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TÁRSADALMI SZERKEZET ÉS RÉTEGZŐDÉS

FOGALMI KERETEK

 Egyenlőség vs. egyenlőtlenség

 Társadalmi szerkezet

 Társadalmi rétegződés

 Társadalmi mobilitás

 Nyitott vs. zárt társadalom
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EGALITÁRIUS DOKTRÍNA

Liberális ideológia → egyenlőség alapja: egyén szabad akarata 

Kommunista ideológia → egyenlőség alapja: társadalmi szolidaritás

AZ EGALITÁRIUS DOKTRINA KRITIKÁJA

„Minden ember (…) egyenlőnek született.”

„Minden ember (aki olyan, mint mi) egyenlőnek született.”

George Orwell: Állatfarm, 1945.

Edmund Leach: Szociálantropológia, 1982.

TÁRSADALOMISMERET



EGALITÁRIUS DOKTRINA KRITIKÁJA

Az emberi társadalom hierarchikusan szerveződik

↓

Hierarchia nélkül nincs legitimáció

↓

Legitimáció nélkül nem létezik tartós társadalmi rend

Minden egyenlőségelvű tanítás millenarisztikus, forradalmi és átmeneti.

Az ókori Athén lakosságának kétharmada rabszolga volt.

Thomas Jefferson és Karl Marx cselédeket tartott.

Edmund Leach: Szociálantropológia, 1982.
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TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉG

A társadalmi pozíciók nem egyenlők

↓
TÁRSADALMI SZERKEZET 

A társadalmon belüli különböző pozíciók közötti viszonyok
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TÁRSADALMI RÉTEGEK 

Különböző ismérvek alapján meghatározott társadalmi kategóriák 

(pl. iskolai végzettség, foglalkozás, jövedelem, lakóhely)

↓
TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS 

Társadalmi kategóriák hierarchikus elrendezése

↓
TÁRSADALMI MOBILITÁS 

Társadalmi szerkezet dinamikája

Az egyének és családok mozgása a társadalmi rétegek között
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Róbert Péter: Származás és mobilitás, 1986.

Műveltség Foglalkozás Anyagi helyzet Lakóhely 

A társadalmi rétegek közötti mozgás KRITÉRIUMAI

TÁRSADALMI MOBILITÁS 

↓
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Horizontális 

egy szinten mozgó

Vertikális 

lefelé/felfelé ívelő

Intragenerációs

nemzedéken belüli 

Intergenerációs

nemzedékek közötti 

A társadalmi rétegek közötti mozgás MILYENSÉGE

TÁRSADALMI MOBILITÁS 

↓
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NYITOTT VS. ZÁRT 

TÁRSADALOM

„Annál nyitottabb valamely társadalom, minél kisebb az eltérés 

a különböző rétegekből származók mobilitási esélyei, 

arányszámai közt.” – Andorka Rudolf

TÁRSADALMI MOBILITÁS 

↓
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Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, 1997.



A MAGYAR TÁRSADALOM SZERKEZETE

 1989-es rendszerváltás: előzmények, téveszmék, következmények

 A magyar társadalom rétegződése

 A rétegződés területi vetületei

 Foglalkoztatottság

 Jövedelem

 Oktatás
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 Első világháború, Trianon

feudálkapitalizmus

Második világháború, Népköztársaság

államszocializmus

Rákosi-korszak, ’56

Kádár-korszak, gulyáskommunizmus

1989-es rendszerváltás

történelmi háttér
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Új gazdasági mechanizmus (1968-tól)

 Az állami tervgazdálkodás részleges piacosítása

• Nagyobb vállalati önállóság – flexibilisebb bérrendszer 

• Árak folyamatos liberalizálódása, piaci kereslet szerinti alakulása

• Szimbolikus tőke szerepének növekedése 

• Tulajdon egyre nagyobb jelentősége – tőkefelhalmozódás lehetősége

Gazdasági társaságok alapításáról szóló 1988. évi VI. törvény

1989-es rendszerváltás

előzmények
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Új gazdasági mechanizmus (1968-tól)

Második gazdaság

 Az állami-redisztributív és a piaci gazdaság egyidejű működésének következménye

• Legális, féllegális, illegális (de megtűrt!) gazdasági tevékenységek összessége

• A magyar háztartások háromnegyede részesedett belőle

1989-es rendszerváltás

előzmények

Jövedelem szerinti differenciálódás 

Társadalmi újrarétegződés
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1989-es rendszerváltás

előzmények
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Szelényi Iván nyomán Andorka Rudolf interpretációja: Bevezetés a szociológiába, 1997.



…az ország minden bajáért a szocializmus felel…

…a piacgazdaságra való átállással minden gond megoldódik…

….piacgazdaságra való átállás = állami tulajdon magántulajdonba adása 

SPONTÁN PRIVATIZÁCIÓ

1989-es rendszerváltás

téveszmék

A Kádár-rendszer belső modernizációs teljesítményeit nem használták fel.

