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Bevezetés 

 
Az EIA/2010/3.1.5.3: „Migráns esélyek és tapasztalatok Magyarországon” címő empirikus 

kutatásunkban a harmadik országbeli állampolgárok munkaerı-piaci helyzetét és 

életkörülményeit vizsgáljuk. Egyrészt kérdıíves kutatási módszerrel tanulmányozzuk a felnıtt 

magyar lakosság a harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos attitődjeit és 

diszkriminációra való készségét, (2011 tavaszán). Másrészt a migránsok munkaerı-piaci, 

valamint a szociális ellátórendszerrel kapcsolatos tapasztalatait és nehézségeit tárjuk fel 

migránsok és szakértık körében végzett interjúkkal (2011 nyarán).  

 

A kutatási témánk fókuszában a migránsok munkaerı-piaci esélyei és életkörülményei, ezen 

belül kiemelten lakáskörülményei állnak. A munkaerı- és lakáspiaci helyzetükrıl és esetleges 

„diszkriminációs tapasztalatairól” elsısorban a migráns interjúk alapján informálódunk, 

melyet kiegészít a többségi társadalom migránsokkal kapcsolatos véleménye, amit kérdıíves 

kutatással térképezünk fel.  

 

Jelen tanulmány fı célja a kérdıívbe ágyazott diszkriminációs szituáció tesztelési 

módszertanának bemutatása, mivel ez kutatásunk innovatív eleme. Az elsı fejezetben a 

kérdıívbe ágyazott diszkriminációs szituáció tesztelési módszerét, eddigi kutatási 

tapasztalatait járjuk körül, a második fejezetben a pilot kutatás módszerét mutatjuk be, és 

ennek legfontosabb eredményeit tekintjük át. Mivel migránsokkal kapcsolatos 

kérdıívblokkban nagyrészt korábbi hasonló témájú kutatások kérdéseinek ismétlései, a fı 

célunk az idıbeli összehasonlíthatóság volt, melynek érdekében különös figyelmet 

fordítottunk a kérdések körültekintı kiválasztására és korrekt átvételére. A kvantitatív 

adatfelvétel bemutatása után, rátérünk a migráns és a szakértıi interjúk bemutatására. A 

migránsokkal kapcsolatos véleményeket és ismereteket feltáró lakossági kérdıívet és az 

interjúkhoz tartozó adatlapokat a függelékben, a kérdések forrását az irodalomjegyzékben 

mutatjuk be. 
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1. A kérdıívbe ágyazott diszkriminációs szituáció tesztelési módszerérıl és 
kutatási tapasztalatairól 

A kérdıívbe ágyazott diszkriminációs szituáció tesztelési technikája egy innovatív eleme a 

survey alapú diszkriminációkutatásnak, melynek használatával közelebb kerülhetünk a 

diszkriminatív viselkedési potenciál mértékének meghatározásához, mint a hagyományos 

attitőd típusú kérdésekkel. 

A módszer lényege, hogy a kutatás során egy valós helyzetet kell elképzelniük a 

válaszadóknak, melyben ık mint döntéshozók vesznek részt. Arra kérjük ıket, hogy képzeljék 

el: ık mint munkáltatók döntenek potenciális munkatársak felvételérıl, vagy 

lakástulajdonosként nekik kell választani a lakásbérlık közül a kezükbe adott fényképek és a 

jelentkezık rövid jellemzése alapján. 

A módszer alapja tulajdonképpen egy kontrollált kísérlet: a válaszadóknak a megmutatott 

képeken szereplı személyek közül (melyek között egyenlı arányban vannak a különbözı 

migráns csoportok) kell választaniuk, hogy melyiket vennék fel a helyi önkormányzathoz 

karbantartónak, takarítónınek, orvos asszisztensnek és számítógépes szakembernek, illetve 

kinek adnák ki lakásukat.  

A módszer elınye a hagyományos elıítélet-kutatásokkal szemben egyrészt az, hogy mivel 

ebben az esetben nem közvetlenül kérdezünk rá az illetı attitődjeire (mint pl. a klasszikus 

Bogardus-skála itemei esetében), ezért nemcsak a manifeszt, hanem a latens elıítéletek is 

felszínre kerülhetnek. Másrészt mivel itt egy hétköznapibb szituációt kell elképzelni, 

könnyebben válaszolnak a megkérdezettek, mint ha például Magyarország bevándorlási 

politikájáról faggatnánk ıket. Itt is felmerül ugyan a relevancia problémája, de feltehetıen 

több válaszadó számára életszerő ez a kérdés, mint más kisebbségekkel kapcsolatos 

szakpolitikai döntési helyzet. 

A módszer korlátját a kérdıíves kutatás szabta keretek adják. Óvatosan kell értelmeznünk az 

adatokat, hiszen amit mérünk, az nem más, mint kérdıívvel kideríthetı, feltételezett (vagy 

szándékolt) jövıbeli viselkedés, ami nagyban torzíthatja a valós diszkriminációs viselkedés 

hajlandóságát: alulbecsülheti, mert a válaszolók igyekeznek elrejteni a diszkriminatív 
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viselkedési hajlandóságukat, de felül is becsülheti, mert egy kiélezett döntési helyzetrıl van 

szó, mellyel a valóságban ritkán szembesülünk. 

A kérdıívbe ágyazott diszkriminációs szituáció módszerét két ízben alkalmaztuk 

diszkriminációkutatás során. Elıször 2006-ban önkormányzati vezetık és a magyar lakosság 

romákkal kapcsolatos diszkriminatív viselkedését teszteltük roma és nem roma fényképek 

segítségével, majd 2011-ben (azaz a folyamatban lévı kutatásunk során) a migránsokkal 

kapcsolatos diszkriminatív hajlandóságot teszteltük szintén a magyar lakosság körében. 

Az önkormányzati vezetık és a lakosság diszkriminatív viselkedési hajlandósága  

Önkormányzati vezetık  

Az önkormányzati vezetık várható diszkriminációs viselkedése elırejelzésének vizsgálata 

során 500 önkormányzati vezetınek (és kontrollcsoportként 1000 felnıtt magyar lakosnak) 

három-három nem roma és roma nı, illetve férfi fényképét mutattuk meg – amelyek között 

volt fekete-fehér és színes kép, azokon vidám (a fogak látszanak) és komoly arcú fiatal nık és 

férfiak fényképe, a képeket lásd az F1. függelékben) –, és meg kellett mondaniuk, hogy a 

képeken szereplı személyek közül kit vennének fel legszívesebben titkárnınek, illetve 

portásnak.  

Arra kértük a vezetıket, hogy válasszanak a megmutatott képek közül: ha mindenki azonos 

módon megfelelne a feltételeknek, melyik jelöltet vennék fel dolgozni? Elsı lépésben a nem 

roma jelentkezıket, második lépésben a roma jelentkezıket, harmadik lépésben pedig 

foglalkozásonként mind a hat jelöltet rendezték sorba. A választások alapján 

rangsorpontszámokat képezve lehet elemezni a valós kiválasztási gyakorlatot.  

Másként, a kérdıívbe ágyazott kísérlet technikája révén a diszkriminatív viselkedés 

valószínőségét azzal mérjük, hogy az etnikailag elkülönült válogatás után hogyan változott a 

fényképek helyezése, amikor összekevertük a roma és nem roma származást sejtetı képeket. 

Az önkormányzati vezetık egyes képekre adott rangsorpontszámai a 1. és 2. táblázatban 

láthatók. A táblázatban feltüntettük a középértékhez képesti átlagos rangsorhelyet is. A 

középértéknek megfelelı átlagos rangsorpontszámot akkor kapna egy jelölt, ha minden 

rangsorhelyre ugyanannyian sorolták volna. Ez az érték a hármas rangsorba állítás esetén 2, a 
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hatosnál pedig 3,5. Ennek megfelelıen a középértékhez viszonyított pozitív érték a középnél 

jobb, a negatív a középértéknél rosszabb rangsorhelyet mutat. 

A hármas választás esetén homogén csoportból, azaz a nem roma, illetve a roma jelöltek 

közül lehetett választani, tehát ebben az esetben a személy egyéb jellemzıi voltak a 

meghatározóak; a hatos rangsoroláskor lett szempont a roma/nem roma megkülönböztetés, 

vagyis a két rangsorpontszám különbsége mutatja meg az esetleges diszkriminációt. 

1. táblázat: Titkárnıjelöltek átlagos rangsorpontszáma – önkormányzati vezetık, 2006 

 Rangsorpontszámok 
Középértékhez 

viszonyítva 

Nem roma titkárnıjelöltek (1–3. kép választásakor) 
1. kép (színes képen komoly, nem roma nı)  1,69 0,31 
2. kép (színes képen komoly nem roma nı )  2,15 –0,15 
3. kép (színes képen vidám, nem roma nı)  2,14 –0,14 

Roma titkárnıjelöltek (4–6. kép választásakor) 
4. kép (színes képen vidám, roma nı) 2,13 –0,13 
5. kép (fekete-fehér képen vidám, roma nı) 1,65 0,35 
6. kép (fekete-fehér képen komoly, roma nı) 2,22 –0,22 

Együtt (1–6. kép választásakor) 
1. kép (színes képen komoly, nem roma nı)  2,53 0,97 
2. kép (színes képen komoly nem roma nı )  3,32 0,18 
3. kép (színes képen vidám, nem roma nı)  3,21 0,29 
4. kép (színes képen vidám, roma nı) 4,23 –0,73 
5. kép (fekete-fehér képen vidám, roma nı) 3,39 0,11 
6. kép (fekete-fehér képen komoly, roma nı) 4,27 –0,77 

N = 500 
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2. táblázat: Portásjelöltek átlagos rangsorpontszáma – önkormányzati vezetık, 2006 

  Rangsorpontszámok 
Középértékhez 

viszonyítva 

Nem roma portásjelöltek (7–9. kép választásakor) 
7. kép (fekete-fehér képen nem roma férfi) 2,18 –0,18 
8. kép (színes képen vidám, nem roma férfi) 1,51 0,49 
9. kép (színes képen komoly, nem roma férfi) 2,31 –0,31 

Roma portásjelöltek (10–12. kép választásakor) 
10. kép (fekete-fehér képen vidám, roma férfi) 1,30 0,70 
11. kép (színes képen vidám, roma férfi) 2,02 –0,02 
12. kép (színes képen komoly, roma férfi) 2,67 –0,67 

Együtt (7–12. kép választásakor) 
7. kép (fekete-fehér képen nem roma férfi) 3,17 0,33 
8. kép (színes képen vidám, nem roma férfi) 2,05 1,45 
9. kép (színes képen komoly, nem roma férfi) 3,34 0,16 
10. kép (fekete-fehér képen vidám, roma férfi) 2,77 0,73 
11. kép (színes képen vidám, roma férfi) 4,19 –0,69 
12. kép (színes képen komoly, roma férfi) 5,40 –1,90 

N = 500 
 
A titkárnı- és a portásjelöltek esetén is látható, hogy a hármas rangsoroláskor kialakult 

rangsorok hogyan változtak, amikor az összes jelölt közül lehetett választani. Az, hogy 

mindenkinek romlott az átlagos rangsorpontszáma, csak azért van, mert a második választás 

során egy-egy személyt nem 3, hanem 6 különbözı helyre lehetett rangsorolni. Ennek 

megfelelıen a változó terjedelmének középértéke 2-rıl 3,5-re változott.  

A titkárnık esetében a roma jelöltek közül a hatos rangsoroláskor egyedül az 5. képen lévı 

hölgy ért el a várható középértéknél jobb helyezést, a másik kettı pedig rosszabbat, miközben 

a nem romákat ábrázoló fényképeket átlagosan kedvezıbb helyre rangsorolták abban az 

esetben, amikor az összes fénykép közül választhattak. Hasonló a helyzet a férfiaknál is: a 

portások között is mindössze egy olyan romát találunk (10. kép), aki a hatos rangsoroláskor a 

középérték feletti átlagos értéket kapott, miközben a nem romák mindannyian pozitív értéket 

kaptak. Igaz azonban, hogy a 10. kép a hatos rangsorban a második legjobb helyezést érte el, 

vagyis a férfiaknál ennek alapján nem tőnik olyan élesnek a diszkrimináció. 

A diszkriminációt elsısorban nem is ezekkel a rangsorokkal, hanem a két rangsor közötti 

különbségekkel lehet hatékonyabban mérni, amikor roma és nem roma között is lehet 

választani, és élesen látszik, hogy mennyit változott az egyes jelöltek esélye ebben az esetben. 

