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Szabó László András

G ondolatok a közigazgatás-tudomány
kutatá si módszereinek alkalma zhatőságáről

a migrációkutatásbanl

Absztrakt

A migráció jelenségével átfugó értelembennemfoglalkoztak a kutatók. Mindig csak az ak-
tuális megoldasokat keresték. Mint a munkaerő, a jogi értelmezés, a piaci helyzet, a demog-
ráfiai befolyás, a bűnözés, a társadalmi szokások, az integráció, a vallás, a biztonság vagy
a terrorizmus. Vagyis az összefíiggéseket nem tekintették át. A leginkább érintett szeryezet-
rendszer amigrációjelenségével kapcsolatban az állam és a közigazgatás rendszere, ezért is
választottam ezt a területet a jelenség vizsgálatára. A közigazgatás-tudomány kutatásmód-
szertana széles karű megoldást ésfelhasználdst tesz lehetővé, mivel az állam és az emberek
kapcsolata, valamint a kózigazgatás működése is az. Mindentudomárlyterület módszertana
megjelenik a közigazgatás-tudomártyban. Interdiszciplináris és eltérő tudomártyterületek
módszertanát használja, így multidiszciplináris. Vagy ahogl a politikatudomány mondja,
hibridmódszertanú. Ezenjellegzetességét amigráció jelenségénekmegismerését célzó ku-
tatásom módszertani áttekintésébőlyezetem le és mutatom be. Az empirikus megismeréstől
egészen a nemzetközi összehasonlító módszeren át a kutatási módszerek, így a közigazga-
t ás -tudomárly mó ds z er t anának lehets é ges fej lő dé si ir átry áig,

Bevezetés

A migráció jelenségével átfogó értelemben nem foglalkoztak a kutatók. Mindig csak az ak-
tuális megoldásokat keresték. Mint a munkaerő, a jogi értelmezés, apiacihelyzet, a demog-
ráfiai befolyás, a bűnözés, a társadalmi szokások, azintegráció, a vallás vagy abiztonság,
aterrorizmus. Vagyis azösszefiggéseketnemtekintették át. A leginkább érintett szervezet-
rendszer a migráció jelenségével kapcsolatban az állam és aközigazgatás rendszere, ezért
is választottam ezt aterileíet ajelenség vizsgá|atára. Aközigazgatás-tudomány kutatás-
módszertana széles körű megoldást és felhasználásttesz lehetővé, mivel az állam és az em-
berek kapcsolata és a közigazgatás működése is az. Minden tudományterület módszertana
megjelenik aközigazgatás-tudományban, Interdiszciplináris és eltérő tudomráLrryterületek
módszertanát basználja, így multidiszciplináris. Vagy ahogy a politikatudomány mondja,

1 Témayezető: Dr, habil. Koller Boglarka
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hibrid módszertanú, Ezen jellegzetességét a migráció jelenségének a megismerését celz:

kutatásom módszertani atietinleseuol vezetem-le és mutatom be, Az empirikus meg1:_

meréstől egészen u n..r.,tári összehasonlítJ módszer en áí a kutatási módszerek, íg"

aközlgazgaíár_t"aoÍnari.oá, ,"rtunanuulehetséges ,",o.d"" 
]:?::áig. 

Bármely jelense,

kutatásához .t.ngeanete'tl.n uonut fogalmi ^ugyűaru*és 
megismerése, A migráció t-o-

galmát, típusait, *.g"r.nJ.i formáiiegy rori,úui tanulmányomban már feldolgoztan

,,Nincs rá meghatáror;;;;á_ti a.n,rri.io.; ú.gfogutmazásomban minden migrácit_,

ami két vagy több szuveréűllam, térség vagy egymá-stói elkülönült fö.ldrajzi terület közön:

bármely okból és célból történő migrációt "."jáj,ry.., 
Az ismérvei hármas tagolásúak,