A meglévő gazdasági, pénzügyi, tudásbeli potenciálokat szétosztogatták.
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1989-es rendszerváltás 

következmények

Külföldi tulajdon

dinamikusan fejlődő

nemzetközileg is versenyképes 

szigetszerű, főleg „kapuvárosokban”

Hazai és vegyes tulajdon

tőkeszegény

kevéssé versenyképes

elaprózódott

Duális gazdaság

Feketegazdálkodás

A gazdaság államszocializmusban kialakult szürke és fekete szegmense nem szűnt meg!

A tényleges jövedelmi viszonyokról így nincsenek pontos adataink. 
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L
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Duális gazdaság, feketegazdálkodás

Középosztályosodás helyett társadalmi polarizáció

• szupergazdagok ↔ új underclass

• új kisvállalkozók megjelenése ≠ történeti kispolgárság újjáéledése

1997-ben több mint egymillió vállalkozó volt Magyarországon. 

Minden harmadik olyan vállalkozás tagja volt, amely érdemi gazdasági 

tevékenységet nem folytatott. Adóoptimalizálás céljából hozták létre.

• új nagyvállalkozók értékei ≠ polgárság értékei 
„A kilencvenes évek nagyvállalkozói és a tradicionális magyar társadalom 

polgárságának értékei és normái között nem fedezhető fel semmilyen kapcsolat 

sem.” – Kovách Imre

1989-es rendszerváltás

következmények
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Kovách Imre: Szempontok a posztszocialista átmenet jellegzetességeinek és következményeinek az elemzéséhez Magyarországon, 2002.



Duális gazdaság, feketegazdálkodás

Középosztályosodás helyett társadalmi polarizáció

 „Farnehéz” társadalom

• A magyar társadalom meghatározó rétegei nem tudtak alkalmazkodni az új 

munkaerőpiaci feltételekhez.

• A mobilitási lehetőségek nagymértékben egyirányúvá váltak.

1989-es rendszerváltás

következmények
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Duális gazdaság, feketegazdálkodás

Középosztályosodás helyett társadalmi polarizáció

 „Farnehéz” társadalom

Új térszerkezet – területi fragmentáció

• A társadalmi távolság a főváros/nagyvárosok és kisvárosok/falvak között egyre 

nagyobb lett.

• A duális gazdaság révén törésvonal alakult ki a fejlődő községek és a visszafejlődő 

települések között. 

1989-es rendszerváltás

következmények
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Duális gazdaság, feketegazdálkodás

Középosztályosodás helyett társadalmi polarizáció

 „Farnehéz” társadalom

Új térszerkezet – területi fragmentáció

 Társadalmi zártság

• Az 1990-es évek végére a különböző társadalmi csoportok mobilitási szempontból 

zártabbá váltak: a ki-, illetve a belépés egyre nagyobb erőfeszítést igényelt.

• A 2000-es években már az új társadalmi státuszok átörökítése is egyre gyakoribb 

jelenséggé vált: a társadalmi rétegek újratermelődtek.

1989-es rendszerváltás

következmények
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„[…] ha Magyarország feudálkapitalistaként fejletlen volt,

akkor kizárólag az államosítás eljárásával végrehajtott

»szocializmusra« való áttéréssel aligha válhatott fejletté. És ha

szocialistaként sem volt fejlett, akkor önmagában a

»kapitalista« áttérés, amelyet a privatizáció eljárását

alkalmazva realizáltak, önmagában nem garantálhatta a

fejlettségbeli ugrást.” – Laki László
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Laki László: A rendszerváltás, avagy a „nagy átalakulás”, 2009.



A MAGYAR TÁRSADALOM SZERKEZETE

 1989-es rendszerváltás: előzmények, téveszmék, következmények

 A magyar társadalom rétegződése

 A rétegződés területi vetületei

 Foglalkoztatottság

 Jövedelem

 Oktatás
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Kolosi Tamás és Róbert Péter (2004)

• A differenciálódás tényét hangsúlyozva ugyan, a középrétegek súlyát tartotta 

meghatározónak a magyar társadalomban.

Laki László (2006)

• A középosztályosodás hiányára és a dezintágrációra helyezte a hangsúlyt. 

Osztálylétszám 2014 kutatás 
GfK Hungária Kft. – MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

• A társadalmi kohézió és az osztálytudat gyengeségére, valamint az 

egyenlőtlenségekből fakadó területi fragmentációra irányította a figyelmet.

