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Témaválasztás: 

Témaválasztásunk egy aktuális, globális problémára esett: a migráció ránk, magyarokra 

gyakorolt hatására. Már hónapokkal ezelőtt tisztáztuk az alapvető fogalmakat, történelmi 

hátteret, és igyekeztünk objektíven vizsgálni az adott területet. Végső elhatározásunkban 

közrejátszottak a párizsi események, melyek elemzésével több alkalommal, például a más 

diákok számára is nyitott két fakultációs órán is foglalkoztunk.  

Előkészületek: 

A rengeteg felmerülő ötlet közül végül a terepgyakorlat mellett döntöttünk. Először egyénileg 

készítettünk kérdőíveket, melyben teret nyert a szubjektivitás, majd később egyeztettük a 

kérdéseinket, és igyekeztünk minél objektívabban megfogalmazni a kérdéseinket. így Közös 

munkával állítottuk össze a végleges változatot. Nehézséget jelentett a releváns kérdések 

kiválogatása, valamint rohanó világunkkal kompatibilis terjedelmű formanyomtatvány 

létrehozása. A munkánkhoz közel 200 példány kinyomtatására volt szükség. (Megjegyzés: 

mint utóbb kiderült, a kérdőív elkészítése során következetlenül használtuk a migráns, 

menekült szavakat.) 

Március 5. Budapest: 

Vonatunk 9 órakor indult, és alkalmunk nyílt az űrlapok tesztelésére egy másik iskolai 

csoporton, mely önbizalmat adott, így Budapest utcáin már felkészülten szólítottunk meg 

idegeneket. A fővárosba érve gyors munkamegbeszélés után párosával vágtunk bele a 

kérdőívezésbe. Rengeteg különböző nézettel és perspektívával találkoztunk. Bár nagyon 

sokan segítőkészen viszonyultak hozzánk, ennek ellenére akadtak, akik elutasító magatartást 

tanúsítottak. A hazafele vezető út során közösen levontuk a konklúziót.  

Köztes munkálatok: 

Az ezt követő fakultációs órákon sor került az adatok számbeli összesítésére, ezzel 

párhuzamosan pedig iskolánk tanulói is kutatási alanyokká váltak. Véglegesítettük a pontos 

programot, és megtörtént a következő munkafázis költségeinek kiszámolása is.  

 

Migráns: olyan személy, aki valamilyen okból elhagyja szülőföldjét, azzal a céllal, hogy ideiglenes vagy hosszútávon egy 

másik országba telepedjen le. Egyes migránsok önszántukból indulnak útnak, mások kényszerűségből, háború vagy üldözés 

miatt.  

Menekült: olyan személy, aki elhagyta származási országát attól való jogos félelmében, hogy ott identitása (származása, 

nemzetisége vagy valamely társadalmi csoporthoz való tartozása), vallási meggyőződése vagy politikai nézetei alapján 

üldöztetésnek lenne kitéve, és akinek a helyi kormányzat nem hajlandó vagy képtelen védelmet biztosítani. Egy menekült 

abban különbözik a menedékkérőtől, hogy kérelmét elfogadták és menekültstátusszal rendelkezik. (Amnesty International 

Magyarország) 
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Március 21. Budapest: 

A projekt második napján ellátogattunk a Menedék nevű civil szervezethez és a Than Károly 

Középiskolába. Ez alkalommal utazásunk 8 órakor vette kezdetét. A vonaton az iskolai 

kérdőívek összesítése történt. Kelenföldről tömegközlekedéssel a Népszínház utcába 

mentünk, egy menekülteket segítő civil szervezethez. Itt lehetőségünk nyílt megismerkedni 

Dariussal, aki 2009 óta él Magyarországon. Darius ideérkezése után fél évvel már 

folyékonyan beszélte a nyelvünket, az elmúlt évek alatt több iskolát is elvégzett, és 2014-ben 

magyar állampolgárságot is kapott. A szervezet munkáját ő is segíti mint kapcsolattartó, 

emellett a menekültekből szerveződött foci csapat kapitánya. Elmesélte Magyarországra 

jutásának történetét, mely viszontagságokkal teli volt, és mélyen megérintett bennünket. Ezt 

követően az egyesületben dolgozó szociológus menekültekre vonatkozó adatokról és az 

egyesület tevékenységéről beszélt nekünk. 

 

A nap további részében a Than Károly Középiskola jóvoltából az iskolában tanuló migráns 

fiatalokkal találkozhattunk, és egy közös csoportfoglalkozáson vethettünk részt velük. Az első 

interaktív játék során sikerült jobban megismernünk egymást, majd kisebb csoportokban 

dolgozva összehasonlítottuk a különböző kultúrákat a rajzos feladat segítségével. Pozitív 

tapasztalataink felülmúlták várakozásainkat: a diákok egytől egyig barátságosan, közvetlenül 

és nyitottan viszonyultak hozzánk. A megértésben a nyelvi különbségek sem okoztak 

problémát. A foglalkozásra nem feladatként, hanem egyedülálló lehetőségként tekintettünk, 

mellyel életre szóló emlékekkel gazdagodtunk. A közösen eltöltött másfél óra nagyon gyorsan 

eltelt, és egyetlen unalmas pillanatot sem tartalmazott. Fáradtan, de pozitív élményekkel 

tértünk haza.  
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Március 22. Veszprém: 

A reggelt a belvárosban kezdtük, ahol ismét előkerültek a kérdőívek. Ezúttal Veszprém 

járókelőit kérdeztük a migrációról. Az iskolába visszatérve összesítettük és kielemeztük a mai 

nap eredményeit. 