és a következők. Az aro 
" 

torlgu z{atasítratarot attÉpés:,,a sch11o_nj övezet esetén ezek

formálisak. Az Európai Unió hármas alapgondolata markánsan megjelenik, "Áruk, szo,_

gáltatások és személyek ,-r"b; áramlása."i A kovetkező a jogi háttér feldolgozása, A köz_

igazgaÍásszempontjábólajelenségésaz.a.rra,adottjogalkotóiválaszbiztosiÍjaaszerveze..
és az eljárásmoa"t "irrgali 

aÁxára|apláI.vegur 
j Éll donteni, mit, kiket, hol és miller_

módszerrel vizsgatunt."ü"gv"rárrrag n.*..eúlto*ása a bevándorlásnak, és szerencset;

a terrorizmus is elkeruli ha iánuur.oe a hatasa] és itt főképp az Európai unió államaiban

történtekre, u t uta.ueJ.t.rn.. e, rendészeti szervezetekre, valamint elsósorban az á|lam_

polgárok blzíolságérz.ie.. gonaorot _ ,ra*oii.vő. Erre a hatásra adott válasz a félelmek

kialakulása e, u.uronoriiasi, a konfliktusok megjelenése és tiyu.sal kutatásom elsó számu

meghatározása. Aza]i". e, aközigazgatássil szembeni elvárásrendszer meghatáro_

zása amásodit ,rint. i, allampolgaiok .tua.á ,.gjelenik a választói akaratban hel} r

és országos szinten, .) r"iralrrjt iemzetktizi szinten]"így az Egyesült KirálYság EuróPar

unióból való kilépését meghatározo sr.*it_rruu; arnh|árosztiák és a magyar választási

kampányban is komoly Szerep,et tu9 rur.sorl.iu J, "i,a.á 
készteti mind a hétköznapi, mind

a fudományos világot nem ,ituories nemzeti szinten. konfliktusokat és kényszereket lét_

rehozvacselekvésrekényszerítiazá|lamot,törvényalkotásravagyszervezeti,illetveintéz.
ményfejlesztér.. ,u*urúá.iiunulmányomba n-uuo.i,gurgurás_tudomány kutatási módszereit

tekintem át, és vizsgátilalkalmazhaióságukat a migráció jelenségének megismerése szem-

párr;aUOr, a saját kutatási tapasztalataimat alapul véve,

A tudományos alapmódszertan

A migrációról mindenki tud, illetve hallott valamit, vagy véleménnYe1 rendelkezik róla, Fel-

merül a kérdés, t ogy';ite;i rehet egy jelenreg.t uirrgáini 1j9rllses 
tözvetlen meg|elenése

nélkül. Mégis tagadhatatlan, hogy a magyaro-rszági iots. eul tömeges migráció kézze|fog_

ható tapasztalattal szolgált. vagyis u }lutar.u .gyrzszről véleményem szerint a menekültek

és migránsok koreueriri-egrett k-utatás ualrxráii,t, Hiszen aköz,,igazgaíási szervezeteknek

a befogadás tekintet;be;fontos és meghatáátt jogszabalyok alapján végzett feladatuk

van, Másrészről az állampolgárok az e.térőr"r,i 
j, .rt?.o elvárással rendelkező közösségek

körében végzett kutatas, Áz Jvaras..ndrr"r, Jilíy a.al|amés állampolgárai között fennáll,

; sr*al,arrta lndrás (2017): Migráció és fenntartható közigazgatás, In Kgnrszrrs Gábor szerk" Tavas:t S:él

20}72,Budapest,Dokto,undu,^kországosSzÖvetsége'532_546.
] D,cHR.rNoonr. na't,sÖoi'..1 ,, o'i,n tá,iodol,ti konfiíkttts, Budapest" Gondola1,

illetve enng
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lek a megismerését célz.
b:, .\z empirikus meE:.-

, kutatási módszerek. igr

13pr ai$, Bármely jelense-

;iimerése, A migráció l-c-

lmban már feldolgoztam
s.,mban minden migrácrtl.