Rétegződési modellek
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Forrás: saját szerkesztés Kolosi Tamás és Róbert Péter A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának főbb folyamatai a 

rendszerváltás óta (2004) c. tanulmánya alapján
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Forrás: saját szerkesztés Laki László Rendszerváltások Magyarországon (2006) c. tanulmánya alapján
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Forrás: saját szerkesztés az Osztálylétszám 2014 kutatás eredményei alapján (www.tk.mta.hu) 
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http://www.tk.mta.hu/


Forrás: Osztálylétszám 2014 (www.tk.mta.hu) 
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http://www.tk.mta.hu/


Gyenge osztálytudat → gyenge kohézió

• A többség nem találja helyét a társadalmi struktúrában.

Egyéni érdek ↔ csoportérdek  

A társadalmi szolidaritás a magánszférába szorult

Társadalmi rétegek

Erős civil szféra nem tudott kialakulni 

Erős kollektív tudat és társadalmi felelősségvállalás híján az állampolgárok kollektív 

cselekvési készsége fejletlen maradt.

A politikai kultúrából hiányzott annak megtapasztalása, hogy az egyén a maga céljait 

másokkal egyeztetett cselekvésekben képes leginkább realizálni.

A hatalom és a civil szféra együttműködésének nem voltak bejáratott mechanizmusai.
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 Elit a rendszerváltás előtt s után: csere és metamorfózis 

Társadalmi rétegek

Elit

„[…] az államszocialista gazdasági elit között

nagymérvű kontinuitás mutatható ki a menedzseri és

technokrata pozíciókat elfoglalók személyét illetően.

[…] a politika területén viszont számottevő

személycsere történt.” – Szelényi Iván
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Szelényi Iván: A posztkommunista társadalom szerkezetének változásai – a menedzseri uralom elméletének újragondolása, 1998. 



 Politikai elit

• 1989–90: egypártrendszer → többpártrendszer

• 2000-es évek: liberális ↔ konzervatív

• 2010-es évek: centralizált, vezérelvű politika 

• Professzionalizálódás

Parlamenti képviselők…

…1990-es évek elején többnyire szakértelmiségiek

…ezredforduló után többségük tervezetten hivatásos politikus  

• Országos és lokális pozíciók egyidejű birtoklása

2002-ben a megválasztott képviselők fele önkormányzati vezető is volt egyben.

Társadalmi rétegek

Elit
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 Politikai elit szerepe a gazdaságban

• 1990-es években: spontán privatizáció

• Ezredforduló után: gazdasági elitcsoportok rejtett állami finanszírozása 

Politikai erőkhöz kötődő nagyvállalkozók feltőkésítése

 Politikai elit szerepe a kulturális terekben

• Erős, független civil társadalom híján a kulturális elit kiszolgáltatottá vált

Politikai elittől, állami finanszírozásoktól való függés

Társadalmi rétegek

Elit

Politikai, gazdasági és kulturális élet átláthatatlan összefonódása
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 Bizalmi index kedvezőtlen alakulása

• Érdekérvényesítő képességgel rendelkező csoportok híján a közérdek megfogalmazását a 

politikai pártok monopilizálják.

• Tárgyalásos politika helyett → ellentétes pártrendszerek kirekesztő politizálása 

Társadalmi rétegek

Elit

Bizalmatlanság

„A magyar társadalom jelentős létszámú csoportjai sem az ezredfordulón, sem 

azóta nem gondolják úgy, hogy a kormány és a parlament a magyar társadalom 

többségének az érdekeit képviseli […]. A hatalmi intézményekkel szemben 

általában magas fokú a bizalmatlanság.” – Valuch Tibor
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Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom, 2015.



Gazdasági elit

• Klientúra: állami és önkormányzati tulajdonban lévő vállalatok vezetői 

• Technokraták: egykor állami tulajdonban lévő, privatizált vállalatok vezetői 

• Vállalkozók: hazai magántulajdonban lévő cégek vezetői

• Külföldi beosztottak: többnyire külföldi tulajdonban lévő vállalatok vezetői

Társadalmi rétegek

Elit

Kovách Imre – Kristóf Luca – Lengyel György: Elit és társadalom a kilencvenes években, 2006.
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Az elmaradt középosztályosodás miatt a társadalmi közép…

…foglalkozás, jövedelem, önbesorolás szerint erősen tagolt

…egzisztenciálisan függő helyzetben van

…polgári öntudattal kevéssé rendelkezik

Társadalmi rétegek

Társadalmi közép

TÁRSADALOMISMERET

„[…] a társadalmi közép nagy részének pozíciója megőrzése, a stabil 

megélhetés biztosítása jelenti a legnagyobb feladatot. Ezzel pedig elveszti az 

esélyét arra, hogy betöltse azt a kiegyensúlyozó szerepet, ami a modern 

társadalmakban a középosztály szerves feladata.” – Valuch Tibor
Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom, 2015.



Társadalmi rétegek

Társadalmi közép
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Róbert Péter – Sági Matild: A középrétegek helyzete és társadalmi identitása, 1995. 



Társadalmi rétegek

Alsó társadalom
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Ferge Zsuzsa: Struktúra és szegénység, 2006.



