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Intézeti beszámoló 2016 
 
 
A 2016-os év több vonatkozásban is az Intézet megerősödését,  szakmai munkájának 
bővítését hozta. Elindítottuk az elmúlt huszonöt kutatómunkáját összefoglaló tematikus 
összegzések készítését és weben való megjelenítését. Témák:  Romakutatások (olvasható) , 
Oktatás a Székelyföldön (előkészületben),   Munkamigráció (előkészületben). Családi 
háztartások működése (előkészületben). Elindult a térségi kutatási tapasztalatokat összegző 
angol nyelvű tanulmányok készítése is. Az Intézet kiadványsorozata új koncepció szerint 
jelenik meg, az első kötet a romakutatás szakmai eredményeit foglalja össze (szerkeszti: Jakab 
Judit, Biró Z.Zoltán). A térségi szakmai intézményekkel való együttműködés lényeges 
mértékben erősödött (PAHRU, RMPSZ, HKFK).  
 
Az Intézet keretében zajló szakmai munka tevékenységi témakörök szerinti bemutatása:   
 

1. Alapkutatások és  alkalmazott kutatási programok végzése a székelyföldi térség 
mai társadalmi átalakulásának folyamataira vonatkozóan  
1.1. 
A csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvánnyal való öt éves 
együttműködés keretében  ebben az évben is folytatódott a térségi agrárinnovációs 
folyamatok elemzése, az elemzési eredmények térségi szakmai tematizációja, valamint  
publikációk készítése. Ebben az évben a fiatal gazdák csoportja képezte  kutatás 
tárgyát. A kutatási eredmények a sorozat negyedik kötetében jelentek meg: 
Agrárinnováció – térségi esély: Fiatal gazdák a székelyföldi térségben. Szerk: Biró 
A. Zoltán –Magyar Ferenc, PAHRU, 2016, Státus Kiadó pp.231. Ugyancsak ebben a 
keretben  folytatódott a fiatal vidékfejlesztő szakemberek helyzetbehozását célzó 
program. A féléves szakmai-tutori program során 17 szakember készített innovatív 
helyi fejlesztési programot. A program szakmai anyag az ebben a témakörben kiadott 
könyvsorozat hetedik kiadványként jelent meg (Helyi fejlesztés – Kreatív 
programok: Fejlesztési programjavaslatok a székelyföldi térség számára. Szerk. 
Biró A. Z., Gyetvai Á.,  Magyar F., PAHRU, 2016, Státus Kiadó, Csíkszereda, pp.191.   
 

 1.2. 
Az elmúlt évben az Intézet a korábbinál jóval nagyobb szakmai szerepet vállalt „A 
média hatása a gyermekekre és fiatalokra” című térségi programban, amelyet az 
Intézet munkatársai a Sapientia EMTE keretében működtetnek2011-től kezdődően.  
Ebben az évben a kétévente szokásos módon szervezett székelyföldi survey kutatás 
mellett új területekre és témákra is kiterjedt a kutatás: pedagógusok interjós kutatása, 
szülők interjúskutatása, a digitális nyelv kutatása stb. A programsorozat hatodik 



kiadványa Biró A. Zoltán és Bodó Julianna szerkesztésében jelent meg (Internet – 
Iskola – Anyanyelv. Státus Kiadó, Csíkszereda,pp. 235).  
 
1.3. 
A térségi modernizációs folyamatok új típusú módszertani vizsgálata keretében   
mélyinterjús adatfelvételre alapozó kutatási programot indítottunk, amelynek célja a 
rurális  lokális elitek  fejlesztéspolitikai attitűdjeinek elemzése.  Az adatgyűjtési 
munka elindult és a 2017-es évben is folytatódik.  
 
1.4. 
Az Intézet kutatási tevékenységében folyamatosan jelen van a székelyföldi térség két 
meghatározó társadalmi folyamatának az elemzése: (1.) a kifele irányuló 
munkamigráció kutatása, illetve a kibocsátó közegre gyakorolt hatás elemzése és a 
munkamigráció modernizációs szerepe, (2.) a szimbolikus térhasználattal és az 
identitás szerkezetek építésével összefüggő térségi folyamatok elemzése.  

 
 

2. Az Intézet társadalmi és tudományszervezési szerepvállalása  
 

2.1.  
Az év folyamán öt alkalommal szerveztünk térségi léptékű konferenciát és 
műhelyjellegű nyilvános szakmai kerekasztalt részben térségi partnerintézményekkel, 
illetve intézeti keretben.   

• Helyi fejlesztés és innováció rurális térségben 
Szépvíz, 2016. Május 5. 

• Hogyan tovább? Fejlesztési esélyekés korlátok vidéki térségben 
2O16. Június 24.  

• Kreatív programok a székelyföldi fejlesztés szolgálatában.  
Időpont: 2016. Június 10. 

• Mindennapi internetünk. „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” 
programsorozat konferenciája 
Csíkszereda, 2016. December 14. 

