
Kisebbségi Monitor 2020

Etnikumközi viszonyok és az oktatási rendszer 
percepciója az erdélyi magyarok körében

Telefonos és online adatfelvétel. Gyorsjelentés
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Az adatfelvételek jellemzői
• A telefonos adatfelvétel:

– Trasylvania Inquiry

– Időpont: június

– Célpopuláció: 18 év fölötti erdélyi magyarok 

– Mintanagyság: 968 személy

– Mintavétel típusa: rétegzett, véletlenszerű mintavétel. 

• Az online adatfelvétel :
– TT Research & Communication

– Időpont: július 

– Célpopuláció: A facebook profillal rendelkező erdélyi magyarok.

– Mintanagyság: 1842 személy

– Mintavétel típusa: kvótás mintavétel régió, településtípus, nem és 
életkor szerint célzott facebook hirdetésekkel.  
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Témák, a bemutató szerkezete
• Idősorok: 

– Nem demokratikus döntési formák támogatottsága

– Intézmények iránti bizalom

• Fő témák

– Román-magyar viszony

– Román nyelvhez való viszony

– Oktatási rendszer megítélése

• Telefonos és online adatfelvétel összehasonlítása

– Mivel magyarázhatók a különbségek?

– Mire jó az online?
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1. Idősorok
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Ön szerint mennyire lenne jó Románia számára, hogy...?  

 
Az ügyészség és 

a DNA 

szólhasson 

bele, hogy a 

kormány és a 

parlament 

milyen 

törvényeket 

hoz 

Olyan szakértők 

irányítsák 

az országot, 

akik nem 

kötődnek a 

pártokhoz 

A kormány 

helyett 

szakértők 

hozzák meg a 

döntéseket. 

 

Az országnak 

egy erős 

vezetője 

legyen, akinek 

nem kell a 

parlamenttel 

és a 

választásokkal 

bajlódnia 

Kisebb szerepe 

legyen a 

parlamentnek 

és  

nagyobb az 

államelnöknek 

Az országot 

hadsereg 

vezetői 

irányítsák 

Az országot  

az egyház 

vezetői 

irányítsák 
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Ön mennyire bízik meg az alábbi intézményekben?  

 
Helyi 

önkormányzat 

Európai Unió DNA Államelnök SRI Románia 

kormánya 
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2. Román nyelvhez való viszony



Melyik kijelentés érvényes Önre a román nyelvet illetően? 

 



Melyik kijelentés érvényes Önre a román nyelvet illetően? Háttérváltozók szerint 

  
Tökéletes Akcentussal Hibásan Alig 

  Összesen 22 33 29 16 

Régió 

Székelyföld 10 30 29 30 

Közép-Erdély 28 33 30 9 

Partium 14 34 37 15 

Szórvány 43 38 16 2 

Település-
típus 

Nagyváros 42 39 13 6 

Középváros 28 34 26 11 

Kisváros 15 35 35 15 

Falu 12 31 35 23 

Nem 
Férfi 23 33 33 11 

Nő 20 33 26 21 

Életkor 

18-34 19 29 33 20 

35-54 24 38 26 13 

55+ 22 33 29 17 

Végzettség 

Alapfok 12 29 29 30 

Szakiskola 20 34 34 13 

Érettség 25 31 29 15 

Felsőfok 26 42 24 7 

 



Ön szerint fontos, hogy a magyar gyermekek nagyon jól megtanuljanak románul?



Mennyire ért egyet? Sok magyar nem is akar megtanulni románul. 

 

Mennyire ért egyet? A román nyelvtanulás folyamatos erőltetése csak az 

beolvadást segíti. 

 



Mennyire ért egyet? Telefonos adatfelvétel, háttérváltozók szerint 

 



Mennyire jellemző Önre? Gyakran vagyok nyugtalan, ha románul kell beszélnem. 

 

Mennyire jellemző Önre? Szeretnék úgy beszélni románul, hogy ne tűnjön fel, 

hogy nem az anyanyelvem. 

 



Mennyire jellemző Önre? Telefonos adatfelvétel, háttérváltozók szerint 

 



Gondoljon egy olyan helyzetre, amikor egy magyar nemzetiségű személy a román 

rádióban, vagy televízióban szerepel. Tegyük fel, hogy az illető akadozva beszél 

románul, hibákat vét. Mi a véleménye az ilyen esetről, ön hogyan érez? 

 

 



Most értékelje ugyanezt a szituációt, azzal a különbséggel, hogy az illető 

szereplő helyesen, folyékonyan beszél románul, de nagyon érezhető, hogy 

nem román az anyanyelve! 

 

 



Zavarja, ha egy magyar nyilvánosan helytelen románsággal, illetve akcentussal 

beszél. Telefonos vizsgálat; háttérváltozók szerint 

 



Ön mennyire ért egyet azzal, hogy azokon a településeken, vidékeken, ahol a 

magyarok jelentős arányt képviselnek a román gyerekeknek kötelező iskolai 

magyar nyelvórát vezessenek be? 