A MAGYAR TÁRSADALOM SZERKEZETE

 1989-es rendszerváltás: előzmények, téveszmék, következmények

 A magyar társadalom rétegződése

 A rétegződés területi vetületei

 Foglalkoztatottság

 Jövedelem

 Oktatás
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Új térszerkezet – területi fragmentáció → „társadalmi zárványok”

• A társadalmi távolság a főváros/nagyvárosok és kisvárosok/falvak között egyre 

nagyobb lett.

• A duális gazdaság révén törésvonal alakult ki a fejlődő községek és a visszafejlődő 

települések között. 

• Azokban a térségekben, melyeket a kül- és belföldi tőke egyaránt elkerült 

állandósult a munkanélküliség és a tömeges nyomor: társadalmi zárványokká 

merevedtek.

• A területi feszültségek különösen azokban a térségekben szembetűnők, ahol 

korábban meghatározó szerepe volt a mezőgazdaságnak. 

A rétegződés területi vetületei
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Gazsó Ferenc – Laki László – Pitti Zoltán: Társadalmi zárványok, 2008.



Forrás: KSH: 2011. évi népszámlálás, 15. A társadalom rétegződése
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Forrás: saját szerkesztés a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara letölthető statisztikái alapján
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Egy főre jutó vásárlóerő megyei összehasonlításban – 2019
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„Európában 14 739, Magyarországon 7 416

euró áll az átlag lakos rendelkezésére 2019-

ben. […] a legmagasabb átlagos

vásárlóerővel Liechtenstein, Svájc és

Luxemburg büszkélkedhet, míg a vásárlóerő

a legalacsonyabb Moldovában, Koszovóban

és Ukrajnában.” – GfK Vásárlóerő

Európában 2019
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Forrás: Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara: Business Guide Hungary Facts & Figures 2019
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„A globalizáció nem indokolja a piac mindenhatóságának

elvét, még kevésbé azt, hogy a társadalmi élet minden

területén a piac logikája érvényesüljön. […] Amennyiben

azonban a társadalom strukturális viszonyainak alakulását

kizárólag piacgazdasági folyamatok vezérlik, akkor

leginkább egy szélsőségesen egyenlőtlen és megosztott

társadalom kialakulásával, konszolidálódásával kell számot

vetni.” – Gazsó Ferenc

Gazsó Ferenc: A társadalmi szerkezetváltás trendjei, 2001. 
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A MAGYAR TÁRSADALOM SZERKEZETE
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Rendszerváltás

Teljes foglalkoztatás megszűnése, nehézipari üzemek leépítése

MUNKANÉLKÜLISÉG

Foglalkoztatottság

TÁRSADALOMISMERET

1993 végére 700 000 fő – minden ötödik aktív kereső – munkanélküli volt Magyarországon

„Minél tartósabban válik valaki munkanélkülivé, annál nagyobb a valószínűsége, 

hogy elszegényedik, de az összefüggés fordítva is igaznak bizonyult a rendszerváltást 

követő években, vagyis aki szegényes életkörülmények között él, nagyobb 

valószínűséggel lesz munkanélküli.” – Valuch Tibor

Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom, 2015.



 Torz munkapiaci szerkezet: magas inaktivitás, alacsony foglalkoztatottság

• Okai

Munkaerő alacsony képzettségi szintje

Tartóssá vált, tömeges munkanélküliség

Nők munkaerőpiacon való alacsony jelenléte (2011-ben 55%)

Foglalkoztatottság
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 Torz munkapiaci szerkezet: magas inaktivitás, alacsony foglalkoztatottság

• Megoldások

Inaktív népesség csökkentése

Gazdasági aktivitásból való kilépés feltételeinek korlátozása

korkedvezményes nyugdíjra, rokkantnyugdíjra való jogosultság 

felülvizsgálata → társadalmi feszültségek 

Tartós munkanélküliség csökkentés

Közfoglalkoztatás

Út a munkához program (2009) → közfoglalkoztatottak száma egy év alatt 

meghétszereződött.

Foglalkoztatottság

TÁRSADALOMISMERET



Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján (STADAT – 6.2.1.7.) 

Foglalkoztatottság

gazdasági aktívitás Magyarországon 

(2000–2019)
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Aktívak

4,67 millió fő 

(+12,2%)

Magyarország – 2019 vs. 2009

15–74 éves népesség

7,42 millió fő

(-3,4%)

Inaktívak

2,75 millió fő 

(-21,8%)

Munkanélküliek

0,16 millió fő 

(-61,8%)

Foglalkoztatottak

4,51 millió fő 

(+20,4%)

Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján (STADAT – 2.1.2.1.) 