ü lt földraizi terület között ,

lerr ei hármas tagolásúak.
,:ngeni övezet esetén ezek

, mlgjelenik. ,,Áruk, szol-

r.l:ter feldolgozása. A köz-

alasz biztosítja a szervezei
ri. mit. kiket, hol és mill en

l,jorlásnak. és szerencsére

z Európai Unió államaiban
lnlint elsősorbat az áIlam,

sra adott yá|asz a félelmek
l.:i kutatásom első számu

, árásrendszer meghatáro-
l l alasztói akaratban hel1 i

:=1esült Kirá15 ság Európai
trak és a magyar választási
,ti mind a hétköznapi, mind

ustrkat és kényszereket lét-

,g} szervezeti, illetve intéz-

Jr,man} kutatási módszereit

,egenek megismerése szem-

:nn1 e1 rendelkezik róla. Fel-
,n se s közvetlen megjelenése

r m e ge s rn igráció kézzelfog,
]n) em szerint a menekü|tek
lzl gazgatási szervezeteknek
,k alapján végzelí feladatuk
rs s a1 rendelkező közösségek
l, ) ampolgárai között fennál1.

r,.szlrs Gábor szerk-,. Tayaszi Szél

:.;:] at

illetve ennek nemzetköziés európai uniós kivetülését is érdemes vizsgálni, szerencsére

aközigazgatás kltatasanakkomjy hagyományai vannak amagyar tudományos életben,

A bevezetőben jelzett *i..air^*ri^arii megtozelítJs már azálíimkutatás szempontjából

alapmúnek számitőVr"gv",v Zoitan,l, .té,yr",s3UT 
rc módszer a közigazgatásban a|cimű

l939_es, A közigazgatar"ar,o, emberelécimti ton}v|en szereplő tanulmánvában megielent,

Ebben a kutatásban .gv áui.roual multidiszcilíil;i, módszertant használtak, így azin,

dukció módszere u" arr"* _iiitádJreo"t m.gi.á;r;reh"" ma is elengedhetetlen, A kutatás

mai szóval holisztikus r*ÁÁ". Vagyis a úemenettől függetlenül az összes összefüggést

és kapcsolatot, hatást elemzi, vizsgalja e" ...J*erry"t "áá 
renrgle.ntatívak, de általános

érvényű követt 
""t.terÖi-.l";^ruöa,,.ra 

r"uo"rrutJr.ielőlük, További kutatások irányát ki_

ielölhetik, abeavatkozáirr;vZie_-áoo;at *"gr;iá_ zhatják_A kutlá,s alkalmazott jellegű,

mivel egyben megotaasi irlá""r"r, ei i,io.9y,."."vos. mivei a további.kérdések kutatását nem

zirjaki,úgy gondolo*,-",áoJ*árek fejlődésá , a, etemrramok növekedése a vizsgált te_

rületkiterjede.", ut..rroii ai,-szanitógep", "l"Ázerekmodernebbeklettek, 
De amódszer_

tani alapelvek tekintetjben áioa"o nitutonut , utito, igazgatás_ludománnyal foglalkozik,

alapmúirkell, hogy legyen a tanulmány,

Amegismerés fogalma

Ajelenségekakutatóilátótérbenmintkutatásiproblémákjelentkeznek.Ezadódhatazin.
formációhián yből az;; j;l";;j;ról, mélyebb elmélyülést igényel a probléma meglsme-

rése. A megismerés ű;iJ,kaói e, trráo_,"vor, e *"gi,_,res fogalma Hornyacsek

Júlia megfog ut^urariiÁ;;Á;;t* tevekenysóge, melynik_soránaz objektív valóságot

visszatükrözi [...] a gyakorlatbó', *int a *"'úeies forrásauól indul ki, és az érzékimeg_

ismerés után visszatéiTtia"rií",, ir-"r.t.t gy;korlatlan történő ellenőrzéséhez és fel_

használásá,lro z. Azinformáció olyan tény, urnó.t *"gism9r.lekor o1yan tudásra teszünk

szert, ami eddig nem voit u tl.tot rrrrtu ^. 
Prroui urinfármációkat, amelyekből valamilyen

konkréttényttudunkmeg,adatnaki,,'.u","ut.',5SztaraynéKézdyEvamegfogalmazás
szerint:,,Atudományosmegismerésavalóságtudatos,szándékos'előremegtervezett,
rendszeres es s"irrt"áaiikuifetarasa, d" n"* Teledkeáetünk meg a nem szándékolt, vé_

