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MTA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT 

Egyedülálló siker az Európai Bizottság tudományos kiválósági pályázatán. Az Európai 

Bizottság kiválósági pályázatán (ERC) a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban induló 

új kutatási program nyert támogatást: Takács Károly Lendület kutatócsoport-vezető 

EVILTONGUE című projektje 2015-ben társadalomtudományi területen kategóriájában az 

egyetlen közép-kelet-európai nyertes pályázat volt. A projekt innovatív megközelítésben kutatja a 

szervezeten belüli hatékonyság témakörét. Alapkérdése, hogy a szervezeten belüli informális 

kommunikáció, a „pletyka” csak rombolja a közösségben élvezett elismertséget vagy pozitív 

hatással is bírhat a szervezeti bizalom építése és a belső normák alakítása során. 

(http://recens.tk.mta.hu) 

Frissült az európai társadalmak állapotának térképe. A European Social Survey az egyik 

legbiztosabb módszertani alapokon nyugvó felmérés, amely az európai lakosság közéleti és 

politikai preferenciáinak alakulását, a cselekvésüket befolyásoló értékek változásait mutatja be 

2001 óta. 2015-ben megtörtént a soron következő (hetedik) felmérés hazai felvétele, az adatbázis 

elemzése, a magyar adatok felkerültek az ESS honlapjára is (http://ess.tk.mta.hu). 

Csökkenő politikai aktivitás, növekvő kivándorlási kedv. 2015 tavaszán zárult a magyar 

egyetemisták és főiskolások közéleti aktivitását és politikai gondolkodásmódját vizsgáló kutatás. 

Ilyen szisztematikus, kétévente megismételt, erre az ifjúsági rétegre koncentráló kutatást korábban 

még nem végeztek Magyarországon. A két évvel ezelőtti felmérés eredményével összevetett új 

adatok a hallgatói réteg csökkenő közéleti aktivitását és egyre magasabb kivándorlási 

hajlandóságát mutatják. A kivándorlási hajlandóság annak ellenére emelkedett, hogy az általános 

közérzetet, elégedettséget mérő mutatók javultak. A hallgatók kivándorlási motívumai között az 

első helyen az anyagi indokok álltak.( http://politologia.tk.mta.hu/egyetemista-kutatasok) 

Adatbázis a magyar közpolitika dinamikájának megértéséhez. A Hungarian Comparative 

Agendas projekt közpolitikai és politikai napirendek vizsgálatával kutatja a magyar közpolitika 

dinamikáját. A kutatás keretében olyan magyar és nemzetközi adatbázisok készültek, amelyek a 

kormányzat számára is hasznos adatokat tartalmaznak, például egy szakpolitikára keresve néhány 

egyszerű művelettel lekérdezhető egy adott kormányzati ciklus témában elfogadott összes 

törvénye, interpellációja vagy címlapos újságcikke. Az adatok a projekt nemzetközi honlapján 

(http://www.comparativeagendas.net/) más országok hasonló adataival is kiegészíthetőek és 

összehasonlíthatóak.  

Határon túli magyar fiatalok Magyarországhoz való viszonya. 15 év után újra reprezentatív 

Kárpát-medencei ifjúságszociológiai kérdőíves kutatás készült a TK Kisebbségkutató Intézete és a 

Mathia Corvinus Collegium közreműködésével. A kutatás során 2700 Romániában (Erdélyben), 

Ukrajnában (Kárpátalján), Szlovákiában (Felvidéken) és Szerbiában (Vajdaságban) élő 15-29 éves 

magyar nemzetiségű fiatalt kérdeztek meg.  

https://webmail.tk.mta.hu/owa/Schenk.Borbala@tk.mta.hu/redir.aspx?SURL=BuDe_vM2fyzA6E2mJ-HgeAicWQdEjjgN1X4CS7coinARItbrXb_TCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcABvAGwAaQB0AG8AbABvAGcAaQBhAC4AdABrAC4AbQB0AGEALgBoAHUALwBlAGcAeQBlAHQAZQBtAGkAcwB0AGEALQBrAHUAdABhAHQAYQBzAG8AawA.&URL=http%3a%2f%2fpolitologia.tk.mta.hu%2fegyetemista-kutatasok
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Az eredmények szerint a kisebbségi magyar fiatalok 90 százaléka érzi a magyar nemzethez 

tartozónak magát. Körükben – Szlovákiát kivéve, ahol az jogilag nem engedélyezett – 

meglehetősen kedvező a kettős állampolgárság megítélése, amelyet a megkérdezettek fele igényelt 

is. A kutatás vizsgálta a fiatalok migrációhoz való viszonyát: a megkérdezettek több mint fele 

fontolgatja a külföldre való végleges elvándorlást. Az otthonukat elhagyni szándékozók közül 

leginkább a kárpátaljaiak képzelik el a jövőjüket Magyarországon (75 százalékban), míg a többi 

régióból a kivándorlást mérlegelők mintegy 30-40 százalékban választanák Magyarországot. 

(http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2016/01/genezys) 

Jogtudomány kritikai szemmel. A hazai jogászi tudományos közösségnek szóló 

tudományelméleti és -történeti A jog tudománya kutatási projekt a magyar jogtudomány helyzetével 

vet számot: a főbb módszertani irányokkal, egyes tudományágak múltjával és jelenével, a 

jogtudósi munka gyakorlati művelésével. A kutatás eredményeit bemutató konferencia és közel 

ezer oldalas kötet a hazai jogi doktori képzés számára is gazdag tudásanyagot és útmutatót 

biztosít, egyúttal hozzájárul egy egységes jogtudományi idézési gyakorlat kialakításához. 

(http://jog.tk.mta.hu/a-jog-tudomanya) 

A helyi kulturális örökség hatása a gazdasági versenyképességre. A helyi kulturális örökség 

újrafelfedezése nem csupán a helyi identitás megújításához és a közösségépítéshez járulhat hozzá, 

de jelentős hatást gyakorol a vidéki települések és régiók gazdasági versenyképességének 

növelésre is. Ezt mutatják a TK Szociológiai Intézetben folyó posztdoktori kutatás 2015-ben 

nyilvánosságra hozott eredményei.  A kutatás két vidéki kistérségben gyűjti össze és elemzi azokat 

a helyi hagyományokat, termékeket, szokásokat, épített emlékeket, amelyek új funkciót nyújtanak 

vagy tartalommal jelennek meg a helyi közösségek és a külső fogyasztók számára.  

Magyarország helye és szerepe a globális migrációban. A Magyar Tudomány Ünnepének 

keretében 2015. november 16-17-én a TK Kisebbségkutató Intézet nemzetközi konferenciát 

szervezett a Globális migrációs folyamatok és Magyarország – Kihívások és válaszok címmel. A mintegy 

80 előadásból álló konferencia a migrációs folyamatok népesedési, társadalmi, gazdasági és 

politikai okaira és hatásaira keresett válaszokat. A konferencián elhangzottak és azokat 

összefoglaló publikációk támpontot nyújtanak a jelenleg zajló nemzetközi migrációs folyamatok 

megértéséhez és a kapcsolódó társadalompolitikai döntések tudományos megalapozásához. 

(http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2015/12/globmigrkonfeloadas) 

 