Foglalkoztatottság
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Közfoglalkoztatás

• Nemzetközi gyakorlatban általában

Népesség speciális csoportjainak integrációja
(Pl. drog- vagy alkoholfüggőségből rehabilitáltak, börtönből szabadultak)

Nagy volumenű infrastrukturális és ágazati fejlesztések kivitelezése
(Pl. autópálya építkezések, vízügyi beruházások) 

• Magyarországon

Tartós munkanélküliség csökkentésének eszköze → „kényszerfoglalkoztatás”

Foglalkoztatottság

TÁRSADALOMISMERET

„A nemzetközi tapasztalatokra vonatkozó elemzéseket áttekintve megállapítható, hogy a 

közfoglalkoztatási programok általában nem hatásosak a programban részt vevők későbbi 

foglalkoztatási esélyeit tekintve – sőt nemritkán egyenesen hátráltatják a munkanélküliek nyílt 

munkapiacon történő elhelyezkedését.” – Messing Vera 

Messing Vera: Kettévágott munkapiac, szétforgácsolt társadalom, 2012. 



Forrás: saját szerkesztés a Demográfiai portré 2018 nemzetközi vándorlásra vonatkozó adatai alapján

Magyar emigráció 2007 és 2016 között – hazai statisztikák vs. tükörstatisztikák
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A MAGYAR TÁRSADALOM SZERKEZETE

 1989-es rendszerváltás: előzmények, téveszmék, következmények

 A magyar társadalom rétegződése

 A rétegződés területi vetületei

 Foglalkoztatottság

 Jövedelem

 Oktatás
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Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján (STADAT – 3.1.1.) 

TÁRSADALOMISMERET

Jövedelem

bruttó hazai termék (GDP) értéke és implicit árindexe (1995–2018)



Forrás: saját szerkesztés az Eurostat 2018-as adatai alapján

TÁRSADALOMISMERET



Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján (STADAT – 3.1.22. ) 

Reálbér: a nominálbér inflációval kiigazított szintje, azaz a termékeknek és szolgáltatásoknak az a mennyisége, 

ami a munkabérből megvásárolható.

TÁRSADALOMISMERET

Jövedelem



Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján (STADAT – 2.1.47.) 

100 forint keresetből

1989-ben 77 forint;

1999-ben 65 forint;

2009-ben 62 forint;

2019-ben 66,5 forint

maradt a munkavállalónál.

2019-ben a havi átlagkereset Magyarországon: nettó 244 609 Ft (741 euró)
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Jövedelem



Forrás: TÁRKI Monitor Jelentések 2014 (https://www.tarki.hu/hu/research/hm/monitor2014_teljes.pdf)

Legmagasabb jövedelmű népességtized előnye 

a legalacsonyabb jövedelmű népességtizedhez 

viszonyítva:

1987-ben 4,6-szoros 

1995-ben 7,5-szörös

2005-ben 8,7-szeres

2010-ben 7,2-szeres

2012-ben 9-szeres

2014-ben 8,2-szeres 

TÁRSADALOMISMERET

Jövedelem

https://www.tarki.hu/hu/research/hm/monitor2014_teljes.pdf


Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján (STADAT – 2.1.46.) 
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Jövedelem



Jövedelmi ötödök aránya Európában – 2016

Európában a jövedelmi helyzetük alapján 

a legfelső 20%-ba tartozók 5,2-szer többet 

kerestek, mint a legalsó 20%-ba tartozók.

Ez az arányszám Magyarországon 4,3 volt.

TÁRSADALOMISMERET

Jövedelem



„A probléma gyökere nem az, hogy a korábbi négyszeres

jövedelemkülönbség mintegy kilencszeresre növekedett a két

szélső decilis között az elmúlt évtizedben. […] A fő

probléma […] az, hogy az egyének státuszmobilitásához

szükséges erőforrások rendkívül korlátozottan állnak

rendelkezésre.” – Gazsó Ferenc

TÁRSADALOMISMERET

Gazsó Ferenc: A társadalmi szerkezetváltás trendjei, 2001. 



A MAGYAR TÁRSADALOM SZERKEZETE

 1989-es rendszerváltás: előzmények, téveszmék, következmények

 A magyar társadalom rétegződése

 A rétegződés területi vetületei

 Foglalkoztatottság

 Jövedelem

 Oktatás
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Az alsó társadalomban az iskolázás költségeit nem tudják megfizetni 

Az underclass kiszorult a munkapiacon kereső pozícióra váltható tudásjavak 

megszerzésének intézményes lehetőségeiből

Mobilizációs esélyei csökkentek 

A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődnek

ZÁRT TÁRSADALOM

Oktatás
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 Iskolázási esélyegyenlőtlenség

• „Aki jó minőségű oktatást akar, az fizessen!”
Alapiskolai oktatás funkciózavara → magánórák szükségessé válása

• A tudás- és képességtőke fejlesztésének lehetőségeit illetően a családi-

társadalmi hovatartozás vált a legmeghatározóbbá.
Az alacsony iskolázottságú szülők gyermekeinek 15–30%-a, a roma tanulók 

több mint fele tanulmányi kudarcot szenved, versenyesélyeit már az 

általános iskolában elveszíti.