letlen tudományo, r.ii.á""erekről sem. e t"á"_ánv egyes ág,aiavalóság egy adott terüle_

tének megism..erer"ton""ntrálnak, jell.g".,., óráterrt"tta és módszerrel vizsgálva

az adott jelenreg"t. Iulirrá"o ioao_óag *u*, ,íialemző,módszertannal (metodológia)

rendelkezik, amelynek segítségével u uao.ag7ttaia vizsgált területe a legjobban megis_

merhetö. A tudományos megismeré, 
"gvir. 

t?itJriu*u, hógy a tevékenység "bárki" 
(más

tudós) által _"gir_eí.iil.rt,T"gy"r.", Á ne*o^upi megisáárés az aközvé|ekedés, amely

i-tuuor*, Zo*án (1939): A ténymegállapító módszer akőzigazgaíásban, In M,lcvlnv Zoltán _ KIss István:

A közigazgatás é, o, 
"*b"r"k, 

íanyűeg,iuapfta *ruí_ary ol*űiarás közigazgatásáról, Budapest, Dunantúl

, l*l',*niY^:öá1;:í:y#;:j:;'o|,?}o, ",_rr* 
és módszertana Budapest, Nem zettKőzszo'gálati

Egyetem, 33.
6SzrÁn'lyNÉKÉzroyEva:.Kutatásmódszertanésprez-entációkészítés.Elérhető:httpJ/igyk.pte.hu/files/tiny-mce/

File/kari_projekt.k/i#";;;iuáur"*.,ry..ur "rl;;Á;;;;űi_alprojekt/KN4/01 
kutatasmodszeítanl_be_

vezetes_a_tudo*""yÖ;;,;;be,pdf (Aietoltés dátuma: 201 8, 03, 1 1 ),



Goxoc,:.
208 A rövő rözlc lzc lr Í+s-r uo ouÁNye

nem befolyásolhatja a tudományos megismerést. A kutatói attitűd és autonómia megkG

vete|i azértékmentes értékítéleiet. Nem lehet a szubjektivitást teljes mértékben kizárnl"

a"lá."t"a"i kell rá. Így lehet a tudományos kutatás három alapelvét e|érni, az általánosft_

hatóságot, amegbizháióságot és az érvényességet. Megbízhatő,haafelhasznált módszg,

rekkel-eltérő időpontban ús kutatók megismétlik a kutatást, és ugyanazt az eredmén5rt

6rro. ilrr}", .rutu-i, ha a terület relevans és kutatható, a felhasznált módszerek alkal-

masak a terület tudomán}os megismerésére, és tényleg aztmértik, amit szerettünk volna

Megjegyzem, mindent u t iuut utu. érvényesít. Hiba nélkül nincs kutatás. A hiba nagysága

ietit aíutatas eredményességét. Tehát, már vankutatási problémánk, a szakirodalmat fel-

áo[oztuk, a fogalmakat meg|határoztuk. Tekintsük át,hogy melyközigazgatás_tudományi

módszerek miként alkalmazhatók a kutatásban,

kutatási módszertanok

A kutatást tervezni kell. Ehhez elengedhetetlen ismerni a releváns tudományos kutatásokat

és meghataro zni sqátlehetőségeinket és korlátainkat. Inkább kevesebbet, de pontosan viil-

laljunf. A kutatás idóbeni és ftiidrajzi területi meghat írozása.Időben ez lehet egy történeti

visszatekintő, de lehet egy pillanatielvétel. Területileg és a kutatás a|anyai elsősorban Ma-

gyarországés a határon űi magyarok, ideértve a külföldön dolgozó vagy élő magyar állam_

p-o6ar* helyzetére azadott oíszagbantartózkodókra eső hatások vonatkozásban, alanyai

ázágyeneu, a közösségek és intéáények. összehasonlító módszertan földrajzi területe,