Konklúzió: 

A programok során számos, a média által tévesen közvetített állítás tisztázására került sor. Az 

ügyben személyesen érintettekkel való találkozás jobban felnyitotta a szemünket, és emberi 

értékeinkben gazdagított bennünket.  

 

Köszönjük a szervezést Bánlaki Ildikó Tanárnőnek!  
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Budapesti kutatás (2016.03.05.) 

 

Budapesten a migránshelyzet közvetlenül érintette a lakosságot. A 2015. évi menekülthullám 

következményeivel Budapest lakosai nap, mint nap szembesülhettek. Március 5-én 71 főt 

kérdeztünk a témával kapcsolatos véleményéről. 

 

 

Férfi 
52% 

Nő 
48% 

Nemek eloszlása a megkérdezettek között - Budapest 

Férfi Nő

Budapest 

15-19 éves 20-29 éves 30-49 50-69 70+
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A kérdőív megmutatja, hogy az emberek gyakran vagy minden nap nyomon követik a 

migránsokkal kapcsolatos eseményeket és híreket. Valószínűleg ennek indoka a közvetlen 

kapcsolat a menekültekkel. A legtöbben interneten tájékozódnak a történésekről (leginkább 

index.hu, origo.hu hírportálokat látogatják), illetve a televízió is jelentős információforrás 

(RTL Klub, M1 csatornákon keresztül). A megkérdezettek 83%-a folytat beszélgetést a 

témával kapcsolatban, saját társaságában. 

 

 

Foglalkozás -Budapest 

Tanuló Munkavállaló Munkanélküli Nyugdíjas
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A feltett kérdésre, miszerint Európának egységesen kell-e kialakítani a migráns-politikáját, 

vagy az államok egyéni feladata lenne a döntés: a válaszadók 70%-a egyetértett azzal, hogy ez 

az egységes Európa feladata, míg 30%-uk az államokra bízná a megoldást. A Budapesten 

megkérdezettek többsége szerint egy esetleges háborús helyzet is kialakulhat, amely 

Magyarországot is érintené. Ugyanakkor a válaszadók egyharmada nem ért ezzel a 

megállapítással egyet.  
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A migránsok Európába való integrálódásának megítélésének kérdésében 10% eltérés 

mutatkozik azon két álláspont között, miszerint a menekültek csupán részben (44%), illetve 

egyáltalán nem tudnának beilleszkedni a társadalomba (34%). Hasonló arány jelenik meg 

aközött, hogy hosszútávon vagy egyáltalán nem válhatna Magyarország célországgá a 

menekültek számára. Mindössze öttel több ember gondolja úgy, hogy hazánk hosszútávon 

nem lehet célország.   

Kimagaslóan nagy számadat mutatja azt a gondolatot, hogy a migránsok és a terroristák 

között csak részben van átfedés. Mivel kérdőívünket a fővárosban töltettük ki, így a 

megkérdezett 71 személyből 37 tapasztalta közvetlenül a migránsok jelenlétét. A válaszadók 

többsége nem segítené helyzetüket, mindemellett jelentős az adománnyal segíteni akarók 

száma is.  

 

 

 

A migráns gyermekek oktatásba való integrálódásának kérdését 40% ellenezné, 34% 

támogatná és 27% semlegesen kezelné. Azonban azt, hogy saját családtagja (gyermek, unoka) 

osztályába migráns járjon 44% ellenzi és 36% támogatja. 

Migránsok és terroristák közötti átfedés -Budapest 

Egyáltalán nincs átfedés Részben van átfedés Teljes mértékben átfedés van
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Veszprémi kutatás (2016.03.22.) 

 

Veszprémben a migránshelyzet csak közvetetten érintette a lakosságot. A 2015. évi 

menekülthullám következményével Veszprém népessége nem szembesült nap, mint nap. 

Március 22-én 145 főt kérdeztünk a témával kapcsolatos véleményéről. 
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A veszprémi megkérdezettek között túlnyomó többségben voltak azok, akik napi szinten vagy 

gyakran követik nyomon a migránsokkal kapcsolatos eseményeket, híreket, annak ellenére, 

hogy Veszprémet közvetlenül nem érintette a migrációs hullám. Ezt igazolja az is, hogy a 

megkérdezettek majdnem 90%-ánál beszélgetés tárgyaként előfordul a téma. 

 

 

Veszprém 

15-19 éves 20-29 éves 30-49 50-69 70+

Foglalkozás - Veszprém 

Tanuló Munkavállaló Munkanélküli Nyugdíjas
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Tájékozódás szempontjából elmondható, hogy a megkérdezettek között a leggyakoribb 

források a televízió, az internet és az ismerősök. A televíziónál többségében az M1-et, az RTL 

Klubbot és a TV2-őt nevezték meg, míg az internetnél az Index, az Origo és a 444.hu került 

elő a legtöbbször. 