Ezeket a változásokat a 3. táblázatban mutatjuk meg, és itt is feltüntetjük a középértékhez 
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képesti elmozdulást. A középérték jelentése az elızıhöz hasonlóan az, hogy ha egyenletesen 

oszlanak meg a rangsorpontszámok, akkor mindenkinek átlagosan 1,5-del kellett volna 

hátrébb csúsznia. A pozitív érték azt jelenti, hogy a középértéknél kedvezıbben (vagyis 

kevésbé) változott az adott jelölt rangsorpontszáma, a negatív értékek pedig a kedvezıtlenebb 

elmozdulást, a rangsorban való lecsúszást jelenti. 

3. táblázat: A titkárnı- és a portásjelöltek rangsorkülönbsége a két választás között  
– önkormányzati vezetık, 2006 

 Változás 
Az elméleti 

középnek megfelelı 
változáshoz képest 

Nık 
1. kép (színes képen komoly, nem roma nı)  0,86 0,64 
2. kép (színes képen komoly nem roma nı )  1,22 0,28 
3. kép (színes képen vidám, nem roma nı)  1,09 0,41 
4. kép (színes képen vidám, roma nı) 2,10 –0,60 
5. kép (fekete-fehér képen vidám, roma nı) 1,74 –0,24 
6. kép (fekete-fehér képen komoly, roma nı) 2,06 –0,56 

Férfiak 
7. kép (fekete-fehér képen nem roma férfi) 1,02 0,48 
8. kép (színes képen vidám, nem roma férfi) 0,54 0,96 
9. kép (színes képen komoly, nem roma férfi) 1,07 0,43 
10. kép (fekete-fehér képen vidám, roma férfi) 1,48 0,02 
11. kép (színes képen vidám, roma férfi) 2,17 –0,67 

12. kép (színes képen komoly, roma férfi) 2,73 –1,23 

 

A számokból kitőnik, hogy a romák képeinek rangsorpontszáma nagyobb mértékben 

emelkedett, amikor az összes jelölt közül lehetett választani, mint a nem romák fényképeinek 

pontszáma. A rangsorpontszám-változásokat összehasonlítandó T-próbák azt mutatták, hogy a 

romák valóban jelentısen hátrébb kerültek a rangsorban, amikor a nem romák közül is 

lehetett választani. Vagyis ha a felvételnél nem csak romák közül lehet választani, akkor 

kimutathatóan rosszabb helyzetben vannak a romák, mint a nem romák, megvalósul tehát a 

munkaerı-piaci diszkrimináció. A romák között mindössze egy jelölt, a 10. képen látható 

fiatalember rangsorhelye változott a középértéknél kedvezıbben (de még így is szignifikánsan 

rosszabbul, mint nem roma társaié), miközben az összes nem roma személyé a középértéknél 

kedvezıbb változást mutat. 
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A lakosság 

A lakossági mintán végzett tesztelés eredménye mutatja (4. táblázat), hogy lényegesen 

nagyobb arányban választottak elsı helyre nem roma személyt, mint romát. A titkárnık 

esetében erıteljesebb a különbség, 72 százalék a nem romát választók aránya, ezzel szemben 

mindössze 28 százalék a romát választóké. A portások esetében mindössze 10 százalékponttal 

többen szavaztak elsı helyen a nem roma jelöltre, ami szintén diszkrimináció, de kisebb 

mértékő, mint a titkárnık esetén, illetve a romák számára jóval kedvezıbb, mint az 

önkormányzati mintán, de még így is hátrányos.  

4. táblázat: Titkárnı- és portásjelöltek rangsorolása – lakossági minta, 2006 (%) 
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Titkárnıjelöltek 
1. kép (színes képen komoly, nem roma nı)  34 24 17 12 9 4 100 

2. kép (színes képen komoly nem roma nı )  19 18 22 14 12 15 100 

3. kép (színes képen vidám, nem roma nı)  19 24 24 14 13 6 100 

4. kép (színes képen vidám, roma nı) 6 10 12 20 17 35 100 

5. kép (fekete-fehér képen vidám, roma nı) 10 11 15 18 28 18 100 

6. kép (fekete-fehér képen komoly, roma nı) 12 12 12 22 21 21 100 

Portásjelöltek 

7. kép (fekete-fehér képen nem roma férfi) 15 21 21 20 13 9 100 

8. kép (színes képen vidám, nem roma férfi) 28 23 19 16 10 4 100 

9. kép (színes képen komoly, nem roma férfi) 12 23 27 17 13 8 100 

10. kép (fekete-fehér képen vidám, roma férfi) 35 19 14 17 11 4 100 

11. kép (színes képen vidám, roma férfi) 7 9 13 18 33 20 100 

12. kép (színes képen komoly, roma férfi) 3 5 7 12 19 54 100 
N = 1033 
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Önkormányzati vezetık és a lakosság 

A nem romák esélye a titkárnıvé válásra – az önkormányzati vezetık és a lakosság körében 

egyaránt – sokkal nagyobb volt, mint a romáké, egyedül a vidám, fekete-fehér képen 

bemutatott középkorú roma nı (lásd Függelék: 5. kép) esélye közelítette meg a kevésbé 

alkalmasnak ítélt két, nem roma titkárnıjelölt esélyét (1. ábra). 

1. ábra: Az önkormányzati vezetık és a lakosság által az elsı- vagy másodsorban választott 
titkárnıképek megoszlása származás és a kép egyéb jellemzıi szerint, 2006 (%) 
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Megjegyzés: A két lehetséges választás miatt a megoszlások összege mindkét vizsgálat esetében meghaladja a 
100%-ot. A képek rövid jellemzése: nem roma nık: 1. színes képen komoly; 2. színes képen komoly; 3. színes 
képen vidám; roma nık: 4. színes képen vidám; 5. fekete-fehér képen vidám; 6. fekete-fehér képen komoly. 
 
A lakosság hasonlóan választana magának titkárnıt, mint az önkormányzati vezetık, de a 

roma származás okozta hátrány ebben a körben még erısebb lenne (vö. 1. ábra). A különbség 

a három roma és nem roma jelölt között nagyobb, mint az önkormányzati vezetık körében, s 

az önkormányzati vezetık választásában tapasztalt kivétel, a vidám, fekete-fehér képen 

szereplı roma nı (Függelék: 5. kép) sem érvényesül.  
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2. A migránsokkal szembeni diszkriminatív viselkedés kérdıívbe 

ágyazott szituációs tesztjének elıkészítı kutatása 

A 2011-es kvantitatív adatfelvétel során a diszkriminatív szituáció tesztelési módszerét három 

egymást követı hónapban alkalmaztuk elképzelt munkáltatói és lakáskiadói szituációt 

imitálva egy migránsokkal kapcsolatos elıítéletességet mérı kérdıívblokk részeként (F2. 

függelék). A kérdıívet a felnıtt népességet – nemre, korra, iskolai végzettségre és lakóhelyre 

– reprezentáló 1000 fıs lakossági mintán kérdezzük le 2011 tavaszán és nyarán. A színes 

portréképeken különbözı etikumhoz tartozó arcokat mutatunk, és a kérdezetteknek sorrendbe 

kell tenniük a képeket aszerint, hogy kit választanának az adott pozícióra legszívesebben és 

legkevésbé szívesen.  

A képeket ún. kérdezıi kártyákon helyezzük el, mely képek alatt a potenciális 

munkavállalók/lakásbérlık fiktív neve, származási országa/nemzetisége és társadalmi 

integrációjának legfıbb mutatói szerepelnek. (A képek és tesztelıi profilok konkrét 

elrendezését lásd az F3. függelékben.) 

A design lényege, hogy három hónapon keresztül ugyanazokat a képeket tettük a kérdezettek 

elé, a szituációtól némileg függı képaláírásokkal 3–3 változatban. Mivel a kutatás 

célcsoportja a harmadik országbeli migránsok vizsgálata volt, a tesztfényképek közül a 

határon túli magyar képe lett értelemszerően a „kontrollkép”.  

Az F3. függelék F3.1. és F3.2. táblázataiban az az „alapdesign” látható, melyet az elsı 

hónapban a helyi önkormányzathoz takarítónıi, illetve karbantartói állásra jelentkezıkre  

alkalmaztunk. Ezt egészítettük ki a harmadik hónapban némi munkaerı-piaci tapasztalattal és 

hosszabb magyarországi itt-tartózkodással (orvos asszisztensi és számítógépes rendszergazda 

állásra jelentkezık), illetve a második hónapban lakásbérlési szándékra cseréljük. 

A fiktív munkáltatói és lakásbérlési szituációkban szereplı kísérleti és kontrollváltozók 

elrendezése az alábbiakban foglaltuk össze. 
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1. Kísérleti változók (amelyek az elrendezések szerint váltakoznak) 

� Csoport-hovatartozás: (1) kínai, (2) arab, (3) afrikai, (4) kárpátaljai magyar, melynek 

megjelenítése képpel, névvel és származási országgal valósul meg. 

� Nem: (1) férfi, (2) nı  

� Az integráció foka: az integráció fokát két változó mentén mértük.  

o A magyarországi tartózkodás hosszának és a nyelvtudásnak a kétértékő változójával: (1) 

tíz éve él Magyarországon, és nagyon jól beszél magyarul; (2) két éve él 

Magyarországon, és közepesen szinten beszél magyarul.1  

o A személyes és családi integráció fokával: a migránsok munkavállalási és lakásbérlési 

esélyeinek szempontjából egyaránt releváns változónak tartottuk a személyes integráció 

fokát, azaz hogy van-e a tesztszemélynek magyar házastársa, illetve gyermeke.  

Mindezek alapján három integrációs típust különböztettünk meg, az alábbiak szerint 

váltakozva A, B és C profilokban (lásd részletesebben F3. függelék).  

- Az „A” típus jeleníti meg a nagyon jól integrált migránsokat, akik tíz éve élnek 

Magyarországon, középfokon tudnak magyarul, van magyar házastársuk és óvodáskorú 

gyermekük. Az életszerőség kedvéért ebben a típusban az egyes tesztelıi profilokhoz 

eltérı korú óvodás gyermek tartozik. 

- A „B típus” jeleníti meg a gyengén integrált migránsokat, akik két éve élnek 

Magyarországon, ennek megfelelıen alapfokon beszélnek magyarul, és egyedülállók, 

gyermekük nincs. 

- A „C típus” a vegyes integrációs élethelyzetőeket jeleníti meg. İk ugyan tíz éve élnek 

Magyarországon, és ennek megfelelıen középfokon beszélnek magyarul, de 

egyedülállók és gyermektelenek 

Az orvos asszisztens és számítógépes rendszergazda esetében: mivel ezekhez a 

munkakörökhöz szükséges a jó magyar nyelvtudás, minden esetben jól tudnak magyarul. 

Az integráció foka is ennek megfelelıen 5–10 évre változik. 

 

                                                           
1 A magyar származásúak esetében az elsı hónapban a nyelvtudásra való utalások azonosak a nem magyar 

származásúakéval, a második hónapban elhagytuk a nyelvtudásra való utalást, a harmadik hónapban a minta 
fele az elsı, a másik fele a második hónapbeli „kezelést” kapta. 
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2. Kontrollváltozók (amelyek a tesztelés egyes hónapjaiban állandóak, az életszerőség 

kedvéért az egyes profilokhoz a 25 és 30 éven belül különbözı életkorok tartoznak.  

� Életkor: fiatal (25–30 éves közötti) 

� Nem: a karbantartó és számítógépes állásra csak férfiak jelentkeznek, a takarítónıi és 

orvos asszisztensi állásra pedig nık.  

� Iskolai végzettség, szakmai tapasztalat: mivel sem a karbantartó, sem a takarítónıi álláshoz 

nem szükséges sem speciális szaktudás, sem iskolai végzettség, a válaszadóknak csak 

annyit mondunk, hogy az összes jelentkezı megfelel a feltételeknek.  

Az elképzelt orvos asszisztensek és számítógépes szakemberek profiljában szerepel 

továbbá, hogy rendelkeznek a munkájukhoz szükséges szaktudással és 5 év 

munkatapasztalattal, képesítésüket anyaországukban szerezték, és ezt a szükséges 

papírokkal igazolni is tuják. 

A fiktív lakásbérlési szituációban mindez annyiban más, hogy a szaktudás, az iskolai 

végzettség, a szakmai tapasztalat és a szakképzés helye nem releváns, tehát nem szerepel a 

változók közt, a kontrollváltozók viszont kiegészülnek a jövedelem elemmel (mindegyik 

jelölt rendszeres jövedelemmel rendelkezik). 
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 Az elıkészítı kutatás megvalósítása és fıbb eredményei2 

Okulva a 2006-os hasonló kutatás tapasztalatiból, a képeket nem ad hoc módon választottuk 

ki, hanem egy elıkészítı (pilot) kutatás eredményei alapján. A szituációs blokk 

elıkészítéséhez 24 darab arcképet használtunk, melyeket egy ingyenes képadatbázisról 

töltöttünk le,3 ahol könnyen rá lehetett keresni arcképekre kor, etnikai hovatartozás és egyéb 

képjellemzık (pl. profilkép, kamerába nézés, öltözet) alapján.  

