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A kutatócsoport tagjai: Dr. Kerekes Kinga egyetemi docens (a kutatás vezetője), Ábrahám 
Beáta, Balázs Angella, Kis Brigitta-Ágota (BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar) 
és Pirău Horațiu (BBTE Szociológia és Szociális Munka Kar) mesteris hallgatók. 
 

A 2016-ban megvalósított kutatási projekt egyik részfeladata három (2007, 2011 és 
2015-ben végzett) kérdőíves felmérés során megkérdezett fiatalok életpályájának 
utánkövetése volt. A második részfeladat a kérdőíves felmérésbe bevont vidéki települések 
társadalmi-gazdasági helyzetének a vizsgálata (a lakosság létszámának alakulása, 
nemzetiség, kor és nem szerinti megoszlása, iskolázottsága, migrációs adatok, a falvak 
infrastrukturális és intézményi fejlettsége, gazdasági potenciálja), illetve ezen tényezők 
befolyása a fiatalok pályaválasztási döntéseire. A kutatás harmadik részfeladata a Kolozs 
megyei munkaerőpiaci helyzet közelmúltbeli és várható alakulásának tanulmányozása 
(alkalmazottak száma, betöltetlen munkahelyek, munkanélküliségi ráta, külföldi 
munkavállalás, jövedelmek), kitérve a vidéki fiatalok munkaerőpiaci integrációjára. 

Az adatgyűjtés a 2016. 02.01-től 2016.06.30-ig terjedő időszakban történt. Az 
elemzéshez az edu.ro honlapon és a Román Statisztikai Intézet honlapján publikált, illetve a 
Kolozs Megyei Tanfelügyelőség és a Kolozs Megyei Statisztikai Hivatal által rendelkezésre 
bocsátott szekundér adatokat használtuk fel, összekapcsolva ezeket a kérdőíves kutatás 
során gyűjtött primér adatokkal. 

A kutatás (rész)eredményeit két alkalommal előadás formájában mutattuk be: 
- 2016.02.24-én az EME Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztálya 

által szervezett tudománynépszerűsítő előadás címe: Ki marad falun? A vidéki 
fiatalok pályaválasztási döntései és ezek hatása a falvak fejlődésére. 

- 2016.05.12-én az EME Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztálya 
által szervezett A vidékfejlesztés jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátások konferencián 
bemutatott előadás címe Vidéki esélyegyenlőség? A képzést és foglalkoztatást 
befolyásoló tényezők összehasonlító elemzése Kolozs megyei falvakban. 

Az előadásoknak sajtóvisszhangja is volt, az interneten két cikk jelent meg 
(http://foter.ro/cikk/20160225_nem_erdekli_a_mezogazdasag_a_videki_iskolasokat, 
http://corbiialbi.ro/index.php/contact/579-cluj-8211-tinta-viselor-budapesta-8211-buna-de-
plata/), illetve a kutatócsoport két tagját (Kerekes Kingát és Ábrahám Beátát) a Kolozsvári 
Rádió (2016.03.08) és a Kolozsvári TV (2016.03.17) magyar nyelvű élő adásaiban is 
meginterjúvolták a kutatás eredményeivel kapcsolatban. 

A kutatócsoport két tagja a kutatással kapcsolatos témában készítette el a disszertációs 
dolgozatát a Vállalkozásmenedzsment mesteri szakon, dolgozatukra mindketten maximális 
jegyet (10-est) kaptak. 

- Ábrahám Beáta: Vidéki fiatalok elhelyezkedési lehetőségei a Kolozs megyei 
munkaerőpiacon; 

- Kiss Brigitta-Ágota: A Kolozs megyei vidéki fiatalok továbbtanulását befolyásoló 
tényezők. 

A kutatás eredményeit a közeljövőben egy angol és egy magyar nyelvű cikkben szeretnénk 
megjelentetni a Studies for Agricultural Economies és a Közgazdász Fórum című tudományos 
folyóiratokban, ezek megírása folyamatban van. 
 
Kolozsvár, 2016.12.20. 
       dr. Kerekes Kinga 
       kutatásvezető 