TÁRSADALOMISMERET

Oktatás



 Iskolázási esélyegyenlőtlenség

• „Jó tanulok iskolája”
A középiskolák és egyetemek preszelekciós eljárása leképezi a társadalmi 

esélyegyenlőtlenségeket

• Marginalizált környezetben megrendült a tanulás társadalmi indítékrendszere
Az alsó társadalomban a szocializáció során szerzett tapasztalatok a tanulás, a 

képzés, majd a munkavégzés alóli kibúvásra ösztönözik a fiatalokat.

TÁRSADALOMISMERET

Oktatás



 Lehetséges megoldás

• Az esélykülönbségek mérséklése a tudásjavakhoz való hozzájutás 

lehetőségeinek kiterjesztésével.

• Eszköz: az oktatási rendszer fejlesztése → a státuszemelkedéshez 

szükséges tudás megszerzésének elérhetővé tétele mindenki számára.

TÁRSADALOMISMERET

Oktatás

Ehhez anyagi és humán erőforrásra van szükség!



Forrás: EMMI: Oktatási pénzügyi adatok (2016)
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Forrás: saját szerkesztés a KSH (STADAT – 3.1.4.) 

és a Világbank (data.worldbank.org) adatai alapján

2003-ban

GDP 5,7%-a

640 milliárd Ft

2013-ban

GDP 4,1%-a 

1041 milliárd Ft
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„Bármely társadalom akkor válhat igazán versenyképessé, 

ha biztosítja az állampolgárok számára az egyéni 

adottságok és képességek fejlesztésének lehetőségét. Ennek 

legfontosabb intézményesült eszköze a jó minőségű 

oktatás.” – Gazsó Ferenc

TÁRSADALOMISMERET

Gazsó Ferenc: A társadalmi szerkezetváltás trendjei, 2001. 
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KISEBBSÉGEK



KISEBBSÉGEK
fogalmi keretek

Mi a kisebbség?

TÁRSADALOMISMERET

„Egy adott társadalom azon tagjainak csoportja, akik nem a

többségi nemzethez tartozóknak tekintik magukat, vagy akiket a

többségi nemzet nem tart tagjának.” – Andorka Rudolf

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, 1997.



KISEBBSÉGEK
fogalmi keretek

Mi a kisebbség?

TÁRSADALOMISMERET

„A kisebbség mindig csak a többség viszonylatában létezik, és fordítva, sőt

kapcsolatuk is csak a megfelelő rendszerhatárokon belül érvényes.

Napjainkban ezek a rendszerhatárok csaknem kivétel nélkül államhatárok is

egyben. A többség–kisebbség viszony következésképpen megváltozik,

valahányszor az államhatárok átrajzolódnak.” – Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen: Etnicitás és nacionalizmus, 1993.



Ráordítanak a KGB-n a mi emberünkre:

– Na, sorolja föl azt is, hogy hány országban lakott!

– Az Osztrák–Magyar Monarchiában születtem. Utána Magyarországon laktam, 

aztán Csehszlovákiában, majd újra Magyarországon, a második világháború 

befejezésekor rövid ideig megint Csehszlovákiában, azután pedig a 

Szovjetunióban. – Válaszolta a mi emberünk. 

– Vén csavargó! – monda a KGB-s – Mit követett el, 

hogy mindenhonnan mindig tovább kellett állnia?! 

– Én, kérem, egész életemben ki se mozdultam 

a szülőfalumból.

– Hát hol született maga?!

– Kisszelmencen! – vágja rá a mi emberünk.

IDŐSZAK ORSZÁG

1867–1918 Osztrák– Magyar 

Monarchia

1918–1920 Magyarország

1920–1939 Csehszlovákia

1939–1945 Magyar Királyság

1945–1991 Szovjetunió

1991–től Ukrajna

Kisszelmenc és Nagyszelmenc történetéről lásd Zelei Miklós: A kettézárt falu, 2000, 2001, 2017.



KISEBBSÉGEK
módszertani megközelítés
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KISEBBSÉGEK
módszertani megközelítés
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Rogers Brubaker: Nacionalizmus új keretek között, 1996.
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KISEBBSÉGEK
módszertani megközelítés
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KISEBBSÉGEK
tipológia
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KISEBBSÉGEK MAGYARORSZÁGON

TÁRSADALOMISMERET

Forrás: saját szerkesztés a KSH Népszámlálás 2011. 9. Nemzetiségi adatok alapján

A Magyarországon honos nemzeti és etnikai 

kisebbségek helyi és országos kisebbségi 

önkormányzatokat hozhatnak létre.