A kiválasztott képeket megszámoztuk, és összeállítottunk egy egyszerő kérdıívet (F4. 

Függelék), amelyben rákérdeztünk arra, hogy a válaszadó szerint az adott képen látott 

személy milyen nemzetiségő, hány éves és hogy egy tízes skálán milyen szépnek értékeli. 

A kérdıívet 132 fı töltötte ki, akiknek legnagyobb része egyetemista volt (ELTE TáTK BA és 

MA, BME-s hallgatók), és  25 egyéb, jellemzıen nem tanuló korú személy. Az alábbi 

leírásban a képeket nemzetiségi csoportok szerint mutatjuk be. A nemzetiségeket illetıen 

nagyon heterogén volt a válaszok megoszlása, szám szerint 122 származási országot írtak a 

kérdıívbe a válaszolók, melyeket az adatfeldolgozás során összevontunk a számunkra 

releváns 12 kategóriába (F5. függelék).  

                                                           
2 A pilotkutatás adatainak rögzítéséért és az adatok feldolgozásáért köszönettel tartozunk Palkonyai Orsolyának, 

aki a TáTK BA szakdolgozatának keretei között dolgozta fel az adatokat. 
3 Az adatbázis elérhetısége: www.gettyimage.com 
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Arab férfiak (AF) 
 

 

Az AF1. képen egy arab, mosolygós férfi látható. A legtöbben (46%) 
valamilyen európai országba sorolták, 21% töröknek gondolta, és 14% 
szerint arab. Az életkort tekintve átlagosan 28 évesnek tippelték. A 
válaszok terjedelme 27 év (min. 20, max. 47 éves), szórása 17 év. A 
szépséget nézve 77% százalék gondolta, hogy 5-ös, 6-os vagy 7-es értéket 
ad a férfinak. A megjegyzésekbıl kitőnik, hogy mennyire sokat számít, 
hogy mosolyog. Többen írták, hogy ezért szimpatikus, vidám, vagyis jó 
benyomást tett rájuk. 

 

Az AF3. képen szintén egy arab férfit látunk. İt a legtöbben (35%) 
valamilyen észak-amerikai országba soroltak, de sokan voltak még (20%), 
akik valamilyen egyéb európai országból származónak vélték. Ebben 
valószínőleg torzító szerepe lehetett a háttérnek és annak, hogy 
mőtısruhában van. Arra a kérdésre, hogy hány éves lehet, sokféle válasz 
érkezett 17–45 éves között, de a legtöbben (25%) 30 évesnek gondolták. A 
szépség 10-es skáláján a legtöbben (77%) 4–7-es értéket adtak neki, 
közülük is a legtöbben (24%) 6-osra értékelték. 
Ez a kép igencsak megosztotta a válaszadókat. A megjegyzések közt 
olyanok olvashatók, hogy „biztos cigány”, „kaukázusi”, „latin”, mások a 
mosolygást emelték ki itt is, amitıl szimpatikusnak találták. 

 

Az AF6. képen szereplı arab férfit ugyanannyian látták arabnak, mint 
töröknek (17%), és 36% más európai országba sorolta. Ez utóbbi lehetett a 
férfi öltözete miatt is, amire két megjegyzés is utal: „karrierista”, 
„üzletember”. Az életkor szórása itt is nagy, 18 és a 38 éves közt 
ingadoznak a tippek. A legnagyobb arányban (19%) 25 évesnek mondták. 
A szépség szempontjából is ingadoznak a vélemények: 23% adott 7-es 
pontszámot, majdnem ugyanennyien (21%) 5-öst, de 4-es pontszámot is 
kapott a válaszadók 14%-ától. 

 

A nemzetiséget tekintve az AF1. és az AF6. képnél valamelyik európai országra esett a 

legtöbb tipp, az AF3. képnél az amerikai származás volt a leggyakoribb válasz. Az AF1. 

képhez csak a harmadik, a másik kettıhöz a második legtöbb tipp érkezett arra, hogy a képen 

látható személy arab nemzetiségő.  
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A három arab férfit ábrázoló kép közül tehát a AF6. kép esetében voltak a leginkább 

egyértelmőek az életkorra kapott válaszok, az átlag pedig 25 éves lett. A másik két képen 

mutatott férfi a válaszok átlaga szerint 29 éves (F6. függelék: F6.1. táblázat).  

A szépségét az AF1. és AF3. képen szereplı férfiaknak 6-osra értékelték átlagosan, az AF6. 

képen láthatóét 5-ösre (F6. függelék: F6.1. táblázat). 

Arab nık (AN) 
 

 

Az AN2. képen mutattunk a kérdıívet kitöltıknek egy arab nıt, akit a 
többség, 46% valamelyik európai országba helyezett el, és míg 16% 
indiainak gondolta, arab nemzetiségőnek csak 11% vélte. Ez valószínőleg 
a kép koncepciójának és stílusának köszönhetı, ami torzítóan hatott, 
hiszen szembetőnı, hogy a képen szereplı nı „túl szép”. A vélekedést a 
megjegyzésekbıl is kitőnik („modell”, „retusált”). Átlagosan 24 évesnek 
gondolták (min. 18, max. 30 évesnek). A szépséget firtató kérdésre adott 
válaszokból is látszik a már említett felfelé torzító hatás: 8-as pontszámot 
adtak a legtöbben (31%), de 9-est kapott a válaszadók 20%-ától, sıt 10-es 
pontszámot is adott 17%. 

 

Az AN9. képen látható arab nıt 68% gondolta valamelyik európai 
országban élınek, és arabnak mindössze 4% tippelte. Életkor tekintetében 
sokféle eredményt kaptunk: 20 és 43 éves közt mindenféle tipp elıfordul, 
megosztottak a vélemények. A válaszok átlaga szerint 28 éves, de a 
legtöbb szavazat a 32 évesre esett. A szépség terén már egyöntetőbb 
válaszok születtek: 53% tette a skálán 5–6 közé. 

 

Az AN11. képen szintén egy arab nıt mutattunk a válaszolóknak, akit a 
legtöbben (42%) – az elızı arab nıket ábrázoló képekhez hasonlóan – 
Európa valamelyik országából származónak gondolták, 24% szerint dél- 
vagy közép-amerikai, 11% szerint észak-amerikai, és csak 5% látta 
arabnak. Életkorát tekintve átlagosan 24 évesnek gondolták (min. 17, 
max. 35 évesnek), a szépségére 72%-tól kapott 7–9 pontszámot. 
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Az AN10. képen is egy arab nı látható, akirıl a döntı többség (51%) azt 
gondolta, hogy valamelyik európai országból származik, 11% 
amerikainak vélte, és csupán 4% azok aránya, akik arabnak hitték. 
Feltehetıen torzító hatású a kép háttere és koncepciója (laptop, szemüveg 
stb.) A megjegyzések közt olvashatók olyan vélemények, hogy 
„karrierista”, „titkárnı”, „kötelességtudó”, „mővelt”. Az életkorra adott 
válaszokat nézve az látható, hogy 14% szerint 27 éves, de ugyanennyien 
gondolják azt is, hogy 28 vagy 30 éves. A válaszok egyébként 20 és 38 év 
között váltakoznak. A szépséget firtató kérdésre kapott válaszok alapján 
kitőnik, hogy legnagyobb arányban (30%) 8-as szépségőnek ítélik a nıt.  

 

A AN14. képen szereplı arab nıt a legtöbben (27%) arabnak vélték, 23% 
egyéb európai országból származónak és 22% indiainak. Noha a kép 
környezete itt is torzíthatott volna, a legtöbben mégis arabnak látták ıt. Z 
életkorra vonatkozó tippeket nézve itt is széles a skála: 14 és 37 éves közt 
mozog, de a legtöbben a 22 évesnek tartották. A szépségére vonatkozó 
kérdésre 73% írt 7 és 9 közé esı értéket. 

A nemzetiségre kapott válaszokat vizsgálva azt látjuk, hogy az öt kép közül négy alapján a 

legtöbb válasz szerint a nık valamelyik európai országból származnak, csupán az AN14. 

képen látható nıt gondolta a többség arabnak. Az AN2. és AN9. képnél csak a 3. helyen 

található az arab nemzetiség, az AN11.-nél a 4. helyen, míg az AN12.-nél ennél is hátrébb, az 

5. helyen. 

Az öt arab nı közül (F6. függelék: F6.2. táblázat) az AN2. képnél voltak a legegyöntetőbbek a 

korra adott válaszok: ıt átlagosan 24 évesnek gondolták. A szavazatok átlaga az AN11. 

képnél 24 évesre esett, az AN14. képnél 22 évesre. A legidısebbeknek, 28–28 évesnek az 

AN9. és az AN10 képen látható nıket tartották a válaszok átlaga alapján.  

A képeken látható öt nı közül kettı-kettı szépségét 7-esre és 8-asra, az AN9. képen láthatóét 

5-ösre értékelték a kérdıívet kitöltık átlagosan. 
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Afrikai férfiak (AfF) 

 

 

Az AfF7. képen egy afrikai férfit láthattak a válaszolók, akit a többség 
(44%) a „fekete-afrikai/afroamerikai” kategóriába sorolt, de sokan 
voltak azok is (27%), akik amerikainak vélték. Ennek nagy 
valószínőséggel az az oka, hogy befolyásolta ıket a háttér, a férfi 
öltözéke, megjelenése és az, hogy telefonál. A megjegyzések is erre 
utalnak: „üzletember”, „mobilozik”. Az életkor tekintetében széles 
skálán mozognak a tippek: 20-tól 40 évesig, de a legtöbben (21%) 30 
évesnek gondolják. A szépségskálán 72% sorolta 6–8-as közé a férfi 
pontszámát. 

 

Az AfF12-es kép szintén egy fekete férfit ábrázol. İt 35% „fekete-
afrikainak/afroamerikainak” gondolta, de volt még 28%, akik 
valamelyik európai országból származónak vélték, és 23% szerint 
amerikai. E két utóbbi tipp nagyobb aránya valószínőleg a férfi 
öltözékének az eredménye, vagyis itt is torzító hatás mőködött. Ahogy 
az elızı képeknél sokszor, itt sem volt nagyobb egyetértés a férfi korát 
illetıen: 18 és 40 évesnek tippelık is voltak, a legtöbb válaszadó (23%) 
azonban 25 évesnek látta. A kép a szépség kérdésében is megosztotta a 
válaszolókat: 25% 4–5-ös, 30% 6-os és 27% 7–8-as pontszámot adott. 

 
A nemzetiséget illetıen mindkét esetben az afrikai nemzetiségre leadott válaszok száma volt a 

döntı többségő. 

A fekete férfiakat ábrázoló képek közül az egyiken lévı (AfF7. kép) a válaszok átlaga szerint 

29 éves, míg a másikon látható (AfF12. kép) 25 éves (F6. függelék: F6.3. táblázat). 

A szépség értékelésénél az elsı képen szereplı férfi 7-est, a második képen szereplı 6-os 

átlagpontszámot kapott a válaszadóktól (F6. függelék: F6.3. táblázat). 



20  
 
 

 

Afrikai nık (AfN) 
 

 

Az AfN16. képen egy afrikai nı szerepel. İt a döntı többség (62%) 
gondolta a „fekete-afrikai/afroamerikai” kategóriába sorolandónak. Az 
életkorát illetıen nem született ilyen egyöntető vélemény. 18 és 37 között 
szóródnak a tippek. A legtöbben 27 évesnek vélték, viszont a válaszok 
átlagát nézve 25 éves. 7-es szépségőnek ugyanannyian gondolták, mint 8-
asnak (27%), és a válaszolók 18%-a 6-ost adott neki a skálán. 

 

Az AfN21. képen látható afrikai nı esetében is egyöntetőnek mondhatóak 
voltak a nemzetiséget firtató kérdésre adott válaszok: 64% gondolta, hogy 
„fekete-afrikai/afroamerikai”. A korra vonatkozó válaszok sokfélék, 16 és 
33 éves között szóródnak. A legtöbb válasz szerint 20 éves, az átlagot 
nézve 22. A szépségét 63% teszi 6-os és 8-as közé a 10-es skálán. 

