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Jövőnk
POLÓNYI ISTVÁN
A HAZAI EMBERI ERŐFORRÁSOK MA ÉS HOLNAP

A tanulmány először áttekinti néhány ismert indikátor (a Human Capital Index, a Human Development Index és a Legatum Intézet Jólét Indexe) alapján a hazai emberi erőforrások helyzetét. Megállapítja a magyar emberi erőforrás a fejlett világ fejlődési ütemétől elmaradó tempóban fejlődik.
Ezt követően felvázolja a magyar emberi erőforrások néhány összetevőjének a jövőbeli fejlődési pályájára vonatkozó előrejelzéseket. A teljes termékenység, az elöregedés, az iskolázottság valamint a foglalkoztatottság néhány előre jelezhető jövőbeni jellemzője alapján
megállapítja, hogy Magyarország az emberi erőforrás fejlődését tekintve az Európai Unió
leggyengébben teljesítő országainak egyikévé kezd válni.
Kulcsszavak: Human Capital Index, Human Development Index, Legatum
Prosperity Index, humán erőforrás fejlettség, termékenység, iskolázottság, foglalkoztatottság

CSABA LÁSZLÓ
A MAGYAR PARADOXON – TÖPRENGÉSEK HOSSZÚ TÁVÚ DILEMMÁKRÓL

Az írás a 2010 utáni időszak eredményeinek és gondjainak vázlatos számbavételével arra a kérdésre keresi a választ, ami a legtöbb magyar polgárt és elemzőt hosszabb ideje
foglalkoztatja. Miképp lehet az, hogy miközben a kormányzat lényegében minden maga
elé tűzött célt elért, ugyanez a társadalom és a gazdaság egészéről aligha mondható el.
Módszerünk az üzleti tudományokban bevett SWOT elemzés, vagyis az erősségek, a
gyengeségek, a lehetőségek és veszélyek számbavételén alapuló előre tekintés.
Kulcsszavak: kormányzati gazdaságpolitika, SWOT elemzés

CSEPELI GYÖRGY
A Z NEMZEDÉK LEHETSÉGES ÉLETPÁLYÁI

A cikk első fele az életüket a 21. században leélő, Z-vel jelzett nemzedéket érintő globális
kihívásokat tárgyalja, melyek sorában ott látjuk a globális felmeledést, a nukleáris fenyegetést, a migrációt és a civilizációs határok mezsgyéin kitört háborúkat. A Z nemzedék
tagjai a digitális forradalom gyermekei, akiknek társadalmi kapcsolatai, tudása, tapaszta645
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latszerzése alapvetően más mint elődeiké. A cikk második fele a Magyarországon született Z nemzedék egyes szegmensei közötti radikális különbségekkel foglakozik.
Kulcsszavak: globalizáció, digitális forradalom, társadalmi egyenlőtlenség, kasztosodás

FORRAY R. KATALIN – ORSÓS ANNA
ROMA JÖVŐ MAGYARORSZÁGON

A tanulmány a cigány, roma népesség története alapján keresi a választ arra a kérdésre, hogyan alakul majd a jövőjük Magyarországon. A cigányságra irányuló kutatások két
jellegzetes csoportját elemzi. A hetvenes-nyolcvanas évek máig érvényben lévő jelentős
kutatásai a cigányságot a szociális helyzet, a szegénység alapján határozták meg. A kilencvenes évektől bontakoztak ki azok a kutatások, amelyek a cigány, roma népességet önálló
kulturális arculatú etnikumként, politikai közösségként kezelték. Úgy látjuk, hogy az
utóbbi irányzat fogja meghatározni az előttünk álló évtizedeket is. A kérdés az, hogy ez
békés, tárgyalásos alapon történik, vagy türelmetlenebb eszközökkel.
Kulcsszavak: roma, cigány; klasszifikáció, nyelvek, nemzetközi kitekintés