1993. évi LXXVII. törvény

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

2011. évi CLXXIX. törvény

a nemzetiségek jogairól 



KISEBBSÉGEK MAGYARORSZÁGON

TÁRSADALOMISMERET

Forrás: saját szerkesztés a KSH Népszámlálás 2011. 9. Nemzetiségi adatok alapján



KISEBBSÉGEK MAGYARORSZÁGON

romák

TÁRSADALOMISMERET

Forrás: https://atlo.team/magyarorszagnemzetisegiterkepe/ Forrás: https://mtatkki.ogyk.hu/terkepek.php



KISEBBSÉGEK MAGYARORSZÁGON

németek
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Forrás: https://atlo.team/magyarorszagnemzetisegiterkepe/ Forrás: https://mtatkki.ogyk.hu/terkepek.php



KISEBBSÉGEK MAGYARORSZÁGON

szlovákok
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Forrás: https://atlo.team/magyarorszagnemzetisegiterkepe/ Forrás: https://mtatkki.ogyk.hu/terkepek.php



KISEBBSÉGEK MAGYARORSZÁGON

románok
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Forrás: https://atlo.team/magyarorszagnemzetisegiterkepe/ Forrás: https://mtatkki.ogyk.hu/terkepek.php



KISEBBSÉGEK MAGYARORSZÁGON

horvátok
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Forrás: https://atlo.team/magyarorszagnemzetisegiterkepe/ Forrás: https://mtatkki.ogyk.hu/terkepek.php



KISEBBSÉGEK MAGYARORSZÁGON

zsidók
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Forrás: saját szerkesztés Kovács András – Barna Ildikó Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben (2018) c. kötete alapján

A magyar zsidóság vérvesztesége 

a második világháború 

vészkorszakában 440–465 ezer fő 

volt.

A 2011-es népszámlálások 

alkalmával 10 965 fő vallotta 

magát izraelitának.

Anyai ágon való származás 

alapján a magyarországi zsidóság 

létszáma megközelítőleg ennek a 

tízszerese. 
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Magyarország – 1920

Terület: 93 ezer km²

Népesség: 7,9 millió

Magyarok aránya: 89,9%

Térkép: Nagy Béla: http://1914-1918.btk.mta.hu/component/tags/tag/etnikai-terkep

Magyarország – 1910

(Horvát-Szlavónország nélkül)

Terület: 282 ezer km²

Népesség: 18,2 millió

Magyarok aránya: 54,5%

HATÁRON TÚLI MAGYAR KISEBBSÉGEK

Trianon (1920. június 4.)
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HATÁRON TÚLI MAGYAR KISEBBSÉGEK

Trianon (1920. június 4.)

Térkép: Romsics Ignác: Magyarország története, 2017.
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HATÁRON TÚLI MAGYAR KISEBBSÉGEK

területi revizionizmus – második világháború
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HATÁRON TÚLI MAGYAR KISEBBSÉGEK

etnikai térszerkezet

Forrás: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században, 2008.
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HATÁRON TÚLI MAGYAR KISEBBSÉGEK

etnikai térszerkezet
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HATÁRON TÚLI MAGYAR KISEBBSÉGEK

város vs. falu
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HATÁRON TÚLI MAGYAR KISEBBSÉGEK

város vs. falu
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HATÁRON TÚLI MAGYAR KISEBBSÉGEK

tömb vs. szórvány
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HATÁRON TÚLI MAGYAR KISEBBSÉGEK

tömb vs. szórvány
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HATÁRON TÚLI MAGYAR KISEBBSÉGEK

népességfogyás
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HATÁRON TÚLI MAGYAR KISEBBSÉGEK

népességfogyás

Táblázatban megjelenő adatok forrása: Kapitány Balázs: Kárpát-medencei népszámlálási körkép, 2013.; Kiss Tamás: Demográfiai körkép, 2012.;

Badis Róbert: Látlelet a vajdasági magyarok demográfiai helyzetéről, 2012.; Molnár József – Molnár D. István: Kárpátalja népessége és magyarsága a

népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében, 2005.
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HATÁRON TÚLI MAGYAR KISEBBSÉGEK

népességfogyás

Minta: Erdélyből 1000, Felvidékről 700, Vajdaságból 500, Kárpátaljáról 500 15–29 éves magyar anyanyelvű/nemzetiségű fiatal.
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HATÁRON TÚLI MAGYAR KISEBBSÉGEK

népességfogyás

Ábrán megjelenő adatok forrása: Hablicsek László – Tóth Pál Péter – Veres Valér: A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és 

előreszámítása, 1991-től 2021-re, 2004.



MAGYAR DIASZPÓRA
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DIASZPÓRA
fogalmi keretek

Mi a diaszpóra?
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A diaszpóra szó etimológiája

• Görög eredetű szó, jelentése: „szétszóródás”

• Népességszétszóródásra utaló jelentése az Ószövetség görög nyelvre fordításával 

(Septuaginta) jelent meg: „galut” = „diaszpóra” → zsidóság szétszóródása

• Jelentéstartalma a XX. század második felében jelentősen kibővült

Rogers Brubaker: The ʻDiaspora’ Diaspora, 2005.