 

Az AfN24. képen szintén egy afrikai nıt mutattunk a válaszadóknak. Ez a 
kép a nemzetiség szempontjából eléggé megosztotta a véleményt 
formálókat, a legtöbben (20%) a közép- és dél-amerikai országok 
valamelyikébe sorolták. A második legtöbb válasz (18%) a „fekete-
afrikai/afroamerikai” kategóriába tette. Az életkort firtató kérdésre 
válaszolva a legtöbben 30 évesnek gondolták, bár a válaszok 19 és 46 éves 
közöttiek voltak, vagyis a skála ebben az esetben is széles. A szépségét 
legtöbben (29%) 7-esre értékelték.  

 
Összefoglalva a három afrikai nı képéhez kapott válaszokat, az elsı két kép esetében a 

válaszolók egyértelmően afrikai származást valószínősítettek, viszont a harmadik kép 

esetében csak a második helyre tették az afrikai nemzetiséget, és a legtöbben a képen látható 

nıt valamelyik közép- és dél-amerikai országba sorolták.  

Az életkort vizsgálva a legfiatalabbnak a középsı (AfN21.) képen szereplı nıt értékelték: ı a 

válaszok átlagát tekintve 22 éves. Az elsı képen látható nı az átlag alapján 25, az utolsó 

képen lévı pedig 28 éves (F6. függelék: F6.4. táblázat). 
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Kínai férfiak (KF) 
 

 

A KF8. képen látható kínai férfit a válaszadók 30%-a ítélte kínainak, 61%-
a pedig valamelyik egyéb ázsiai országhoz kötötte. Az élet korát illetıen 
10 és 28 éves között mozognak a válaszok, eléggé megosztottak ebben a 
kérdésben a tippek. A legtöbben válasz (15%) a 20 évesre esett, de 11% 
szerint 16 éves, és ugyanennyien gondolják 18 és 22 évesnek is. A 
szépségskálán a válaszolók 44%-a adott neki 5–6-os értéket. 

 

A KF20. képen látható kínai férfi nemzetiségének feltételezése hasonló, 
mint az elızı kép esetén: 22% kínainak, 62% más ázsiai országból 
származónak vélte. Az életkorát tekintve 20 és 40 közt szóródtak az 
értékek, a legtöbben (23%) 35 évesnek látták. A válaszadók 27%-a 7-es 
szépségőnek ítélte, 18%-a viszont 4-est adott, tehát itt is igen eltérıek a 
vélemények. 

 
A két kínai férfi képét megtekintve a nemzetiséget illetıen hasonló a vélekedés: a legtöbb 

válasz valamelyik ázsiai országra esett, és sokan mondták kínainak is ıket. Mivel az ázsiai 

országokban élık kinézete hasonló, nincs jelentısége az ázsiai vagy kínai választásnak.  

Az életkort illetıen a KF8. képen szereplı kínai férfi a válaszok átlaga szerint 20 éves, míg a 

KF20. képen szereplı férfi 33 éves (F6. függelék: F6.5. táblázat). 

A szépségskálán elért átlagpontszám mindkét férfi esetében 5-ös (F6. függelék: F6.5. 

táblázat). 
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Kínai nık (KN) 
 

 

A KN19. képen szereplı kínai nı nemzetiségét 21% kínainak mondta, 
67% egyéb ázsiai országot írt a kérdıívbe. Életkorát illetıen 20% 25 
évesnek gondolta, 18% 26-nak. A korra adott válaszok 18 és 36 közt 
ingadoznak. A szépségrıl kérdezve a válaszadók 61%-a 7–8-as 
pontszámot adott a 10-es szépségskálán. 

 

A KN22. képen levı nı nemzetiségét hasonlóak ítélték meg a válaszadók, 
mint elıbb: 21% kínainak, 63% egyéb ázsiai országból valónak gondolta. 
Az életkort illetıen ı osztotta meg legjobban a véleményeket: 19 és 51 
éves között mozognak a válaszok. A legtöbb válasz (11%) a 35 évesre 
esett. A szépség megítélésekor 68% adott 5–7-es pontot a 10-es skálán. 

 

A KN23. képen mutatott kínai nı esetében sem meglepıek a nemzetiségre 
vonatkozó adatok: 26% szerint kínai, 68% szerint valamelyik másik ázsiai 
országból származik. A kérdıívet kitöltık 12%-a 24 évesnek gondolta, 
11%-a pedig 23 évesnek. A többi válasz 16 és 38 év között mozgott. A 
szépségét tekintve a válaszadók 67%-a 6–8-as közé esı pontszámot adott 
neki. 

 
A nemzetiséget vizsgálva a kínai nık származásának megítélése ugyanaz, mint a kínai 

férfiaké a képek alapján. A legtöbben valamelyik ázsiai országot mondták, de sok volt a kínai 

nemzetiségre adott tipp, a maradék pedig elenyészı.  

A három kínai nıt ábrázoló képet összevetve a válaszok átlaga alapján látható, hogy a 

legfiatalabbnak, 24 évesnek a KN23. képen szereplı nıt gondolják a válaszadók, 26 évesnek 

a KN19. képen lévıt, végül 35 évesnek vélik a KN22. képen láthatót (F6. függelék: F6.5. 

táblázat). 
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A szépségskálán a KN19. képen szereplı nı 7-es, a KN22. képen lévı 6-os átlagpontszámot 

kapott. A KN23. kép esetében érdekes helyzet állt elı: itt a válaszolók 23%-a adott 6-ost, és 

ugyanennyien adtak 8-as értéket a képen szereplı nınek, így az átlagpontszáma 7-es lett a 10-

es skálán (F6. függelék: F6.5. táblázat). 

Fehér férfiak (FF) 
 

 

Az FF5. képen mutatott kaukázusi férfi a legtöbb válasz szerint (58%) 
valamelyik európai országból származik. Bár ebben a csoportban nincs 
benne a magyar származás, mivel azt különvettük, ha megnézzük 
részletesebben lebontva a nemzetiségre adott válaszokat, Magyarországból 
valónak gondolják a legtöbben (17%). Az életkorra adott válaszok 14 és 30 
éves közt mozognak, ezen belül is a legnagyobb arányban (24%) 17 
évesnek gondolták a válaszadók. A szépséget értékelve a legnagyobb 
arányú válasz (25%) az 5-ösre esett. 

 

Az FF15. képen látható kaukázusi férfiról a válaszolóknak 80%-a mondta, 
hogy szerintük valamelyik európai országból származik, ezen belül a 
legtöbben britnek gondolták. Az életkorára kapott tippek 17 és 40 közt 
ingadoztak. A legnagyobb arányban (15%) 23 évesnek gondolták a 
kérdıívet kitöltık, de ugyanennyien voltak azok is, akik szerint 26 éves. 
Szépség szempontjából 21% adott 6-os, 18% 7-es és 17% 5-ös pontszámot 
neki. 

 

Az FF18. képen szintén egy kaukázusi férfi látható. İt a válaszadók 65%-
a gondolta valamelyik európai országból származónak (a legtöbben 
britnek, mint elıbb), és 11%-uk szerint magyar. Az életkorát illetıen 49% 
vélekedett úgy, hogy a férfi 24–27 éves közötti, de a skála itt is széles, 18-
tól 45 évesig terjed. A szépség tekintetében a válaszadók 67,5%-a 5 és 7 
közötti pontszámot adott a férfinak. 

 
A nemzetiségre kapott válaszokat nézve mind a három kép esetében egyértelmően az európai 

országokra esett a legtöbb választás. Ezen belül az FF5. képen látható férfit a legtöbben 

magyarnak, az FF15. és FF18. képeken láthatókat pedig britnek gondolták a legnagyobb 

arányban.  
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Összevetve a kaukázusi férfiakat ábrázoló képeket, a legfiatalabbnak, vagyis 18 évesnek az 

FF5. képen látható férfit vélte az összes válaszadó átlagosan, az FF15. képen mutatottat 25 

évesnek, az FF18. képen lévıt 27évesnek tippelték (F6. függelék: F7. táblázat). 

A szépségskálán kiosztott válaszok végeredménye szerint az FF5. képre átlagosan 5-öst, az 

FF15. és FF18. képre 6-ost adtak a kérdıívet kitöltık (F6. függelék: F7. táblázat) 

Fehér nık (FN) 
 

 

Az FN4. képen szereplı kaukázusi nırıl a válaszadók 46% gondolta úgy, 
hogy valamelyik európai országból való, 16%-uk szerint amerikai és 11%-
uk szerint magyar. Az életkor itt is széles skálán mozog, 17 és 37 éves 
között, de a legtöbben (55%) 23 és 30 éves közé tették a nı életkorát. 
Szépség tekintetében a legtöbben (57%) a 6–7-es pontszámot adták neki. 

 

Az FN13. képen szintén egy kaukázusi nıt mutattunk a kérdıívet 
kitöltıknek, akik ıt döntıen (76%) valamelyik európai országhoz kötötték. 
Az életkorra adott válaszok 23 és 45 között mozognak, ezen belül 64% 
gondolta, hogy 30 és 35 éves közötti. A szépség megítélésekor a döntı 
többség (79%) 6–8-as értékeket adott. 

 

Az FN17. képen látható kaukázusi nı nemzetiségét illetıen a válaszolók 
52%-a valamelyik európai országot és 27%-a Magyarországot írta be a 
kérdıívbe. Az életkorra érkezett válaszok alapján az látszik, hogy 35% 23 
és 25 éves közé teszi a nı korát (a válaszok alsó határa 16, felsı határa 35 
év. A válaszadók 56%-a szerint a szépség 10-es skáláján 7–8 közti 
pontszámot érdemel.  

 
A nemzetiséget illetıen – mint a férfiaknál – mind a három kaukázusi nıt ábrázoló kép 

esetében az európai országokra esett a legtöbb választás. Ha viszont szétbontjuk a 

szavazatokat, árnyalhatjuk a megítélést. Az FN4. kép esetében amerikai származásúnak vélték 
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a legtöbben a képen mutatott nıt, és csak a második helyre tették az európai, közülük is 

leginkább a magyar származást. Az FN13. kép esetében a szétbontott válaszok szerint a 

legtöbben németnek gondolták ıt, míg az FN17. képnél a magyar származásra tippeltek a 

legnagyobb arányban. 

A kaukázusi nık esetében az életkort nézve az FN17. képen szereplı nıt ítélték a 

legfiatalabbnak, a válaszok átlaga szerint ı 24 éves. Az FN4. képen látható nıt az átlag 

alapján 26 évesnek látták, míg az FN13. képen lévıt 34 évesnek (F6. függelék: F6.8. 

táblázat). 

A szépségre vonatkozó kérdésre kapott válaszok átlagai azt mutatják, hogy mindhárom nıt 7-

es szépségőnek értékelik a válaszadók (F6. függelék: F6.8. táblázat). 
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Az elıkészítı kutatás tapasztalatai 

 

A képeket nézegetve elsı pillantásra feltőnik az alanyok „szépsége”. Ennek oka, hogy az 

ingyenesen letölthetı képek többsége feltehetıen modelleket ábrázol. Mivel ezzel 

tulajdonképpen „homogenizáltuk” a szépséget, nem jelent komoly torzító hatást a designra 

vonatkozóan. Az F6. függelék táblázataiból jól látszik, hogy legalacsonyabb átlagos 

szépségpontszám ötös (amit mind férfiak érdemeltek ki), a legmagasabb pedig hetes, tehát 

nem szélsıségesen „jók” ezek az értékelések. 

A pilot kutatás képei közé általánosságban kellemes külsejő egyének kerültek be. Figyelni 

kellett a „szépség” homogenizálására, így a kiválasztás során igyekeztünk a tízes skálán 6–7-

esre értékelt személyek képeit beválogatni. 

Hiányosság volt továbbá, hogy egyes profilok esetében nem volt elegendı számú kép, így 

némelykor új képeket kellett keresni (erre három esetben kényszerültünk: arab, afrikai és 

határon túli magyar férfi).  

Mindkét afrikai férfi képében volt valami zavaró tényezı (üzletember külsejő, mobiltelefon, 

lefelé nézı arcbeállítás), ezért kellett helyettük másik kép. Az arab férfiak közül az AF1. 

képen szereplı férfit a legtöbben (46%) valamelyik európai országba sorolták, ahogy az AF3. 

képen látható férfi dekódolása sem volt sikeres (35% észak-amerikaira tippelt). Ráadásul 

zavaró tényezı volt a háttér és a mőtısruha is. Az AF6. képen szereplı férfi megítélését 

torzíthatta az öltözete és az arckifejezése, bár viszonylag sokan látták arabnak. A határon túli 

férfi kiválasztásánál is voltak problémák. Az FF15. képen szereplı európai férfi esetében a 

túlzott intellektuális jelleg, az FF18. képen láthatónál a profilkép jellege és a kopaszság volt 

zavaró tényezı. 