HADAS MIKLÓS
A DEMASZKULINIZÁCIÓ FOLYAMATA. ADALÉKOK AZ EURÓPAI DZSENDER
REND HOSSZÚ TÁVÚ ÁTALAKULÁSÁNAK VIZSGÁLATÁHOZ

Az esszé amellett érvel, hogy a férfiuralom nem örökérvényű; sajátosságai alapvetően megváltoztak a középkortól kezdődően. Ezeket a változásokat a szerző a nyugati
demaszkulinizációs folyamatként definiálja, melynek során a társadalom fokozatosan elveszíti maszkulin, maszkulinista és patriarchális jellegét. Az egyház, az állam, a család és
az iskola tekinthetők eme folyamat fő strukturáló intézményeinek. Az esszé az 1960-as
évektől a 21. század közepéig terjedő periódusra koncentrálva foglalkozik a férfiak és nők
viszonylatainak változásaival Magyarországon, igyekezvén érzékeltetni az európai összefüggéseket is. Amellett kíván érvelni, hogy Magyarországon is egyre inkább kiegyensúlyozódnak majd a férfiak és nők közötti hatalmi viszonyok, ugyanakkor a dzsender rend
strukturális súlya csökkenni fog.
Kulcsszavak: demaszkulinizáció, dzsender rend, Európa, Magyarország, nemi egyenlőség, hosszú távú változás, jövő

HRUBOS ILDIKÓ
A DIGITÁLIS CAMPUS

A világ felsőoktatása a 2010-es évek közepén olyan helyzetbe került, amely intézményrendszerének gyors megváltoztatására készteti, kényszeríti. A fejlett országokban a felsőoktatási belépési arány elérte, meghaladta az 50 %-os határt, ezzel elkezdődött az átmenet a felsőoktatás általánossá válása felé, ami szétfeszíti a tömegesség szakasza számára
kiépített kereteket. A felsőoktatási expanzió súlya áttevődött más régiókra, a feltörekvő
és a fejlődő országokra, miközben a fejlett országokban se állt meg. Ezek a folyamatok a
globalizált világban átrendezik az erőviszonyokat, megváltoztatják a hallgatói és tanári
mobilitás megszokott desztinációit. Az informatikai forradalom hatásai most új formá646
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ban jelentkeznek a társadalom minden alrendszerében, így a felsőoktatásban és a kutatásban is. A nyitott, online formák térnyerése meggyengíti, lebontja a tudásmonopóliumok
jelentős részét. Gyorsan terjed a tömeges nyitott online kurzusok (Massive Open Online Courses) rendszerének megalkotása, bevezetése. Ez a forma a felsőoktatási expanzió
és a globalizáció együttes hatásának tipikus megjelenési formája, ami – más formákkal
kombinálva - egyben megoldást is jelenthet az általuk gerjesztett kihívásokra. A nyitott
online rendszerek hozzájárulhatnak az oktatásban érvényesülő társadalmi esélykülönbségek csökkentéséhez, az interdiszciplináris megközelítés terjedéséhez, átláthatóságuknál fogva pedig akár az oktatás és a kutatás minőségének, hatékonyságának emeléséhez.
Kulcsszavak: felsőoktatási expanzió, globalizáció, digitalizálódás, tömeges nyitott online kurzusok

SÍK ENDRE - SZEITL BLANKA
MIGRÁCIÓ A MAI MAGYARORSZÁGRÓL

A tanulmányban a legfrissebb információk alapján vázolják fel a Magyarországról kiinduló migrációs folyamatokat. Elemzésükben a migrációs hajlandóság mértékének
alakulásának vizsgálata mellett felvázolják a magyarországi migráció múltját és várható trendjét (különös tekintettel a 2014-2016 közötti időszakra), illetve néhány gondolatot fogalmaznak meg a migráció társadalmi összefüggéseiről. Azt találják, hogy a
migrációt tervezők aránya a ’90-es évektől kezdve növekszik, miközben összetétele nem
változik: a migráció esélye azokban a társadalmi csoportokban a legmagasabb, amelyek az ország demográfiai/oktatási/munkaerőpiaci jövőjét leginkább meghatározzák:
fiatalok, hajadonok/nőtlenek, férfiak és szakképzettek/iskolázottak. Hangsúlyozzák,
hogy a migráció egyre erősebb politikai és társadalmi reakciókat gerjeszt, valamint azt,
hogy okainak és hatásainak feltérképezéséhez elengedhetetlen a különböző nézőpontok
megismerése, illetve a folyamat különböző típusainak szétválasztása (rövid-, hosszútávú
migráció, külföldön tanulás, kivándorlás).
Kulcsszavak: migráció, migrációs folyamatok