„A diaszpóra egyetemessé válása, paradox módon a diaszpóra 

eltűnését jelenti.” – Brubaker, Rogers



DIASZPÓRA
fogalmi keretek

Mi a diaszpóra?
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 Földrajzilag széttagolt migrációs eredetű makroközösség…

Határon túli nemzeti kisebbségek tipológiája



DIASZPÓRA
fogalmi keretek

Mi a diaszpóra?
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 Az őket körülvevő társadalomba integrálódtak, de nem teljesen 

asszimilálódtak

Diaszpóraközösségek tipológiája

John A. Armstrong (1979)

1) Proletár  

2) Mobilizációs 

Robin Cohen (1997)

1) Áldozati

2) Munkás

3) Birodalmi

4) Kereskedői

5) Deterritorizált

Milton J. Esman (2009)

1) Gyarmatosító

2) Munkás

3) Vállalkozói

Michael Bruneau (2010)

1) Vallási

2) Politikai

3) Kulturális

4) Vállalkozói



DIASZPÓRA
fogalmi keretek

Mi a diaszpóra?
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 Az őket körülvevő társadalomba integrálódtak, de nem teljesen 

asszimilálódtak

Etnikai határmegtartása

„Ebből a nézőpontból a kutatás középpontjába a csoportot 

meghatározó etnikai határ kerül, és nem az általa körülzárt

kulturális sajátosságok.” – Fredrik Barth

Fredrik Barth: Ethnic Groups and Boundaries, 1969.



DIASZPÓRA
fogalmi keretek

Mi a diaszpóra?
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 Szimbolikus vagy objektív kapcsolatban állnak más területeken élő, de 

azonos származásúnak vélt rokonközösségekkel, valós vagy elképzelt 

óhazájukkal vagy anyaországukkal



DIASZPÓRA
fogalmi keretek

Mi a diaszpóra?
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„A diaszpóra kategória olyan 1) földrajzilag széttagolt migrációs eredetű

makroközösségek megnevezésére szolgál, melyek 2) az őket körülvevő

társadalomba integrálódtak, de nem teljesen asszimilálódtak, és 3)

szimbolikus vagy objektív kapcsolatban állnak más területeken élő, de

azonos származásúnak vélt rokonközösségekkel, valós vagy elképzelt

óhazájukkal vagy anyaországukkal.” – Gazsó Dániel

Gazsó Dániel: Egy definíció a diaszpórakutatás margójára, 2015.



Térkép: Magyar diaszpórapolitika. Stratégiai irányok, 2016.
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MAGYAR DIASZPÓRA



A MAGYAR DIASZPÓRA FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE

Gazsó Dániel: A magyar diaszpóra fejlődéstörténete, 2016.
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 Etnikailag heterogén paraszti exodus

 Első népvándorlást szabályozó hazai törvényrendeletek:  

Tisza-féle 1903. évi IV. törvénycikk

Andrássy-féle 1909. évi II. törvénycikk

 Szigorító intézkedéseket végrehajtó új intézmények:

Központi Kivándorlási Bizottság 

Kivándorlási Tanács

Első szakasz: paraszti exodus

A MAGYAR DIASZPÓRA FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE
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 A két világháború között a magyar emigránsok 80% a trianoni békeszerződés 

következtében létrejött szomszédos utódállamokhoz csatolt területekről származott.

 Egyesült Államok bevándorlást szigorító rendeletei

Emergency Quota Act – 1921

Immigration Act – 1924

 Tömeges kivándorlás a déli féltekére

Magyar kulturális központok: São Paulo, Buenos Aires, Caracas

Magyar községek Brazíliában: Árpádfalva, Szentistvánfalva 

Második szakasz: határon túlról tengerentúlra

A MAGYAR DIASZPÓRA FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE
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 ’45-ös, ’47-es, ’56-os emigráció → Politikai szegregáció

 Az anyaországtól való eltávolodás: emigráns vs. disszidens

Magyar állampolgárság elvesztése – 1947. évi X. törvény

Magyarországi vagyon elvesztése – 1948. évi XXVI. törvény

Államhatárok lezárása

 1960–70-es évek: az etnicitás re-diaszporizálása – diaszporikus kötelezettségvállalás 

Harmadik szakasz: társadalompolitikai megosztottság
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 Gazdasági emigráció – „fiatalok exodusa”

 Megújult egyesületek és ernyőszervezetek

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (2001)

Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége (2004)

 Magyarország nyitása a külhoni magyar közösségek felé 

Nemzetpolitika

Diaszpórapolitika

Negyedik szakasz: diaszpóra vs. új migráció
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
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