A következı szempontok számítottak végül a képek kiválasztásánál (F3. függelék):  

� viszonylag nagyarányú (legalább egyharmad) helyesen dekódolt nemzetiség/származás, 

amit „lazán” kezeltünk abban az értelemben, hogy a kínait és az ázsiait is elfogadtuk; 

� nem túl kiemelkedı pontszám a szépségre (kb. 7-es átlag); 

� nincsenek „zavaró” tényezık; 

� alapvetıen vidám és mosolygós; 
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� a kamerába néz. 

 

A képek áttekintésének talán legfontosabb tanulsága, hogy az egyes képek háttere, a rajtuk 

szereplı személy ruházata befolyásolhatta a válaszadókat, vagyis valószínősíthetıen torzította 

a végeredményt.  

Fontos, hogy a kérdıívben felhasznált képeken ne legyenek zavaró tényezık, mert az 

befolyásolhatja a válaszokat abból a szempontból például, hogy milyen munkára alkalmas az 

adott személy. Voltak képek, ahol sikerült ezeket a hatásokat kiküszöbölni (laptop, háttér 

stb.), de volt, ahol nem (mőtısköpeny, mobiltelefon stb.). Ez utóbbiakat ki kellett hagyni a 

válogatásból. 

A különbözı bırszínő és etnikumú személyek esetében nem érdemes fekete-fehér képeket 

mutatni a válaszolóknak, mert csak felesleges „zajként” érvényesülnek a származás 

dekódolásában. 

Egy késıbbi pilot kutatás megtervezésekor az egyes tesztelıi profilokhoz nagyobb és azonos 

számú képet javaslunk használni, melyek között egyenletesen oszlanak meg a komoly és 

vidám arcok, és a különbözı korcsoporthoz (fiatal/középkorú például) tartozó személyek. A 

képek kiválasztásánál érdemes azonos „beállítású” képeket használni, azaz kamerába nézı, 

„zavaró” hatásoktól mentes (szemüveg, sapka és kellék nélküli) fotókat kiválasztani. Számok 

tekintetében javasolható, hogy a kiválasztásra kerülı képek számának négyszerese kerüljön be 

a pilot képsorozatba. Például ha négy különbözı etnikumú nıt és férfit kell kiválasztanunk, 

célszerőnek látszik minden etnikumból és nembıl legalább 4-4-et, azaz összesen 32 fényképet 

tesztelni, így az elıtesztelést követıen, nagy valószínőséggel ki tudjuk választani a megfelelı 

képeket, és nem kényszerülünk újak keresésére. 
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3. A migráns és szakértıi interjúk tervezett témakörei és kérdései 

  
A kutatási tervnek megfelelıen 2011 nyarán félig- strukturált interjúkat készítünk harmadik 

országbeli migránsokkal és szakértıkkel. A félig strukturált interjúk lényege, hogy egy elıre 

meghatározott tematika szerint járjuk körül az interjú kérdéseit. A nyitott kérdéseket az 

interjúalany fıbb szocio-demográfiai helyzetét feltáró zárt kérdések egészítik ki, melyeket egy 

külön adatlapon rögzít a kérdezı. A migráns interjúk konkrét kérdéseinek kidolgozásakor 

nagyban támaszkodtunk az MTAKI-ICCR 2009-es „Bevándorlók Magyarországon” címő 

kutatásának interjús tematikájára. 

• Az interjúk tervezett ideje: körülbelül 60 perc 

• A kérdezés tervezett ideje: 2011. május-július 

Az interjúk terepei 

Az interjú-alanyok kiválasztásánál a következı szempontokat vesszük figyelembe: Melyek 

azok az intézmények, amelyekkel munka- és lakáskeresés során találkoznak a harmadik 

országbeliek? Feltételezéseink szerint a migráns lét különbözı aspektusait kutatási témánkhoz 

szorosan kapcsolódó két szférában látjuk indokoltnak, mely szférák kvalitatív módszerekkel 

történı megismerése kiegészíti a kérdıíves kutatásunk eredményeit.  

 

Az interjúk helyszíne: Budapest. Az interjúk területi koncentrációját indokolja, hogy a 

migránsok több mint 50%-a a Közép-Magyarországi régióban, Budapesten és Pest megyében 

él4, továbbá adatfelvételi-logisztikai és költséghatékonyság okok miatt is célszerőnek látjuk 

Budapestre koncentrálni az adatfelvételt. 

                                                           
4Bevándorlók Magyarországon, 2009. 41.o. 
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A kvalitatív kutatás célcsoportjai: 

1. Munkaerıpiac: 

••••  Munkáltatók, akik foglalkoztatnak harmadik országbeli migránsokat (migráns 

és/vagy magyar interjúalanyok) 

••••  Migráns munkavállalók: legálisan és illegálisan Magyarországon dolgozó harmadik 

országbeli migránsok 

••••  Munkaközvetítık: elsısorban diák- és alkalmi munkaközvetítıket kérdezünk meg, 

mivel feltételezhetıen ezek állnak leginkább kapcsolatban a célcsoporttal. (harmadik 

országbeli migráns és/vagy magyar interjúalanyok) 

 2. Szociális szféra (ezen belül lakáskörülmények): 

•••• Önkormányzatok ügyintézıi, ahol ügyfélként megjelennek a bevándorlók  

•••• Kerületi családsegítı központok (kiemelten a Józsefvárosi és Kıbányai és Csepeli 

családsegítı szolgálatok, a migránsok koncentrált jelenléte miatt) 

•••• A területen dolgozó civil és nemzetközi szervezetek: pl. Menedék Egyesület, IOM 

•••• Migráns munkavállalók (1. pontban megjelölt), mellett a munkaerı-piacról kiszorult 

interjúalanyokat is bevonnánk a kutatásba, hogy képet kapjunk szociális és ezen belül 

lakáspiaci helyzetükrıl 
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 I.A migráns interjúk tervezett témakörei 

1. A migráció körülményei: Magyarországra érkezés okai, ideje stb. 

•••• Kérem, mesélje el, hogy mikor és hogyan került Magyarországra!   

•••• Miért jött el, miért pont Magyarországra jött? Kikkel érkezett? Kikhez 

érkezett? Hol telepedett le elıször, röviden a korább lakóhelyekrıl. 

 

2. Magyarországgal kapcsolatos tapasztalatok alakulása 

 

• Hallott-e korábban Magyarországról, és ha igen miket és kitıl hallott 

Magyarországról, mielıtt ideérkezett? 

• Milyen volt Magyarország, ahhoz képest, amilyennek képzelte?  

• Ha újra döntéshelyzetben lenne, Magyarországot választaná? Volt és volna-e 

lehetısége más országba menni? 

• Melyek azok a dolgok, amiket szeret Magyarországban és a magyarokban? 

• Melyek azok a dolgok, amiket nem szeret Magyarországban és a magyarokban? 

• Melyek azok az anyaországból, amelyek hiányoznak Magyarországon? 

 

 

3. Magyarországi kapcsolatok az ideérkezés elıtt: 

 

• Mielıtt idejött, voltak kapcsolatai a saját anyaországából olyanokkal, akik 

Magyarországon élnek? Ha igen, kiket ismert? 

• Mielıtt idejött, voltak kapcsolatai magyarokkal? Ha igen, kiket ismert?  

o Magyarországra érkezése elıtt milyen rendszerességgel és milyen módon 

tartott kapcsolatot ezekkel a magyarokkal? 

o Hogyan alakultak ezek a kapcsolatok az ideérkezése után? 
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4. Magyarországi intézményekkel kapcsolatos attitődök alakulása: 

• Milyen intézményekkel került kapcsolatba, mióta itt van? (Bevándorlási Hivatal, 

önkormányzatok, családsegítık, kórház, munkaügyi hivatal, óvoda, iskola, stb.) 

• Voltak-e rossz élményei? Ha igen, mely intézményekben? 

o  Meséljen el egy konkrét esetet!  

• Voltak-e jó élményei? Ha igen, mely intézményekben? 

o  Meséljen el egy konkrét esetet!  

• Kapcsolatba került-e valamilyen segítı szervezettel, mióta itt van? Rákérdezni: 

nonprofit szervezetekre, állami szociális ellátó rendszerre) 

• Milyen esetek, ügyek kapcsán ismerte meg ezeket? Meséljen ezekrıl a 

tapasztalatokról! 

 

5. Informális és formális kapcsolatok migránsokkal és magyarokkal: 

• Vannak-e magyar barátai, ismerısei? Ha igen, meséljen róluk! (mit csinálnak együtt, 

miben számíthatnak egymásra, segítenek-e egymásnak stb.) 

• Vannak-e anyaországbeli barátai, ismerısei? Ha igen, meséljen róluk! (mit csinálnak 

együtt, miben számíthatnak egymásra, segítenek-e egymásnak stb.) 

• Vannak-e más országból jött migráns barátai, ismerısei? Ha igen, meséljen róluk! (mit 

csinálnak együtt, miben számíthatnak egymásra, segítenek-e egymásnak stb.) 

 

6. Formális kapcsolatok: „papírok”, hivatali ügyintézés és ezzel összefüggı kapcsolatok 

• Hogyan alakult a státusza, az itt tartózkodásra jogosító papírjai az ideérkezés óta? 

• Kapott-e valakitıl segítséget a „papírok” intézésében? Ha igen, kitıl? Mennyiben 

alkalmi jellegőek, mennyiben rendszeresek ezek a segítségek?  

• Meséljen azokról, akiktıl segítséget kap! 

• Elıfordult-e, hogy ı segített valakinek a hivatali ügyintézésben? 

• Mi a véleménye a bevándorlási hivatalról és az ügyintézésrıl? 

• Szüksége van-e fordítói segítségre? Kihez tud fordulni ez ügyben? 
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7. Korábbi munkatapasztalat, végzettség, nyelvtudás 

• Milyen iskolai végzettsége, nyelvtudása van? Vannak-e errıl dokumentumai, 

bizonyítványai? 

• Dolgozott-e anyaországban, ideérkezése elıtt? Ha igen mivel foglalkozott? 

8.A: HA DOLGOZIK: Munkakörülmények, munkahelye, munkahelyi kapcsolatok 

• Meséljen arról, hogy mivel foglalkozik Magyarországon!  

• Hogyan alakult a munkavégzése az ideérkezés óta, milyen munkái voltak?  

• Az önnel egy háztartásban élık mivel foglalkoznak Magyarországon? 

• Beszéljen a munkahelyérıl! Hogyan telik egy napja? 

• Meséljen arról, hogy kikkel kerül kapcsolatba a magyarországi munkája során!  

o (Munkatársairól és ügyfeleirıl / vásárlóiról / klienseirıl) 

• Kapott-e formális (intézményes) és informális segítséget a munkájához? Ha igen, 

miben? (pl. vállalkozás elindítása, alkalmazottak felvétele, adózás, stb.) 

8.B: HA NEM DOLGOZIK: Munkakeresés, akadályok, problémák  

• Hogyan alakult a munkavégzése az ideérkezés óta, milyen munkái voltak?  

• Mióta nem dolgozik? Az önnel egy háztartásban élık mivel foglalkoznak 

Magyarországon? 

• Melyek az álláskeresés fıbb nehézségei? (nyelvtudás, szaktudás, „papírok” hiánya) 

• Kap-e formális (intézményes, pl. munkaügyi központ) és informális segítséget a 

munkájához? Ha igen miben? (pl. vállalkozás elindítása, alkalmazottak felvétele, 

adózás, stb.) 
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9. Lakáshelyzet: Lakókörülmények, korábbi lakóhelyek Magyarországra érkezés óta  

• Hogyan alakultak a lakókörülményei az ideérkezés óta? 

• Meséljen arról a helyrıl, ahol jelenleg lakik!  

• Meséljen a szomszédairól, társbérlıkrıl! Kivel, kikkel van szorosabb kapcsolatban? 

• Vannak-e konfliktusai a szomszédokkal? Ha igen, meséljen ezekrıl! 

• Segítenek-e egymásnak a szomszédokkal? Miben, mondjon példákat! 
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II. Interjúvázlat szakértıi interjúkhoz 

 
A konkrét kérdések nagymértékben intézményfüggık, ezek csak a fıbb témakörök, kiindulási 
pontok! 
 
1. Bevezetés 

Mióta dolgozik/van itt (ezen a helyen, intézményben, szervezetben)? 

Kérjük, mesélje el röviden mivel foglalkozik? 