 

Milyen szinten követik nyomon a migrációval kapcsolatos 
híreket - Veszprém 

Minden nap Gyakran Ritkán Egyáltalán nem

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Veszprém -Televíziós tájékozódás  

M1 HírTV ATV RTL Echo TV TV2 Veszprém TV



A migrációs hullám megítélése a fővárosban és Veszprémben  

Vetési Albert Gimnázium / Projekt Napok – 2016 

Társadalomismeret fakultáció XI. évfolyam 

 
 

11 
 

 

 

A veszprémi megkérdezettek 75%-a úgy gondolja, hogy Európának egységesen kell 

kialakítani migráns-politikát, míg 25%-uk válaszolta azt, hogy az államok saját feladata ezt a 

problémát kezelni. 

A következő kérdésünk egy esetleges háborús helyzet kialakulására vonatkozott. Ebben a 

témában a válaszok megoszlottak. A 145 válaszadóból 69 úgy gondolja, hogy kialakulhat 

háborús helyzet Magyarországot érintve, emellett 30-an állítják, hogy háborús helyzet 

kialakulhat, de ez Magyarországot nem érintené, míg 29-en nem értenek egyet azzal, hogy 

háborús helyzet alakulhat ki Európában. 

A migránsok integrációjával kapcsolatban a megkérdezettek csupán 2%-a gondolja azt, hogy 

az teljes mértékben sikeres lenne. Közel minden második válaszadó szerint csak részben 

valósulhat meg az integráció, míg 30-an vélekednek úgy, hogy egyáltalán nem tudnak a 

migránsok integrálódni. 

A válaszadók túlnyomó többsége gondolja úgy, hogy Magyarország hosszútávon nem válhat 

célországgá a migránsok számára. A megkérdezettek 15%-a állítja, hogy Magyarország teljes 

mértékben célországgá válhat, míg 30% vallja, hogy országunk egyáltalán nem válhat 

célországgá. 

A következő kérdésünk a migránsok és a terroristák közötti esetleges átfedéssel foglalkozik. 

A Veszprémben megkérdezettek csupán 11%-a válaszolta, hogy egyáltalán nincs átfedés és 

ugyanannyian gondolják úgy, hogy teljes mértékben átfedés van. Ezzel szemben elnyomó 

többségben vannak azok, akik úgy vélik, hogy részben van átfedés a terroristák és a 

migránsok között. 
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Annak ellenére, hogy Veszprémet nem érintette közvetlenül a migrációs hullám, a 145 

megkérdezettből 41-en közvetlenül és 42-en közvetetten tapasztalta a migránsok jelenlétét az 

országban. 62 fő nem tapasztalta a migránsok jelenlétét. 

A Veszprémben megkérdezettek közel fele nem segítené az országba érkező migránsokat, 

míg a másik fele önkéntes munkával illetve adományokkal segítené őket. 

Következő kérdéseink a migráns gyerekek oktatásba való integrálásával foglalkoznak. A 145 

válaszadó véleménye közel egységesen 3 részre oszlott. 42-en támogatják, 50-en semlegesen 

viszonyulnak hozzá, míg 52-en elleneznék az integrálást. Annak ellenére, hogy többen 

elleneznék az oktatásba való integrálódást, a következő felvetésünkre, hogy hogyan 

viszonyulnának a megkérdezettek ahhoz, hogy egy családtagjuk osztályába kerülne egy 

migráns gyerek, a támogatók száma volt magasabb. 

 

Migránsok és terroristák közötti átfedés - Veszprém 
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Összegzés 

 

Konklúzióként elmondható, habár Veszprém csak közvetetten érintett a migrációs hullámban, 

a megkérdezettek közül sokan informálódnak és tájékozódnak a témával kapcsolatban. 

A kérdőív elkészítése során következetlenül használtuk a migráns, menekült szavakat. 

Valószínűleg a megkérdezettek sem voltak jelentésük különbségével tisztában. Hétfőn 

(március 21.) alkalmunk nyílt beszélgetni egy szakértővel, aki tisztázta velünk a fogalmakat. 

 

 

 

 

Migráns: olyan személy, aki valamilyen okból elhagyja szülőföldjét, azzal a céllal, hogy 

ideiglenes vagy hosszútávon egy másik országba telepedjen le. Egyes migránsok 

önszántukból indulnak útnak, mások kényszerűségből, háború vagy üldözés miatt.  

Menekült: olyan személy, aki elhagyta származási országát attól való jogos félelmében, hogy 

ott identitása (származása, nemzetisége vagy valamely társadalmi csoporthoz való tartozása), 

vallási meggyőződése vagy politikai nézetei alapján üldöztetésnek lenne kitéve, és akinek a 

helyi kormányzat nem hajlandó vagy képtelen védelmet biztosítani. Egy menekült abban 

különbözik a menedékkérőtől, hogy kérelmét elfogadták és menekültstátusszal rendelkezik. 

(Amnesty International Magyarország) 

 

 