KOZMA TAMÁS
A JÖVŐ „ISKOLÁJA” PROJEKT

Bár a Kádár-rendszer még eldicsekedett a hivatalos gazdaság- és társadalomstatisztikákkal, maga a rendszer már az 1970/80-as évtized fordulóján hanyatlásnak indult. A “Jövő
iskolája” viták, amelyek az 1970-es évtizedet jellemezték, részben arra szolgáltak, hogy
megmutassák a Kádár-rendszer jövő orientáltságát, részben pedig arra, hogy elleplezzék
a rendszer hanyatlását. E viták két főszereplője az Országos Tervhivatal és a Magyar Tudományos Akadémia volt. A tanulmány azonban rámutat egy elfeledett harmadik szereplőre is: az oktatáskutatókra, akik az Akadémián belül tevékenykedtek. Fő törekvésük
az volt, hogy összeegyeztessék a Tervhivatal álláspontját (a szakképzés modernizálása)
az Akadémia álláspontjával (a tantervek tudományos alapokra helyezése). Bár a két főszereplő ellentétét nem sikerült összebékíteni, próbálkozásuk, hogy kompromisszumot
találjanak egy hatékonyabb szakképzés és egy eredményesebb általános képzés között,
máig megoldatlan és tanulságos.
Kulcsszavak: neveléstörténet, iskolareform, szakképzés, általános képzés
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Our Future
ISTVÁN POLÓNYI
HUNGARIAN HUMAN RESOURCES TODAY AND TOMORROW

The paper first describes the current situation of Hungarian human resources, using
various well-known indicators (the Human Capital Index, the Human Development Index, the Legatum Prosperity Index). It notes that the development of human resources
in Hungary lags behind developed countries. Following this, it describes some forecasts
relating to the various elements of human resources in Hungary. The study presents
forecasts relating to total fertility, aging, education and employment. It notes that in
terms of the future development of human resources, Hungary will be one of the weakest
performers in the European Union.
Keywords: Human Capital Index, Human Development Index, Legatum
Prosperity Index, Human resource development, Fertility, Schooling (The
average number of school years per capita), Employment

LÁSZLÓ CSABA
THE HUNGARIAN PARADOX – REFLECTIONS ON LONG TERM DILEMMAS

This essay surveys the accomplishments and challenges of the post-2010 period in the
Hungarian economy. It raises an intriguing question. How is that while the majority
Government has attained all of its major objectives, this can hardly be said for society
and the economy as a whole? In order to obtain an answer, we conduct a SWOT analysis,
known from business studies, which summarises the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats related to the economy. We discuss why being stuck in the middle
income trap is a realistic fear for the coming decade.
Keywords: government economic policy, SWOT Analysis

GYÖRGY CSEPELI
Z GENERATION

In the first part of the paper, the global challenges facing Generation Z, such as global
climate change, the nuclear threat, migration and wars along civilisation fault lines will
be discussed. Members of Generation Z are the children of digital revolution. Compared
with the characteristics of previous generations, this generation has profoundly different
networks, knowledge structure and ways of learning. In the second part of the paper the
different patterns of the individual segments of the Hungarian Generation Z will be
discussed.
Keywords: globalization, digital revolution, social inequality, cast system
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KATALIN FORRAY R. – ANNA ORSÓS
THE FUTURE OF THE ROMA IN HUNGARY

The aim of this paper is to find answers - based on the history of the Roma - to the
question of how their future will develop in Hungary. It examines the two distinctive
types of research on the Roma. In the 70’s and 80’s the main research into the Roma was
characterised by analysis of their social situation and poverty. From the 90’s, however, a
line of research developed which treated the Roma population as an independent cultural
ethnicity and political community. In our opinion, this latter trend will determine the
coming decades as well. The question is, whether it will happen on a peaceful, negotiated
way, or with more impatient methods.
Keywords: Roma, Gypsy, classification, languages, international overview