 

2. Motiváció, elızmények, kapcsolatok 

Hogy került erre a munkahelyre?  

Van-e kapcsolata migráns ügyfelekkel/munkatársakkal?  

Ha igen, körülbelül hányan fordulnak meg havonta? 

Kik járnak ide? Mit csinálnak, miért járnak? Kialakulnak-e kapcsolatok az ide járók között?  

 

3. Az intézmény 

Mi az intézmény fı tevékenysége? 

Melyek az intézmény migránsokkal kapcsolatos tevékenysége? 

Voltak-e nehézségek, és ha igen, milyen nehézségekkel szembesültek az elmúlt idıben? 

 

4. Migránsokkal kapcsolatos tapasztalatok 

Milyennek látja a Magyarországon élı bevándorlókat általában? 

Melyek a fıbb nehézségek, megoldásra váró problémák? 

És az Ön migráns ügyfelei konkrétan milyen problémákkal fordulnak Önökhöz? 

Változtak-e az ezzel kapcsolatos tapasztalatai az idık folyamán?  

Volt-e valami, ami meglepte, amire nem számított, amikor idekerült? 

 

Az interjúkhoz tartozó adatlapokat a 7. Függelék tartalmazza. 
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Függelék 

F1. függelék: A 2006-os kutatás során használt képek – roma/nem roma nık és férfiak 
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F2. függelék: Migráns kérdıív blokk, 2011. OMNIBUSZ, április 

1. Tervezi-e Ön,... 

 
 

   
HA IGEN:  

Mely ország(ok)ra gondolt?  

 igen nem NT  
MAX. 3 VÁLASZ! 

 
KÓD: KÓD: KÓD: 

a. hogy egy pár hétre, vagy hónapra külföldre 
menjen dolgozni (ingázni is)? 1 2 9 X    X 

b. hogy egy pár évre külföldre menjen dolgozni? 1 2 9 X    X 

c. hogy külföldön éljen? 1 2 9 X    X 
 

ORSZÁGOK KÓDJAI: 

01  –  Ausztria 
02  –  Belgium 
03  –  Dánia 
04  –  Finnország 
05  –  Franciaország 
06  –  Görögország 
07  –  Hollandia 

08  –  Írország 
09  –  Luxemburg 
10  –  Nagy-Britannia 
11  –  Németország 
12  –  Olaszország 
13  –  Portugália 
14  –  Spanyolország 
15  –  Svédország 

16  –  Magyarországgal szomszédos 
ország (Ausztriát kivéve) 

17  –  egyéb európai ország 
18  –  USA 
19  –  Kanada 
20  –  egyéb (nem európai)  ország 
99  –  NT 

 
2. Most más témáról kérdezném. Ön mit mondana? Magyarországnak… 

 

1  –  minden menekülıt be kellene fogadnia, 
2  –  senkit sem szabad befogadnia, vagy 
3  –  van akit igen, van akit nem? 
 

9  –  NT X  – 
 
3. Ön szerint be kell-e fogadni a menekülık közül … 

 Igen Nem NT 

a. a kínaiakat? 1 2 9 X

b. az arabokat? 1 2 9 X

c. afrikaiakat? 1 2 9 X

d. határon túli magyarokat? 1 2 9 X

e. a románokat? 1 2 9 X

f. a pirézeket? 1 2 9 X

g. a romákat? 1 2 9 X

 

 

4 - RE 



41  
 
 

4. Az emberek egymás közti viszonyai különbözıképpen alakulnak. A #. VÁLASZLAP -on felsorolunk 
néhány jellegzetes kapcsolatfajtát. Elfogadna-e Ön egy… 

 
családtagként?  szomszédként?  kollégaként?  

Igen Nem VM NT Igen Nem VM NT Igen Nem VM NT 

a. határon túli magyart 1 2  8 9 1 2  8 9 1 2  8 9 

b. kínait 1 2  8 9 1 2  8 9 1 2  8 9 

c. afrikait 1 2  8 9 1 2  8 9 1 2  8 9 

d. arabot 1 2  8 9 1 2  8 9 1 2  8 9 

e. romát, cigányt 1 2  8 9 1 2  8 9 1 2  8 9 

f. zsidót 1 2  8 9 1 2  8 9 1 2  8 9 

g. bırfejőt, 
skinhead-et 1 2  8 9 1 2  8 9 1 2  8 9 

h. kábítószerest  1 2  8 9 1 2  8 9 1 2  8 9 

X  –   
 
5. Hogyan vélekedne arról, ha gyermeke…   gyerekkel barátkozna?  

 

 támogatná ellenezné VM NT  

a. arab 1 2 8 9 X 

b. roma, cigány 1 2 8 9 X 

c. kínai 1 2 8 9 X 

d. határon túli magyar 1 2 8 9 X 

e. afrikai 1 2 8 9 X 

f.  zsidó 1 2 8 9 X 

g. bırfejő, skinhead 1 2 8 9 X 

h. kábítószeres 1 2 8 9 X 
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6. Mennyire ért Ön egyet a következı állításokkal? 
 

 
Egyáltalán nem 

ért egyet  
Inkább nem 

ért egyet 
Inkább egyet ért 

Teljes mértékben 
egyet ért 

NT  

a. A bevándorlók miatt növekszik 
a bőnözés. 

1 2 3 4 9 X 

b. A bevándorlók elveszik a 
munkát azok elıl, akik 
Magyarországon születtek.  

1 2 3 4 9 X 

c. A bevándorlók nyitottabbá 
teszik Magyarországot az új 
eszmék és kultúrák iránt.  

1 2 3 4 9 X 

d. A magyar népességfogyás 
miatt szükség van 
bevándorlókra, mert növelik 
lakosságszámot. 

1 2 3 4 9 X 

e. A bevándorlók hasznára 
válnak a magyar 
gazdaságnak. 

1 2 3 4 9 X 

f. A bevándorlók sikeres 
emberek, hiszen külföldön is 
képesek boldogulni.  

1 2 3 4 9 X 

 
7. Mennyire ért Ön egyet a következı állításokkal? 
 

 
Egyáltalán nem 

ért egyet  
Inkább nem 

ért egyet 
Inkább egyet ért 

Teljes mértékben 
egyet ért 

NT  

a. Magyarországon a 
bevándorlási szabályok 
szigorítására van szükség. 

1 2 3 4 9 X 

b. A bevándorlókat szigorú 
megfigyelés alatt kell tartani.  

1 2 3 4 9 X 

c. Létre kell hozni olyan bőnügyi 
nyilvántartást, melyben az  
elkövetık faji  
hovatartozását is számon 
tartják. 

1 2 3 4 9 X 

d. A bevándorlók  számának 
növekedése növeli a 
terrorfenyegetést  
Magyarországon. 

1 2 3 4 9 X 
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8. Ön szerint várható-e a jövıben, hogy Magyarországra nagy számban telepednek le.... 
 

 igen nem NT  

a. zsidók, izraeliek 1 2 9 X 

b. kínaiak 1 2 9 X 

c. arabok  1 2 9 X 

d. afrikaiak  1 2 9 X 

e. hollandok 1 2 9 X 

f. oroszok 1 2 9 X 

g. németek 1 2 9 X 

h. szlovákok 1 2 9 X 

 

9. Mit gondol,  mekkora veszélyt jelentenek Magyarország békéjére és biztonságára?  
Kérem, hogy a  +#. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! 

 

  

 jelentıs 
veszélyt jelent 

veszélyt 
jelent 

kis veszélyt 
jelent 

egyáltalán nem 
jelent veszélyt 

NT  

a. Oroszország 1 2 3 4 9 X 

b. az Egyesült Államok 1 2 3 4 9 X 

c. arab országok 1 2 3 4 9 X 

d. a szomszédos országok 1 2 3 4 9 X 

e. az országban élı kisebbségek 1 2 3 4 9 X 

f. bevándorlók, menekültek 1 2 3 4 9 X 

 
10. Ismer Ön személyesen…  
 

 igen nem NT  

a. arabot? 1 2 9 X 

b. romát, cigányt? 1 2 9 X 

c. kínait? 1 2 9 X 

d. határon túli magyart? 1 2 9 X 

e. afrikait? 1 2 9 X 

f. zsidót? 1 2 9 X 

g. bırfejőt, skinhead-et?  1 2 9 X 

h. kábítószerest?  1 2 9 X 
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11. Magyarországon nagyjából 10 millió ember él. Ön szerint EBBİL hány fı…   
Ha nem tud pontos számot mondani a lakosság százalékában is megbecsülheti! Senki sem tud 
pontos számot, kérjük, becsülje meg! 

 
 

 

 Fı Százalék NT  

a. roma, cigány?   999 X 

b. kínai?   999 X 

c. afrikai?   999 X 

d. határon túli magyar?   999 X 

e. arab?   999 X 

f. zsidó?   999 X 

 
12. Általánosságban Ön mit mondana: A legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy inkább azt, hogy 

nem lehetünk elég óvatosak az emberi kapcsolatokban? Helyezze el véleményét a skálán, ahol 
a „0” azt jelenti, hogy nem lehetünk elég óvatosak, a „10” pedig azt, hogy a legtöbb ember 
megbízható. 

 
Nem lehetünk elég 
óvatosak 

     A legtöbb ember 
megbízható VM NT 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 
13. Ön személy szerint mennyire bízik meg a következı intézményekben? A „0” azt jelenti, hogy Ön 

egyáltalán nem bízik az adott intézményben, a „10” pedig azt jelenti, hogy teljesen megbízik 
benne.  
Elıször is Ön személy szerint mennyire bízik meg...  

 

 Egyáltalán nem  
bízik meg 

Teljesen 
megbízik VM NT 

 

a. a magyar Országgyőlésben? 00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10 88 99 X

b. a magyar jogrendszerben? 00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10 88 99 X

c. a rendırségben? 00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10 88 99 X

d. a politikusokban? 00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10 88 99 X

 

VAGY fı VAGY százalék! 
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14. Kérem, mondja meg, hogy Ön szerint mekkora a feszültség a következı csoportok között 
Magyarországon? 

 

 

Nagy 
feszültség 

 Kis mértékben 
van 

feszültség 

Nincs 
feszültség 

VM 
 

NT 

a. Szegények és gazdagok között? 1 2 3 8 9 

b. Idısek és fiatalok között? 1 2 3 8 9 

c. Bevándorlók és magyarok között? 1 2 3 8 9 

d. Cigányok és magyarok között? 1 2 3 8 9 
 

X  –   
 
15. Magyarországon sokféle nemzetiség él. Ön milyen nemzetiségőnek tartja magát elsısorban? 

01  –  magyar 
02  –  német 
03  –  szerb 
04  –  horvát 
 

05  –  román 
06  –  szlovák 
07  –  roma, cigány 
08  –  egyéb, éspedig: .......................... 
88  –  M 99  –  NT X  –   

 
16. És Ön milyen nemzetiségőnek tartja magát másodsorban?  

00  –  nem tartozik más nemzetiséghez 
01  –  magyar 
02  –  német 
03  –  szerb 
04  –  horvát 

05  –  román  
06  –  szlovák 
07  –  roma, cigány 
08  –  egyéb, éspedig: .......................... 
88  –  M 99  –  NT X  –   

 
17. Az elmúlt 12 hónapban érte-e Önt hátrányos megkülönböztetés  az #. VÁLASZLAP-on lévı okok 

miatt?  

 Említette Nem említette VM NT 

a. Nemzetiségi vagy etnikai hovatartozása miatt? 1 2 8 9 

b. Neme miatt (azért, mert férfi/nı)? 1 2 8 9 

c. Életkora miatt (azért, mert fiatal/idıs)? 1 2 8 9 

X  –   
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18. Mennyire ért vagy nem ért egyet következı, romákkal, cigányokkal kapcsolatos véleményekkel? 

 teljes 
mértékben 
egyetértek 

inkább 
egyetértek 

inkább 
nem értek 

egyet 

egyáltalán 
nem értek 

egyet 

NT  

a. A cigányok gondjai megoldódnának, ha 
végre elkezdenének dolgozni.  4 3 2 1 9 X 

b. A cigányoknak több támogatást kell adni, 
mint a nem cigányoknak.  4 3 2 1 9 X 

c. Minden cigány gyermeknek joga van arra, 
hogy a nem cigányokkal közös iskolai 
osztályokban tanuljon.  

4 3 2 1 9 X 

d. A cigányok között a hagyományos családi 
értékek tisztelete erısebb, mint a nem 
cigányok között. 

4 3 2 1 9 X 

e. A bőnözési hajlam a cigányok vérében van.  4 3 2 1 9 X 

f. Csak helyeselni lehet, hogy még vannak 
olyan szórakozóhelyek, ahová a cigányokat 
nem engedik be.  

