
Beszámoló a 2014-ban végzett tudományos munkáról 

 - akkreditált kutatócsoportok számára 
 

 

1. A kutatócsoport neve: 

 

 Etnikai- és politikai földrajzi kutatócsoport 

 

2. A kutatócsoport vezetője: 

 
 Kocsis Károly 

 

3. A kutatócsoport tagjai 2014-ben (FTE hozzájárulással):  

 

név a munka jellege FTE 

Balizs Dániel kutató – tudományos segédmunkatárs 0,6 

Erőss Ágnes kutató – tudományos segédmunkatárs 0,5 

Karácsonyi Dávid, PhD kutató – tudományos munkatárs 0,2 

Kocsis Károly, akadémikus kutató – intézeti igazgató, kutatóprofeszsor 0,8 

Tátrai Patrik, PhD kutató – tudományos főmunkatárs 0,8 
 

4. A kutatócsoport öt legfontosabb publikációja 2014-ben: 

 Erőss Á: Contested spaces. Ethnic visibility in the city of Oradea. In: Calcatinge A (ed.) 

Critical spaces : contemporary perspectives in urban, spatial and landscape studies. 294 p. 

Münster: LIT, 2014. pp. 69-87. (Stadt- und Raumplanung, Urban and Spatial Planning; 13.) 

 Karácsonyi D, Kocsis K, Kovály K, Molnár J, Póti L: East-West dichotomy and political 

conflict in Ukraine - Was Huntington right? HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 

(2009-) 63:(2) pp. 99-134. (2014) 

 Soltész B, Erőss Á, Karácsonyi D, Kincses Á: Hungary: cross border migration in a 

fragmented ethnic space. In: Erőss Á, Karácsonyi D (szerk.) Discovering migration between 

Visegrad countries and Eastern Partners. 233 p. Budapest: RCAES HAS Geographical 

Institute, 2014. pp. 72-87. 

 Kocsis K: Historical predecessors and current geographical possibilities of ethnic based 

territorial autonomies in the Carpathian Basin, In: Kantor Z. (ed.) Autonomies in Europe: 

Solutions and challenges, Budapest: L' Harmattan, 2014. pp. 83-121. 

 Tátrai P: Etnikai folyamatok Magyarországon az ezredforduló után. TERÜLETI 

STATISZTIKA 54:(5) pp. 506-523. (2014) 

 

5. A kutatócsoport publikációs mutatói 2014-ben: 

 

1. Impakt faktoros cikkek száma: 1 

2. Összesített impakt faktor: 1,577 

3. Nem impakt faktoros cikkek száma: 9 

4. Egyéb publikációk száma: 24 

 

6. A kutatócsoport három legfontosabb tudományos eredménye (magyarul és angolul, max. 

1500 karakter/nyelv): 

 

1. 

Az ukrajnai konfliktus hátterét elemző kutatás kimutatta, hogy a jelenlegi háború a posztszocialista 

országokat gyakran jellemző politikai megosztottság eredménye. Ukrajnában rendkívül markánsak 



a regionális különbségek, melyek az egyes régiók eltérő társadalmi-gazdasági fejlődésére 

vezethetők vissza. E különbségek magukban hordozzák az etnikai, vallási, urbanizáltsági, gazdasági 

és a természeti tényezőkben megfigyelhető megosztottságot is. A fentiek politikai és ennek 

hatásaként a nemzeti identitásban is megmutatkozó megosztottsághoz vezettek. A választóvonal 

kelet és nyugat, falusi és városi régiók, az ukrán és az orosz nyelvterület között húzódik. A 

konfliktus háborúvá eszkalálódása elsősorban a politikai kohézió hiányát és a nemzetközi 

erőviszonyok hatását tükrözi mintsem valamiféle huntigtoni értelemben vett civilizációs 

különbséget. 

 

The research regarding the background of the present-day conflict in Ukraine claims that the 

current war in Ukraine is rooted in the political divisions that have frequently characterized the 

post-communist countries. In Ukraine, owing to a history of divergent socio-economic development 

in the various regions, these divisions are strongly regional. The dichotomic socio-economic 

framework reflects not only ethnic and religious differences but also such factors as urbanization, 

economic development, and even natural elements. The resulting political divide in Ukraine may be 

traced to the dichotomy of its national identity. The dividing line is between east and west, urban 

and rural, and Russian-speaking and Ukrainian-speaking Ukraine. The recent escalation of the 

conflict is due to a lack of political cohesion in the young state and the gravitational effect of the 

major powers rather than primarily to some kind of civilizational difference. 

 

2. 