MIKLÓS HADAS: THE DEMASCULINIZING PROCESS. THOUGHTS ABOUT
THE LONG TERM TRANSFORMATION OF THE EUROPEAN GENDER ORDER

The author of this essay argues that male domination does not have universal validity;
its characteristics have fundamentally changed from the Middle Ages onwards. These
transformations, during which social relations have gradually lost their masculine, masculinist and patriarchal character, are defined as the Western demasculinizing process.
The church, the state, the family, and the school are identified as the main structuring
institutions of this process. Based on a comparison of Hungarian and European data on
gender relations between 1960 and 2015, the article states that both Hungarian and European trends are moving in the same direction: towards gender equality. By extrapolating these data to the next decades, it is argued that, in spite of certain waves of re-masculinization, the Western gender order will become more balanced and will lose its former
structural weight.
Keywords: demasculinization, gender order, Europe, Hungary, gender
equality, long term change, future

IDIKÓ HRUBOS
THE DIGITAL CAMPUS

In the middle of the 2010s the world’s higher education has found itself in a situation that
induces and compels it to rapidly change its institutional system. In developed countries
the higher education participation rate has reached and exceeded the 50% level, and with
this the transition to universal access higher education has commenced, which is overstretching the framework structured to accommodate the phase of mass access to higher
education. The focus of the expansion of higher education has shifted to other regions - to
emerging and developing countries -, although it has not stopped in developed countries
either. In our globalized world these processes are rearranging the balance of power and
are changing the usual destinations of student and professor mobility. The effects of the
IT revolution manifest themselves in new forms in all subsystems of society, including
higher education and research. The ground gained by open, online forms of education
weakens and dismantles significant elements of knowledge monopolies. The establishment and introduction of the system of Massive Open Online Courses is spreading rapidly. These endeavours are typical manifestations of the simultaneous effects of higher
649
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education expansion and globalization, which - combined with other elements – may
also offer a solution to the challenges they themselves generate. Open online systems may
contribute to the reduction of social inequalities that are present in higher education,
and to the spread of the interdisciplinary approach. At the same time, as a result of their
transparency they may even contribute to an increase in the quality and efficiency of education and research.
Keywords: Higher Education Expansion, Globalization, Digitalization,
Massive Open Inline Courses

ENDRE SÍK - BLANKA SZEITL
MIGRATION IN CONTEMPORARY HUNGARY

The study outlines the processes of migration from Hungary, based on the latest empirical data (2014-2016). First, the paper analyses the development of a willingness to
migrate; then it outlines the recent trends in the migration processes (both labour migration and emigration) and the social characteristics of the migrants. The study finds
that the proportion of those planning to migrate has continuously increased since the
1990s, while their social characteristics have not changed: the probability of migration
is higher in those social groups which have significant effects on the future of Hungary
(both demographically and in regard to the conditions of the labor market). They are the
young, the unmarried, men and the skilled/educated groups. The paper assumes that
migration will generate more and sharper political and social reactions, and highlights
that to understand the migration process, (its causes as well as its effects), it is essential to
recognize and identify different perspectives and to separate different types of migration
(short- and long-term, one-way and circular, diaspora and emigration, etc.).
Keywords: migration, migration processes

TAMÁS KOZMA
THE SCHOOL OF THE FUTURE: AN INTELLECTUAL MOVEMENT
IN HUNGARY

Although the Kadar regime still used official statistics to boast about the economy and
society, the regime started to decline at the turn of 1970s/1980s. The ‘School of the
Future’ movement that started in the mid-70s served partly as a sign of the vitality of
the regime, and partly as a facade of the decline. Two actors took the leading roles in
the movement: the National Planning Office and the Hungarian Academy of Sciences.
The article points out that there was also a third party, which has been almost forgotten:
educational researchers under the umbrella of the Academy. The latter tried to combine
two standpoints: that of the Planning Office (more efficient vocational training) with
that of the Academy (a more academically based curriculum for schools). Though the
researchers did not succeed in combining the opposite approaches, their efforts to create
a compromise between more effective vocational training and more successful general
training is still an unsolved question today, and offers many lessons.
Keywords: Hungarian education, history of education, policy analysis,
educational values
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