4 3 2 1 9 X 

 
19. Mutatok Önnek  4 fényképet. BORÍTÉK Tegyük fel, hogy a helyi önkormányzathoz takarítónıt 

keresnek, és Önnek kell kiválasztania, hogy a  4 jelentkezı közül kit vegyenek fel. Akit a 
legszívesebben választana, az kerüljön az elsı helyre, a következı a második helyre és így 
tovább: kérem, mind a négy képet tegye sorrendbe!   

 

 SORREND NT  

a. Fatima  9 X 

b. Abena  9 X 

c. Yin  9 X 

d. Sára  9 X 

 
20. Mutatok Önnek 4 fényképet. BORÍTÉK Tegyük fel, hogy a helyi önkormányzathoz karbantartót 

keresnek, és Önnek kell kiválasztania, hogy a 4 jelentkezı közül kit vegyenek fel. Akit a 
legszívesebben választana, az kerüljön az elsı helyre, a következı a második helyre és így 
tovább: kérem, mind a négy képet tegye sorrendbe!   

 

 SORREND NT  

a. Ali  9 X 

b. Adofo  9 X 

c. Chen  9 X 

d. Tamás  9 X 
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F3. függelék: A 2011-es migráns kutatás kutatási elrendezése és képsorozatai 

 
F3.1. táblázat: A férfi tesztképek jellemzıinek kísérleti elrendezése (1. hónap) 

 

 Arab férfi képe Afrikai  férfi képe Kínai  férfi képe Magyar  férfi képe 
Név ALI ADOFO CHEN TAMÁS 
Nemzetiség iráni nigériai kínai vajdasági magyar 
Életkor  
(elıkészítı kutatás 
alapján becsülve) 

27 éves 25 éves 28 éves 26 éves 

A típusú integráció: 
„NAGYON JÓL” 
integrált 
333 fı 

10 éve él 
Magyarországon 

10 éve él 
Magyarországon 

10 éve él 
Magyarországon 

10 éve él 
Magyarországon 

középfokon tud 
magyarul 

középfokon tud 
magyarul 

középfokon tud 
magyarul 

középfokon tud 
magyarul 

magyar felesége 
van 

magyar felesége 
van 

magyar felesége 
van 

magyar felesége 
van 

és óvodáskorú 
gyermeke 

és óvodáskorú 
gyermeke 

és óvodáskorú 
gyermeke 

és óvodáskorú 
gyermeke 

B típusú integráció: 
„GYENGÉN” 
integrált 
333 fı 

2 éve él 
Magyarországon 

2 éve él 
Magyarországon 

2 éve él 
Magyarországon 

2 éve él 
Magyarországon 

alapfokon tud 
magyarul 

alapfokon tud 
magyarul 

alapfokon tud 
magyarul 

alapfokon tud 
magyarul 

egyedülálló egyedülálló egyedülálló egyedülálló 
nincs gyermeke nincs gyermeke nincs gyermeke nincs gyermeke 

C típusú integráció: 
„VEGYES” 
333 fı 

10 éve él 
Magyarországon 

10 éve él 
Magyarországon 

10 éve él 
Magyarországon 

10 éve él 
Magyarországon 

középfokon tud 
magyarul 

középfokon tud 
magyarul 

középfokon tud 
magyarul 

középfokon tud 
magyarul 

egyedülálló egyedülálló egyedülálló egyedülálló 
nincs gyermeke nincs gyermeke nincs gyermeke nincs gyermeke 
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FÉRFI „A” kártyalapok 
 

  

  

ALI ADOFO 

iráni nigériai 

27 éves 25 éves 

10 éve él Magyarországon 10 éve él Magyarországon 

középfokon tud magyarul középfokon tud magyarul 

magyar felesége és egy 6 éves, óvodás  
gyermeke van 

magyar felesége és egy 3 éves, óvodás  
gyermeke van 

  

  

  

CHEN TAMÁS 
kínai vajdasági magyar 

28 éves 26 éves 

10 éve él Magyarországon 10 éve él Magyarországon 

középfokon tud magyarul középfokon tud magyarul 

magyar felesége és egy 5 éves,  
óvodás gyermeke van 

magyar felesége és egy 4 éves, óvodás  
gyermeke van 
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FÉRFI „B” kártyalapok 
 

  

  

ALI ADOFO 

iráni nigériai 

27 éves 25 éves 

2 éve él Magyarországon 2 éve él Magyarországon 

alapfokon tud magyarul alapfokon tud magyarul 

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke 

  

  

  

CHEN TAMÁS 
kínai vajdasági magyar 

28 éves 26 éves 

2 éve él Magyarországon 2 éve él Magyarországon 

alapfokon tud magyarul alapfokon tud magyarul 

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke 
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FÉRFI „C”kártyalapok 
 

  

  

ALI ADOFO 

iráni nigériai 

27 éves 25 éves 

10 éve él Magyarországon 10 éve él Magyarországon 

középfokon tud magyarul középfokon tud magyarul 

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke 

  

  

  

CHEN TAMÁS 
kínai vajdasági magyar 

28 éves 26 éves 

10 éve él Magyarországon 10 éve él Magyarországon 

középfokon tud magyarul középfokon tud magyarul 

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke 
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F3.2. táblázat: A nıi tesztképek jellemzıinek kísérleti elrendezése (1. hónap) 
 

  Arab  nı képe Afrikai  nı képe Kínai  nı képe Magyar  nı képe 
Név FATIMA ABENA YIN SÁRA 
Nemzetiség iraki kenyai kínai kárpátaljai magyar 
Életkor  
(elıkészítı kutatás 
alapján becsülve) 

25 éves 28 éves 29 éves 27 éves 

A típusú integráció: 
„NAGYON JÓL” 
integrált 
333 fı 

10 éve él 
Magyarországon 

10 éve él 
Magyarországon 

10 éve él 
Magyarországon 

10 éve él 
Magyarországon 

középfokon tud 
magyarul 

középfokon tud 
magyarul 

középfokon tud 
magyarul 

középfokon tud 
magyarul 

magyar férje van magyar férje van magyar férje van magyar férje van 
és óvodáskorú 

gyermeke 
és óvodáskorú 

gyermeke 
és óvodáskorú 

gyermeke 
és óvodáskorú 

gyermeke 

B típusú integráció: 
„GYENGÉN” 
integrált 
333 fı 

2 éve él 
Magyarországon 

2 éve él 
Magyarországon 

2 éve él 
Magyarországon 

2 éve él 
Magyarországon 

alapfokon tud 
magyarul 

alapfokon tud 
magyarul 

alapfokon tud 
magyarul 

alapfokon tud 
magyarul 

egyedülálló egyedülálló egyedülálló egyedülálló 
nincs gyermeke nincs gyermeke nincs gyermeke nincs gyermeke 

C típusú integráció: 
„VEGYES” 
333 fı 

10 éve él 
Magyarországon 

10 éve él 
Magyarországon 

10 éve él 
Magyarországon 

10 éve él 
Magyarországon 

középfokon tud 
magyarul 

középfokon tud 
magyarul 

középfokon tud 
magyarul 

középfokon tud 
magyarul 

egyedülálló egyedülálló egyedülálló egyedülálló 
nincs gyermeke nincs gyermeke nincs gyermeke nincs gyermeke 
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NİI „A” kártyalapok 
 

  

  

FATIMA ABENA 
iraki kenyai 

25 éves 28 éves 

10 éve él Magyarországon 10 éve él Magyarországon 

középfokon tud magyarul középfokon tud magyarul 

magyar férje és egy 3 éves, óvodás  
gyermeke van 

magyar férje és egy 6 éves, óvodás  
gyermeke van 

  

  

  

YIN SÁRA 
kínai kárpátaljai magyar 

29 éves 27 éves 

10 éve él Magyarországon 10 éve él Magyarországon 

középfokon tud magyarul középfokon tud magyarul 

magyar férje és egy 5 éves, óvodás  
gyermeke van 

magyar férje és egy 4 éves, óvodás  
gyermeke van 
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NİI „B” kártyalapok: 
 

  

  

FATIMA ABENA 
iraki kenyai 

25 éves 28 éves 

2 éve él Magyarországon 2 éve él Magyarországon 

alapfokon tud magyarul alapfokon tud magyarul 

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke 

  

  

  

YIN SÁRA 
kínai kárpátaljai magyar 

29 éves 27 éves 

2 éve él Magyarországon 2 éve él Magyarországon 

alapfokon tud magyarul alapfokon tud magyarul 

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke 
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NİI „C” kártyalapok 
 

  

  

FATIMA ABENA 
iraki kenyai 

25 éves 28 éves 

10 éve él Magyarországon 10 éve él Magyarországon 

középfokon tud magyarul középfokon tud magyarul 

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke 

  

  

  

YIN SÁRA 
kínai kárpátaljai magyar 

29 éves 27 éves 

10 éve él Magyarországon 10 éve él Magyarországon 

középfokon tud magyarul középfokon tud magyarul 

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke 
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F4. Függelék: A 2011-es elıkészítı kutatás során használt adatlap 

 
 

 
 

 
Hány 
éves? 

Milyen nemzetiségő? 

Szépség? 
1–10 skálaérték:  

1 – nem szép 
10 – legszebb 

Egyéb megjegyzés 

1. kép     

2. kép     

3. kép     

4. kép     

5. kép     

6. kép     

7. kép     

8. kép     

9. kép     

10. kép     

11. kép     

12. kép     

13. kép     

14. kép     

15. kép     

16. kép     

17. kép     

18. kép     

19. kép     

20. kép     

21. kép     

22. kép     

23. kép     

24. kép     
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F5. függelék: A 2011-es elıkészítı kutatás nemzetiségekre/származási országokra adott 
válaszainak megoszlása  

F5.1. táblázat: Nemzetiségekre/származási országok (kódok) 
1 – „magyar” 42 – „skót” 83 – „európai” 
2 – „kínai” 43 – „lengyel” 84 – „szláv” 
3 – „afrikai” 44 – „holland” 85 – „fehér” 
4 – „arab”  45 – „maláj” 86 – „fekete/néger” 
5 – „török” 46 – „egyiptomi” 87 – „kaukázusi” 
6 – „spanyol” 47 – „vietnami” 88 – „zsidó” 
7 – „olasz” 48 – „líbiai” 89 – „pakisztáni” 
8 – „amerikai/USA” 49 – „thaiföldi” 90 – „szenegáli” 
9 – „francia” 50 – „marokkói” 91 – „kubai” 
10 – „ír” 51 – „bolgár” 92 – „kanadai” 
11 – „angol/brit” 52 – „új-zélandi” 93 – „perzsa” 
12 – „szlovák” 53 – „szomahéli” „szuahéli” 94 – „Puerto-Ricó-i” 
13 – „japán” 54 – „bolíviai” 95 – „libanoni” 
14 – „mongol” 55 – „román” 96 – „szudáni” 
15 – „(dél-/észak-)koreai” 56 – „izraeli” 97 – „latin” 
16 – „portugál” 57 – „ázsiai” 98 – „örmény” 
17 – „ausztrál” 58 – „orosz” 99 – „dél-afrikai köztársasági” 
18 – „görög” 59 – „albán” 100 – „szír” 
19 – „belga” 60 – „svéd” 101 – „tibeti” 
20 – „indiai” 61 – „észt” 102 – „gambiai” 
21 – „osztrák” 62 – „afgán” 103 – „jordáni” 
22 – „német” 63 – „iráni” 104 – „namíbiai” 
23 – „afroamerikai” 64 – „balkáni” 105 – „jemeni” 
24 – „jamaicai” 65 – „(közép-)kelet-európai” 106 – „hawaii” 
25 – „dán” 66 – „távol-keleti” 107 – „kreol/félvér negrid” 
26 – „roma/cigány” 67 – „közel-keleti" 108 – „mesztic” 
27 – „brazil” 68 – „zimbabwei” 109 – „sárga” 
28 – „mexikói” 69 – „erdélyi” 110 – „chilei” 
29 – „finn” 70 – „dél-/latin-amerikai” 111 – „szingapúri” 
30 – „norvég” 71 – „nigériai” 112 – „mulatt” 
31 – „kenyai” 72 – „indonéz” 113 – „indián” 
32 – „Szaud-arábiai” 73 – „svájci” 114 – „északi” 
33 – „elefántcsontparti” 74 – „venezuelai” 115 – „azerbajdzsán” 
34 – „Seychelle-szigeteki” 75 – „kameruni” 116 – „litván” 
35 – „argentin” 76 – „kongói” 117 – „ugandai” 
36 – „kolumbiai” 77 – „algériai” 118 – „dominikai” 
37 – „Fülöp-szigeteki” 78 – „szerb” 119 – „karib” 
38 – „ghánai” 79 – „szomáliai” 120 – „tunéziai” 
39 – „tajvani” 80 – „cseh” 121 – „skandináv” 
40 – „horvát” 81 – „ukrán” 122 – „bangladesi” 
41 – „etióp” 82 – „busman”  
999 – nem válaszolt 
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F5.2. táblázat: A nemzetiségek/származási országok 12 összevont csoportja (kódok) 
1. Magyar: 1, 69 