Magyarországés kiválÁztott európai uniós országokközótt. Elsődlegesén a kutatás ahazai

ktiríimenyekre fókuszál. Majd fol}amatosan kiterjesztve más országokra azadatokfeldol-

gozásávaí éselemzésével. tenat miutan meghatároztuk a kutatási problémát és a kutatási

férdéseket, hozzákel|rendelnünk az elérendő célokat és módszereket, A következókben

a két legnagyobb kutatási módszertant vizsgálom: a kvantitatív és a kvalitatív módszertant,

A kvantitatív móds zertan

Ha a kvantitatív és kvalitatív módszertant el szeretnénk hatarolni egymástól, a legegysze-

rűbben úgy tehetjük meg, hogy egy skálát képzelünk el, amelynek egyik végén a kérdőíves

fehéres7il, a másik vegen a strukturálatlan életútinterjú helyezkedik el.

Kvantitatív vagy m-ennyiségi módszertan. A nevében is benne van, hogy számokkal

dolgozik. Abbol indul ki, hogy aiembeiviselkedés mérhető és elemeáető, Céljaezenmér,

hető és értelmezhető aáatof-számokra történő bontása. Jellemzően a statisztikai adatok,

nagy adatbázisok, az úgynevezett Big Data_elemzés. Lassan minden, életünkre jellemző

ttiriénés a virtuális térú történik. Nagy mennyiségű adat halmozódik fel, amelYet meg-

felelő számítógépes programokka]- érté|mezhető és vizsgálható adatokra bonthatunk le,

Elónye, togy solrete érielmezés levonható belőle. objektív és ,,tudományosabb", mint

a kválitativ módszer. Ez azt jelenti, hogy a kutatói szubjektivitás az eredmények interpre-

táciőjábankisebb mértékben van jelen. viszonylag gyorsan lefolytatható. További előnye,

hogy relatíve olcsó. A programot ágyszer kell megvenni, és más adatbázisokból is dolgoz_

hatunk. Ha meg szeretnénk tudni valamit a migráció társadalmi megítéléséről, akkor egy

kérdőívet internete
amelyeket egys7rr

kell értelmezni ökl

hatunk. Ezekaztt,
és magyarországi
az Eurostat, hazei:
|ítetí,Magyary Za
és a statisztikai ad

Hivatal kiadvárya
nostól halad az eg
folására. Úgynere

Egyértetmtio
rezenlativ vokár l

százalékosan a tx

nulás, oktatas - *
erőpiacon vag}- a ]

eloszlásuk azafu
a koruk, az, ho5
gatás működésert
Nagyon sok hasz

ok-okozati összd
történik az,atni-

Kvalitatív mMs.

Kvalitatív vag; l
eltérés, hogy e§
felé érdekesse tt
amódszertanbm
lyen tudománlc
a strukturahrípl
még inkábbmry
szernagy empil
rendelkezii,nk S
fontos asikeres]
szerével é1, amü

rint: ,,[a]z inóú
teszünk, amegÍ
seinket, aza, el
ciklusban zajlit
tézisek nélkn§
zisalkotás es á}

- B.rsrtr. E.: -



GoNpor-l.ror l rözrc,q,zclrÁs-rupouÁNy rur,lrÁsr llópszpnnrNnx, 209

: ":il:ud és autonómia megkö-
iiast teljes mértékben kizárni,
a1 apelr ét e]érni. az általánoslt-
..aiti. ha a felhasznált módsze-
1st. es ug},anazt az eredménl:.
a telhasznált módszerek alka]-
n:rtük. amit szerettünk volna
:.:.c. kutatás. A hiba na$}Sa$;
:'l1emánk. a szakirodalmat fe]-

neh közigazgatás-tudomán;,

;r áns tudományos kutatásokat

"r 
kelesebbet, de pontosan vái-

a Idóben ez lehet egy történeti
rutatáS alan_vai elsősorban Ma-
jol_gulzó vagy élő magyar ái|am-
. a:ások vonatkozásban, alan;,ai
n ridszertan földrajzi területe.