Az EASTmig, Migration between Eastern Partners (Belarus, Georgia, Ukraine, Moldova) and 

Visegrad Countries IVF V4EaP Flagship kutatás célja a főbb migrációs trendek (részben etnikai 

szempontú) feltárása a Visegrádi országok és a keleti partnerség néhány országa között. A kutatás 

eredményeit a ’Discovering migration between Visegrad countries and Eastern partners: Czechia, 

Hungary, Poland, Slovakia, Belarus, Georgia, Ukraine and Moldova on the eastern edges of the 

Schengen area’ című kötetben tették közzé. A kötet tartalmazza a résztvevő országok migrációs 

profilját (főbb immigrációs és emigrációs irányok, külön tekintettel az egymás közötti migrációs 

folyamatokra) és egy ezen alapuló, a döntéshozók számára készült policy ajánlást. 

 

The aim of EASTmig Migration between Eastern Partners (Belarus, Georgia, Ukraine, Moldova) 

and Visegrad Countries IVF V4EaP Flagship project was to reveal major tendencies in migration 

between Visegrad Countries and certain Eastern Partners. The research results were published in a 

volume titled ’Discovering migration between Visegrad countries and Eastern partners : Czechia, 

Hungary, Poland, Slovakia, Belarus, Georgia, Ukraine and Moldova on the eastern edges of the 

Schengen area. The book contains the given countries’ migration profiles (main trends in 

immigration and emigration, with special attention to the mutual migratory processes), 

additionally, based on the research findings, policy recommendations for policy makers.   

 

3. 

A Magyarország etnikai szerkezetének változásait elemző kutatás kimutatta, hogy a nem magyar, 

illetve ismeretlen etnikai hovatartozású népesség száma és aránya jelentősen nőtt a rendszerváltás 

óta. A jelenség hátterében több tényező húzódik, mit például a népszámlálási módszertan változása, 

a migráció és a szubjektív tényezők. A módszertani újítások közül kiemelendő, hogy 2001 óta 

immár egynél több nemzetiségi kötődést is lehet vállalni, aminek következtében jelentősen megnőtt 

azok száma, akik egyszerre vallották magukat kisebbséginek és magyarnak. Ezzel párhuzamosan a 

szomszédos országokból történő bevándorlás is hatással volt az etnikai térszerkezet változására. A 

migráció egy speciális fajtája, a határon átnyúló szuburbanizáció is megjelent egyes határmenti 

térségekben. A fenti tényezők mellett a szubjektív tényezők szintén hozzájárultak a változásokhoz. 

Valószínűsíthető, hogy egyes kisebbségek létszámának növekedésében jelentős szerepe lehetett a 

szimbolikus etnikai kötelékek vállalásának, valamint a hibrid identitásoknak, így a változásokat 

nem lehet pusztán asszimilációs jelenségként értelmezni. 



 

The research concerning the changes in the ethnic structure of post-socialist Hungary revealed that 

the number of the non-Hungarian population has significantly increased between 2001 and 2011 

and so has had the number of those who refused to answer. Behind this phenomenon several 

reasons can be identified, like the methodical changes in the data collection of the census, 

migration and subjective factors. Regarding the methodology, double identification in three ethnic 

categories was allowed in the last census, which resulted in the growing number of respondents 

who claimed both Hungarian and minority identity. Meanwhile, migration (including cross-border 

residential mobility) from Romania, Ukraine, Serbia and Slovakia has changed the ethnic 

landscape. Beyond the above factors, subjective factors have also contributed in the changes. The 

present paper argues that the self-identification of some minority groups is related to the symbolic 

ethnicity and the hybrid identities, thus the results of the census cannot be interpreted merely by the 

assimilationist approach. 

 

 

7. A kutatócsoport munkáját finanszírozó pályázatok: 

 ESZA Nonprofit Kft („TÁMOP-5.3.6-11/1, TÁMOP-2.4.3.D.3-13/1, TÁMOP-5.3.8-B-12/1-

2012-0001 konstrukciók értékelése” c.) megbízásos munka. Támogatás: 7.950.000,- Ft. 

(témavezető: Kocsis Károly) 

 NKM-24/2014 Belarus in Maps MTA mobilitási magyar-belarusz projekt. Felhasznált 

támogatás: 650.000,- Ft (témavezető: Kocsis Károly) 

 NKM-25/2014 Posztszocialista társadalmi-gazdasági átalakulás… magyar-ukrán projekt. 