2. Kínai: 2 

3. Fekete-afrikai/afroamerikai: 3, 23, 31, 33, 38, 41, 68, 71, 75, 76, 79, 82, 86, 90, 99, 102, 104, 117  

4. Arab: 4, 32, 46, 48, 50, 56, 77, 95, 96, 100, 103, 105, 120 

5. Török: 5 

6. Európai országok: 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 40, 42, 43, 44, 51, 55, 59, 60, 61, 

64, 65, 73, 78, 80, 81, 83, 84, 87, 116, 121 

7. Észak-amerikai: 8, 92, 106 

8. Dél- és közép-amerikai: 24, 27, 28, 35, 36, 54, 70, 74, 91, 94, 110, 118 

9. Egyéb ázsiai (kínai nélkül): 13, 14, 15, 39, 45, 47, 49, 57, 101, 109, 111 

10. Indiai: 20 

11. Többszörös etnikai származás: 37, 107, 108, 112 

12. Egyéb: 17, 34, 52, 53, 58, 62, 63, 66, 67, 72, 85, 88, 89, 93, 97, 98, 113, 114, 115, 119, 122,  

999 – nem válaszolt 
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F6. függelék: A 2011-es elıkészítı kutatás során tesztelt képjellemzıket leíró statisztikák 

 
F6.1. táblázat: Az arab férfiak (AF) összesítı táblázata 

 
Arab férfiak 

(AF) 

AF1. kép: 
mosolygós, vidám, 

világos háttér 

AF3. kép: 
mosolygós, 

mőtısruha, kórházi 
háttér 

AF6. kép:  
komoly, ing, 
nyakkendı,  

Életkor 
(éves) 

N 131 131 130 
átlag 29 29 25 
medián 28 29 25 
módusz 28 30 25 
szórás 16,97 15,97 9,78 
terjedelem 27 28 20 
minimum 20 17 18 
maximum 47 45 38 

Szépség 
(1–10 
skálaérték) 

N 131 131 130 
átlag 6 6 5 
medián 6 6 6 
módusz 6 6 7 
szórás 1,75 2,82 2,95 
terjedelem 8 8 7 
minimum 2 2 2 
maximum 10 10 9 

 
F6.1. táblázat: Az arab nık (AN) összesítı táblázata 

 Arab nık 
(AN) 

AN2. kép: 
komoly, 
retusált, 
modell 

AN9. kép: 
vidám, 

mosolygós, 
világos háttér 

AN10. kép: 
komoly, 

szemüveges, 
laptop 

AN11. kép: 
mosolygós, 
sötét háttér 

AN14. kép: 
mosolygós, 
irodai háttér 

Életkor 
(éves) 

N 131 130 130 131 129 
átlag 24 28 28 24 22 
medián 25 28 28 24 22 
módusz 25 32 27a 23 22 
szórás 6,52 25,94 10,81 10,04 14,67 
terjedelem 12 23 18 18 23 
minimum 18 20 20 17 14 
maximum 30 43 38 35 37 

Szépség 
(1–10 
skálaérték) 

N 131 130 130 130 129 
átlag 8 5 7 7 8 
medián 8 5 8 8 8 
módusz 8 5 8 8 8 
szórás 1,68 1,91 2,11 2,29 1,98 
terjedelem 6 7 7 9 8 
minimum 4 1 3 1 2 
maximum 10 8 10 10 10 
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F6.2. táblázat: Az afrikai férfiak (AfF) összesítı táblázata 

 Arikai férfiak 
(AfF) 

AfF7. kép: 
vidám , mosolygós, 
telefonál, öltönyös 

AfF12. kép: 
komoly, 

szemüveges, sál 

Életkor 
(éves) 

N 130 130 
átlag 29 25 
medián 29 25 
módusz 30 25 
szórás 11,81 13,39 
terjedelem 20 22 
minimum 20 18 
maximum 40 40 

Szépség 
(1–10 skálaérték) 

N 130 130 
átlag 7 6 
medián 7 6 
módusz 7 6 
szórás 2,61 3,26 
terjedelem 9 9 
minimum 1 1 
maximum 10 10 

 

F6.3. táblázat: Az afrikai nık (AfN) összesítı táblázata 

 
Afrikai nık 

(AfN) 

AfN16. kép: 
mosolygós, világos 

háttér 

AfN21. kép: 
mosolygós, vidám, 

sötét kép 

AfN24. kép: 
mosolygós, 

vidám 

Életkor 
(éves) 

N 129 129 129 
átlag 25 22 28 
medián 26 22 28 
módusz 27 20 30 
szórás 13,62 9,74 14,86 
terjedelem 19 17 27 
minimum 18 16 19 
maximum 37 33 46 

Szépség 
(1–10 skálaérték) 

N 129 129 128 
átlag 7 7 6 
medián 7 7 6 
módusz 7a 7 7 
szórás 2,14 2,95 2,46 
terjedelem 7 8 8 
minimum 3 2 2 
maximum 10 10 10 
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F6.4. táblázat: A kínai férfiak (KF) összesítı táblázata 

 Kínai férfiak  
(KF) 

KF8.kép:  
komoly, 

baseballsapka 

KF20. kép:  
vidám, mosolygós, 

füzet, szemüveg 

Életkor 
(éves) 

N 130 129 

átlag 19 33 
medián 20 34 
módusz 20 35 
szórás 11,01 22,34 
terjedelem 18 25 
minimum 10 20 

maximum 28 45 

Szépség 
(1–10 skálaérték) 

N 130 129 

átlag 5 5 
medián 5 5 
módusz 5a 7 

szórás 2,88 3,16 
terjedelem 7 8 
minimum 1 1 

maximum 8 9 

 
F6.5. táblázat: A kínai nık (KN) összesítı táblázata 

 
Kínai nık 

(KN) 

KN19. kép: 
mosolygós,  
füzetet tart 

KN22. kép:  
komoly,  

világos háttér   

KN23. kép: 
komoly,  

sötét háttér 

Életkor 
(éves) 

N 129 129 129 
átlag 26 33 24 
medián 26 34 24 
módusz 25 35 24 
szórás 8,91 36,90 17,03 
terjedelem 18 32 22 
minimum 18 19 16 
maximum 36 51 38 

Szépség 
(1–10 skálaérték) 

N 129 129 129 
átlag 7 6 7 
medián 7 6 7 
módusz 7 7 6a 
szórás 1,68 2,07 3,12 
terjedelem 7 7 8 
minimum 3 3 2 
maximum 10 10 10 
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F6.6. táblázat: A fehér férfiak (FF) összesítı táblázata 

 
Fehér férfiak  

(FF) 
FF5. kép:  

komoly, sötét háttér 

FF15. kép:  
vidám,  

mosolygós, 
szemüveges 

FF18. kép: 
mosolygós,  

ing, nyakkendı 

Életkor 
(éves) 

N 130 129 129 
átlag 18 25 27 
medián 17 25 26 
módusz 17 23a 30 
szórás 6,61 12,48 18,62 
terjedelem 16 23 27 
minimum 14 17 18 
maximum 30 40 45 

Szépség  
(1–10 skálaérték) 

N 130 129 129 
átlag 5 6 6 
medián 5 6 6 
módusz 5 6 6 
szórás 2,24 3,35 2,86 
terjedelem 7 9 7 
minimum 2 1 2 
maximum 9 10 9 

 
F6.7. táblázat: A fehér nık (FN) összesítı táblázata 

 
Fehér nık 

(FN) 

FN4. kép:  
mosolygós,  
sötét háttér 

FN13. kép:  
mosolygós, háttérben 

irodaház 

FN17. kép: 
mosolygós,  

világos háttér 

Életkor 
(éves) 

N 130 130 129 
átlag 26 34 24 
medián 26 34 24 
módusz 30 35 25 
szórás 21,77 16,44 18,19 
terjedelem 20 22 33 
minimum 17 23 16 
maximum 37 45 35 

Szépség 
(1–10 skálaérték) 

N 130 130 129 
átlag 7 7 7 
medián 7 7 7 
módusz 7 7 8 
szórás 1,74 2,27 1,63 
terjedelem 7 8 5 
minimum érték 3 1 5 
maximum érték 10 9 10 
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F7. függelék: Az interjúkhoz tartozó adatlapok (zárt kérdések)  

MINDEN MIGRÁNS INTERJÚALANYTÓL MEGKÉRDEZZÜK! 
 
 
Melyik országban született?  

Mi az állampolgársága?  

Mi a nemzetisége?   

Mi az anyanyelve?  

 

 

Milyen egyéb nyelveken beszél? 

Felsıfokon Középfokon Alapfokon 

   

   

   

Mikor érkezett Magyarországra   

Év………..  

Mi volt a bevándorlás oka?   

Jelenleg milyen típusú engedéllyel 

tartózkodik 

Magyarországon  

1. Három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezı 

harmadik országbeli állampolgár 

 2. Bevándorlási engedéllyel rendelkezı harmadik országbeli állampolgár  

 3. Tartózkodási engedéllyel rendelkezı harmadik országbeli állampolgár, 

kivéve a Harmtv. 29 § (1) bekezdés c) pontja alapján azokat a harmadik 

országbeli állampolgárokat, akik a menekültügyi hatóságtól menekültkénti 

elismerésüket kérték, vagy a menekültügyi hatóságtól ideiglenes vagy 

kiegészítı védelmet kértek 

4. Letelepedési engedéllyel rendelkezı harmadik országbeli állampolgár  

5. Tartózkodási kártyával rendelkezı harmadik országbeli állampolgár 

6. Állandó tartózkodási kártyával rendelkezı harmadik országbeli 

állampolgár 

 

Mikor volt legutoljára a származási 

országában?  

 

………….Év…………  Hónap 

Milyen célból utazott haza?   

 

Milyen egyéb országokban járt 

még a származási országán és 

Magyarországon kívül?  

 

Magyarországi lakóhelye  1- Budapest belterülete 

2- Budapest agglomerációja 

 

Ha Budapesten, kerület:…….. 
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3- Más, megyei jogú város  

4- más vidéki város 

5- falu 

Magyarországi lakóforma  1- régi építéső társasház  

2- új építéső társasház  

3- panelház  

4 - családi ház 

5- egyéb 

Anyaországi lakóhelye  1-fıváros 

2-más város 

3- falu 

Anyaországi lakóforma 1- régi építéső társasház  

2- új építéső társasház  

3- panelház  

4 - családi ház 

5- egyéb 

Magyarországon összesen, vele 

együtt hányan élnek egy 

háztartásban? 

 

 

Fı 

Kik a lakótársai? 1-rokonok, családtagok 

2-barátok 

3-társbérlık 

4- tulajdonos 

Jelenlegi családi állapota 1 – egyedülálló 

2 – házas 

3 – élettársi kapcsolatban él 

4 – elvált/házastársával külön élnek 

5 – özvegy 

 

Foglalkozása(i) az anyaországban  1. 

2. 

3. 

Mivel foglalkozik 

Magyarországon? 

 

Legmagasabb iskolai végzettsége 0 – kevesebb, mint 8 általános  

1 – 8 általános  

2 – szakiskola 



64  
 
 

3 – szakmunkásképzı   

4 – szakközépiskolai érettségi 

5 – gimnáziumi érettségi 

6 – felsıfokú technikum, érettségihez kötött szakképzés 

7 – fıiskola 

8 – egyetemi diploma 

 

Melyik évben született?  

Neme? Nı Férfi 
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AZ INTERJÚ HELYZET JELLEMZÉSE: KÉRDÉSEK A KÉRDEZİHÖZ - MINDEN INTERJÚHOZ 
 
Az interjú készítésének idıpontja 2

011 

hónap nap 

Az interjú hossza, percben  perc 

Hol készült az interjú Település: 

Utca, házszám: 

Helyszín: 

Milyen nyelven folyt az interjú  

Hogyan értékeled az alany magyar nyelvtudását F

elsıfok 

Középsz

int 

 

Alapszint 

 

 

 

 

Megjegyzések, benyomások az interjús helyzetrıl: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  