 



Egyetért, hogy azokon a településeken, vidékeken, ahol a magyarok jelentős 

arányt képviselnek a román gyerekeknek kötelező iskolai magyar nyelvórát 

vezessenek be? Telefonos adatfelvétel, háttérváltozók szerint 

 



3. Oktatási rendszerrel kapcsolatos 
attitűdök



Kérem, értékelje egy 1-töl 10-ig tartó skálán, milyennek találja az oktatás 

minőségét, színvonalát általában Romániában. Az 1-es a nagyon gyenge, a 10-es a 

nagyon jó értéket jelöli 

 

Kérem, értékelje egy 1-töl 10-ig tartó skálán, milyennek találja a magyar oktatás 

minőségét, színvonalát. Az 1-es a nagyon gyenge, a 10-es a nagyon jó értéket jelöli 

 



Kérem, értékelje egy 1-töl 10-ig tartó skálán, milyennek találja a minőségét, 

színvonalát. Telefonos vizsgálat. Átlagértékek háttérváltozók szerint 

 



Érettségi: sikerességi arányok (a magyarok esetében hivatalosan és a román 
nyelv és irodalom nélküli modellszámítás alapján) 



Matematika Szövegértés

Természettudomány



Ön szerint elfogadható, hogy a magyar nyelven tanuló gyermekek ugyanazokat az 

érettségi tételeket kapják román nyelv és irodalomból, mint a román 

anyanyelvűek? 

 

28%

67%

5%

18%

80%

2%

Igen elfogadható, mert nekik is
ugyanúgy kell tudniuk románul

Nem fogadható el, mert nekik a
román nem az anyanyelvük

NT/NV

Telefon Online



Ön szerint elfogadható, hogy a magyar nyelven tanuló gyermekek ugyanazokat az 

érettségi tételeket kapják román nyelv és irodalomból, mint a román 

anyanyelvűek? Azok aránya, akik elfogadhatónak tartják, háttérváltozók alapján 

(telefonos minta) 

 



Ön szerint mi előnyösebb, ha a magyar gyermekek Romániában magyar, vagy ha 

román nyelven tanulnak?  

 



Ön szerint mi előnyösebb, ha a magyar gyermekek Romániában magyar, vagy ha 

román nyelven tanulnak? Fele-fele arányban román és magyar nyelven válaszok 

aránya. 

 



A jelenlegi oktatási rendszer megfelelő arra, hogy a magyar gyermekek 

megfelelően megtanuljanak románul? 

 

25%

64%

11%11%

85%

4%

Megfelelő Nem megfelelő NT/NV

Telefon Online



Elfogadhatónak tartaná-e, hogy a magyar osztályokban a jobb romántudás 

érdekében néhány tantárgyat románul tanuljanak? 

 

40%

55%

5%

31%

65%

4%

Igen Nem NT/NV

Telefon Online



Elfogadhatónak tartaná-e, hogy a magyar osztályokban a jobb romántudás 

érdekében felsőbb tagozaton a tantárgyak jelentős részét románul tanulják? 

 

27%

67%

6%

18%

76%

6%

Igen Nem NT/NV

Telefon Online



Ön szerint mi előnyösebb, ha a magyar gyermekek önálló magyar vagy vegyes 

(magyar és román osztályokat egyaránt tartalmazó) iskolában tanulnak? 

 



Ön szerint mi előnyösebb, ha a magyar gyermekek önálló magyar vagy 

vegyes (magyar és román osztályokat egyaránt tartalmazó) iskolában 

tanulnak? Vegyes iskolába válaszok aránya 

 



4. Online és telefonos adatfelvétel



• 1. Jelentős különbségek az online és a telefonos 
adatfelvétel között
– Az online vizsgálat és korábbi adatfelvételek 

összehasonlításának veszélyei

• 2. „Radikálisabb” vélemények
– „Magyarabb” online szinte minden kérdés esetében

– Más irányú radikalizmus is jelen van 

• 3. Sajtóban, nyilvános diskurzusban domináns, vagy 
formálódó véleményáramlatok markáns 
megjelenése

• 4.  Mire jó az online?
– Összefüggések vizsgálatára

– Reprezentatív mintán láthatatlan csoportok vizsgálatára 
(USR+ & EMSZ szavazók)



Ön szerint melyik jellemzi legjobban a románok és magyarok viszonyát 

általában Romániában? 
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Amennyiben választhatna egy magyar és egy román között… 

 
Képzelje el, hogy vásárláskor egy 

román és egy eladó közül 

választhat. A kínálat, minőség és 

ár tekintetében nincs különbség. 

Ön inkább melyiküktől 

vásárolna? 

 Képzelje el, hogy lehetősége 

van plusz jövedelemért kiadni 

egy lakást és választhat egy 

román és egy magyar albérlő 

között. Ön melyiket 

választaná? 

 

http://szki.ro/
http://szki.ro/
http://balvanyos.org/
http://balvanyos.org/


A mindennapokban milyen gyakran történnek meg Önnel az alábbiak? 

 

Udvariatlanabbak 

vagy 

tiszteletlenebbek 

Önnel, mint 

másokkal 

Éttermekben, 

üzletekben rosszabb 

kiszolgálást kap 

másoknál 

Igazságtalanul nem 

vették fel egy 

munkahelyre vagy nem 

kapott meg egy 

megrendelést 

A rendőrség 

igazságtalanul 

büntette, vagy 

fenyegette 
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Ön szerint mennyire lenne jó Románia számára, hogy...?  Jó és nagyon jó válaszok 

aránya pártpreferencia szerint. Online adatfelvétel. 

 



Ön mennyire bízik meg az alábbi intézményekben? Inkább és teljes mértékben 

megbízók aránya pártpreferencia szerint. Online adatfelvétel. 

 



A román magyar viszonyt negatívan megítélők, a gazdasági etnocentrizmust 

támogatók, valamint a diszkriminációt érzékelők aránya pártpreferencia szerint. 

Online adatfelvétel. 

 



Mennyire ért egyet a következő kijelentésekkel? Egyetértők aránya 

pártpreferencia szerint. Internetes vizsgálat 

 



A vegyes oktatási intézmények, valamint különböző, a román nyelv oktatásával 

kapcsolatos megoldások elfogadottsága pártpreferencia szerint. Online 

vizsgálat. 

 


