így a végzettségek 
értéke, felhasználási lehetőségei is módosulnak.  

 Új szolgáltatások megjelenése a felsőoktatásban: Az eltömegesedés folyamata során 
nem is a diploma megléte fog számítani, hanem a diplomát adó intézmény. Az 
intézmények presztízsét javarészt az intézmény minőségi szolgáltatásai határozzák meg 
(kutatási és pályázati lehetőségek, karrier tanácsadás, idegen nyelvi képzési lehetőségek). 

 Társadalmi beágyazottság: A határon túli újonnan megalakult intézmények helyi 
társadalomba történő beágyazódása a munkaerő-piaci viszonyokhoz való igazodás nagyon 
fontos, hiszen magának a közösségnek a fennmaradása a tét. Ezzel együtt kockázatos is, 
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mert olykor belterjességet, egy hagyományokba burkolózott etnikai elzártságot is 
eredményezhet.   

 
Mindezen jelenségek mérséklésére célszerű mérlegelni az alábbi külhoni oktatási 
intézkedéseket: 
 Az államnyelv mint idegen nyelv oktatása: 

o Regionális felsőoktatási tannyelvpolitika kialakítása, tudatos nyelvi tervezés 
regionális és intézményi szinten. Az eredményes nyelvi tervezést és a tudatos 
kétnyelvű oktatás céljainak, eszközeinek meghatározását célszerű empirikus 
kutatásokkal segíteni. 

o Speciális tantervek, tankönyvek, módszertani segédletek, szótárak kidolgozása a 
magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények számára. 

o Célzott nyelvtanfolyamok a már a munkaerőpiacon lévő, de nem elégséges 
államnyelvtudással rendelkező magyar fiatalok számára. A verbális képességek, a 
kommunikációs készség és a kommunikatív kompetencia fejlesztések 
hangsúlyával. 

 Hálózatosan működő Kárpát-medencei felsőoktatási rendszer: 
o A Kárpát-medence magyar felsőoktatási intézményei közötti párhuzamosságok 

elkerülését segítheti a hálózatos kapcsolatteremtés. A hálózatosan, nemzetközi 
cserekapcsolatok formájában együttműködő kárpát-medencei egyetemek kiemelt 
szerepet játszhatnak abban, hogy új szakok, flexibilisebb, gazdagabb, nyitottabb 
programok, közös szakirányok indulhassanak (pl. Erdélyi magyar felsőoktatási 
egyeztető kerekasztal). 

o  „Magyar” tudáscentrumok az intézményi határok oldásáért, a partnerség 
erősödéséért. 

o A multidiszciplináris szakok akkreditálását megelőzően a végzettség piac- és 
versenyképességének felmérése. 

o Célzott ösztöndíjprogramok a magyar szakok, képzések népszerűségének 
növelésére. 

o A Magyar Géniusz Programhoz hasonlóan más szakmai és intézményi hálózatokat 
is érdemes kiterjeszteni a Kárpát-medencei térben. 
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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 .

melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Szávay István (Jobbik) országgyűlési képviselő „Miért nem tanulmányozza a jelentős
külföldi diaszpórával rendelkez ő országok sikeres szórványmegtartó programjait a tudományo s
kutatások helyett mangalicafesztiválokat és focikupákat szervez ő Nemzetstratégia i

Kutatóintézet? ” című, K/11719. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott

válaszomat .
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