Felhasznált támogatás: 131.670,- Ft (témavezető: Kocsis Károly) 

 MTA CSFK Főigazgatói keret: 1. vendégkutatók meghívása; 2. konferencia részvétel 

Krakkóban és Rómában. Elnyert összeg: 1 millió Ft (témavezető: Kocsis Károly) 

 

8. A kutatócsoport által beadott pályázatok: 

 

Pályázati forrás Beadás ideje Várható eredmény Megpályázott összeg 

MTA posztdoktori 

ösztöndíj (Karácsonyi 

Dávid - Kocsis Károly) 

2014. január támogatva 1.624.000,- (2014-re) 

OTKA-PD 2014. február elutasítva 8 millió Ft 

IVF V4EaP Extended 

Standard Grants 

2014. március elutasítva  

IVF V4 Small Grant 2014. november 2015. március 3000 EUR 

    

 

8.5. A kutatócsoport hazai és nemzetközi kapcsolatai: 

 

Hazai kapcsolatok 

14 előadás hazai tudományos rendezvényen. Egy hazai rendezvény szervezése (VII. Magyar 

Földrajzi Konferencia). 10 opponensi és szaklektori vélemény. Szerkesztőségi tagság négy hazai 

szakfolyóiratban (Hungarian Geographical Bulletin, Földrajzi Közlemények, Mediterrán és Balkán 

Fórum, Régió). Tagság 15, vezetés 2 hazai tudományos bizottságban (főként MTA). Egy fő 

részvétele hazai rendszeres felsőoktatási tevékenységben (ME, kurzusok tartása, doktori iskolai 

törzstagság, témavezetés). Tudományos fokozatszerzési eljárásban való részvétel (SZTE). Hazai 

pályázati rendszerben pályázatok elbírálása (15).  

 

Nemzetközi kapcsolatok 

20 előadás nemzetközi tudományos rendezvényen. Részvétel egy nemzetközi rendezvény 

szervezésében (Eugeo 2015). Szerkesztőségi tagság három nemzetközi szakfolyóiratban 



(Österreichische Geographische Mitteilungen, Geographica Pannonica, Migracijske teme). Vezetés 

egy nemzetközi tudományos bizottságban (Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság). 

JSPS ösztöndíj (2014) Japán, Tohoku Egyetem, Szendaj. Új tudományos intézményi együttműködés 

kiépítése: National Taiwan University, Taipei (Kang-Tsung Chang), University of Haifa (Maoz 

Azaryahu, CSFK főig.keret),  Ben Gurion Univerity of the Negev (Oren Yiftachel, főig.keret), The 

Northern Institute, Charles Darwin University, Ausztrália (Andrew Taylor), Slavic Research Center, 

Hokkaido (Ieda Osamu). Folyamatban lévő, MTA szintű szerződéses együttműködés: UTA 

Földrajzi Intézete, Kijev (NKM-25, Leonid Rudenko), BTMA Környezeti Menedzsment Intézet, 

Minszk (NKM-24, Vladimir Loginov). 

 

9. A kutatócsoport távlati tervei, humán- és egyéb erőforrások fejlesztési igényei (max. 1500 

karakter): 

 A kutatócsoport, a többi társadalomföldrajzos kutatócsoporttal szoros együttműködésben 

2015. januárban benyújtott egy pályázatot az MTA Lendület 2015 pályázati felhívására, 

amelyben Régi Tamás kulturantropológussal (Keimyung University, South Korea) 

együttműködésben állítottuk össze az Identities on the Move: Geography of Mobility and a 

New Landscape of Identity in the Carpathian Basin in the 21st Century című kutatási tervet, 

a pályázat elbírálás alatt van.  

 2015 februárjában beadásra kerül a Koperi Egyetemmel, illetve az MTA Kisebbségkutató 

Intézetével mint konzorciumi társpartnerrel egy OTKA SNN projekt („Comparative 

Analysis of Transcultural and Hybrid Identities in Slovenia and Hungary”). A projekt 

főpályázója az FTI, várható költségvetése 10-12 millió HUF. 

 A kutatócsoport részese egy Horizon 2020 pályázati projektet előkészítő igen széles 

nemzetközi tudományos konzorciumnak, amelynek keretében European ‘warscapes’: 

exploring strategies for collaborative interpretation, management and EU identity-building 

(EUROPEAN WARSCAPES) címmel pályázatot kívánunk benyújtani, a kutatócsoport által 

tervezett alprojekt címe: Urban warscape: Revolution reloaded 

 2015 első felében a Visegrádi Alaphoz Small Grant pályázatot nyújtunk be választásföldrajzi 

témakörben. 

 A kutatócsoport (nem csupán vezetője révén) bekapcsolódik a Magyarország Nemzeti 

Atlasza III. (Társadalom) és I. (Magyar nemzet és állam) kötetének elkészítésébe. 

 A kutatócsoport tagjai továbbra is részt vesznek az EUGEO 2015 nemzetközi konferencia 

szervezésének legkülönbözőbb szintjein. 

 A kutatócsoport tagjai közül 2015-ben várhatóan Erőss Ágnes és Balizs Dániel megvédi 

doktori disszertációját. 

 

 

Budapest, 2015. január 24. 

 

         Kocsis Károly 

 