• Együtt. Hogyan?A településközi együttműködés és a több települést összefogó 
táji-kistérségi identitás létrehozásnak aktuális kérdései, lehetőségei 
Csíkszereda, December 16.    
 
2.2.  
Az Intézet munkatársai csoportosan vettek részt a MAKAT novemberi szegedi éves 
konferenciáján, és önálló előadásokkal szerepeltek az év során 5 magyarországi 
szakmai rendezvényen. Részt vettünk a Felvidéki és Vajdasági magyar tudományos 
intézetek jubileumi szakmai rendezvényein. 
 
2.3.  
A Tudomány Háza program keretében, együttműködve a KAB  Agrártudományi 
Szakbizottságával  megjelentettük a közös könyvsorozat harmadik kötetét. Vidéki 
térség – Fenntarthatóság – Új kihívások. Szerkesztők: Biró A. Zoltán Bodó Julianna 
Tiboldi István. Magyar Tudomány Háza 3. Státus Kiadó 2016.  

 
2.4.  



Az MTA MTK Elnöki Bizottságában tett javaslat alapján Intézetünk megbízást és 
támogatást kapott egy olyan kiadvány összeállítására, amely a sikeres székelyföldi 
társadalomtudományi DOMUS programok anyagaiból tartalmaz válogatást. A 
kiadvány adatai: Helyzetek és változások. Székelyföldi	társadalomtudományi	
kutatások	a	DOMUS	program	támogatásával.Szerkeszti:	Biró	A	Zoltán,	Bodó	Julianna.	
Státus	Kiadó,	Csíkszereda,	2016.	pp.	337.			

 
2.5.  
Biró A. Zoltán társfőszerkesztője a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány 
Pro Scientia Ruralis című folyóiratának, amely nyomtatott és digitális formában 
egyaránt megjelenik. Szerkesztői feladata a fiatal szerzők  (Műhelytanulmányok) rovat 
vezetése, amely a folyóirat terjedelmének felét teszi ki. A folyóirat múlt évi 
lapszámaiban 14 térségi fiatal szerző anyaga került publikálásra. 

  
2.6.  
Az Intézet könyvtára és szakmai kézirattára folyamatosan  rendelkezésére áll azoknak, 
akik  a térségben társadalomtudományi elemzéssel foglalkoznak.  

 
3. A térségben dolgozó fiatal szakemberek támogatása 
 

3.1.  
A Debreceni Egyetem  Szociológia és Szociálpolitika Doktori Programjának keretében 
alakult székelyföldi hallgatói csoport 2016-ban 10 fővel működött. Az Intézetünk 
munkájába való bekapcsolódás révén lehetőségük nyílik arra, hogy a kutatási 
programokban, szakmai rendezvényeken és publikációk összeállításában való 
szerepvállalás révén képzési krediteket szerezhessenek, ugyanakkor tutorimunkával 
támogatjuk  a résztanulmányok és a tézisdolgozatok készítésében.   
 
3.2.  
Intézetünk fokozatosan egyre nagyobb  szerepet vállal a térségben  BA, MA szakokon 
tanuló hallgatók diplomamunkáinak megtervezésében, a kutatások koordinációjában. 
 
3.3.  
Kiadványainkba, kutatási és fejlesztéspolitikai tárgyú konferenciákba és 
műhelymunkákba  folyamatosan bevonjuk a térségben dolgozó fiatal szakembereket. 
Az Intézet által, vagy társintézményekkel közösen gondozott kiadványokban ebben az 
évben térségi fiatal szerzőktől több mint harminc publikáció jelent meg.   

 
 

4. A térségi fejlesztési folyamatokban való aktív szerepvállalás 
 
4.1.  
A Háromszéki Fejlesztési és Kutatási Központtal közösen kiadványt állítottunk össze 
az „új vidékfejlesztési paradigma” témakörében. Projektek – helyek – innovációk. 
Vidék és Fejlesztés sorozat 2. Szerk. Sárosi-Blága Ágnes – Székely Kinga Katalin. 
Státus Kiadó, 2016. pp.148.   

 
4.2.  
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége megbízása alapján ebben az évben is 
folytattuk a romániai magyar szakképzés fejlesztésével kapcsolatos szakpolitikai 



tevékenységet.  Állandó jellegű feladatként vállaltuk a szakképzés egész Erdélyre 
kiterjedő szakmai tematizációs feladatait, illetve interjúkra  és szakmai elemzésekre 
alapozó kiadványt állítottunk össze a duális képzés témaköréből az RMPSZ számára. 
Duális képzés: Értelmezések, tervek, gyakorlatok. Szerk.Biró A. Z. – Burus Siklódi 
B.-   Sárosi-Blága Á. RMPSZ, Státus Kiadó 2016, Csíkszereda, pp.122. 
 
4.3.  
Folyamatosan végezzük  a helyi fejlesztés elméleti és módszertani  kérdéseivel 
összefüggő szakirodalmi tudástár építését.  

 
 
  
Csíkszereda, 2017.január  
 
dr. Biró A. Zoltán  
intézetvezető, egyetemi tanár 
 
  