, El_iödlegesen akutatás ahazai
as trszágokra az adatok feldol-
u:atási problémát és a kutatási
n!rdszereket. A következőkben
t:tr es a kvalitatív módszertant.

arolni egl,mástól, a legegysze_
;]r nek egyik végén a kérdőíves
;il ezkedik el,
ls benne van, hogy számokkal
, es elemezhető. Célja ezen mér-

lLemzóen a statisztikai adatok.
an nlinden, életünkre jellemző
lalmozódik fel, amelyet me_e-

iiható adatokra bonthatunk le,

;:r es ..tudományosabb", mint
ir itas az eredmények interpre-
l lelbll tatható. További előnye,
nas adatbázisokból is dolgoz-

jalmi megítéléséről, akkor egy ' B^*r" E*l € 008),. A társadalomtutlonányi ktttatás móclszertana

kérdőívet interneten keresztül már előállíthatunk és szétküldhetünk, Azokat az adatokat,

amelveket egyszer már felvettek, nem kell még egyszer felvennünk. Csak megfelelően

ilii;r;;il;iát.i. ú:"uu progiamokkal újabb eredményeket és következtetéseket kap_

hatunk. Ezek azugyneve"eit siekunder kutatási adatok, statisztikai felmérések európai

J, .ugyuro. szágiÁatbázisok. Ilyenek például: nemzetközi szinten az Eurobarometer,

az Eurostat, hazai szintenpedig a tiozponti Statisztikai Hivatal, a KSH, A bevezetőben em_

lített, Magyur y Zoltánattát irtianutmanyban is szerepel már az objektivitás szükségessége

és a statisztikai adatok felhasználása, fórrásként atitaiiarasm. kir, Központi Statiszíikai

Hivatal kiadványait j"tt li *eg. A módszer a deduktivitás értelmezésével él, így az általá_

nostól halad az egyedifelé. Jól alkalmazhatő a tudományos elméletek igazolásáravagy cá-

folására. Úgynevezett kemény adatokkal dolgozó módszertan,

ngyerietmtien jól haszrálható módszer. A nagy elemszám lehetővé teszi a kutatás rep_

rezentativvoltát. Vizsgálható vele a menekültek és migránsok száma,megoszlási számuk

százalékosana berogaJo országban: a rájuk költött költségek _ mint lakhatás, nyelvta_

nulás, oktatás _ és az általuk geierált gazáaságihasznok, bevételek; részvételük a munka_

"ropiá"o, 
vagy a munkaneltiliek ko iott; számukés megoszlásuk a bűnözésben; földrajzi

eloszlásuk az adoít ors)Ágban;a befogadottak és a kérelmezők száma; a nemi megoszlás,

a koruk, az,hogy mery Égiokból, orizágokból érkeztek; hatásuk az ál1'am és aközigaz_

gatás működes"re. uernetó továbbá a befogadó országlakosainak véleménye és attitűdje,

fiugyo,' sok hasznos információt megismerhetünk a módszer használatából, Levonhatók

ok_okozati összefüggések és etméletek alakíthatók ki. Az alapvető kérdés az,hogy miért

történik az, ami. Vagyis az okotkeressük,

kvalitatív módszertan

kvalitatív vagy minőségi módszertan, primer kutatási adatok, kvalitatív interjú, Lényeges

eltérés, hogy egy ,,hagyámányos" interjúban valakit be akarunk mutatni, anézők, hallgatók

felé érdekessé tenni, uugyi, utupu etőén az űjságiráshoz kapcsolódó interjúforma, Addig

a módszertanba.r, 
"gy 

koík ét témaban akarjuk megtudni, hogy mit gondol azillető, valami_

Ú"r1 ,ao*arryo" p.oble-aban fontos az ő vé|eménye. Ez|eltet szakértői interjú, és egészen

a strukturált típustól a meryinterlris esettanulmányig terjedhet. A kvalitatív terepkutatással

még inkabb megérthetjük áruaotuorosség és egyén gondolkodásáLt, cselekvését, Ezamőd_

szer nagy empátiátigjnyel, és hosszú idő, míg megfelelő elemszámmal vagy ismeretekkel

rendelkezünk. szukségképpen akutató egyénisége, érzékenysége, kommunikációjanagyon

fontos a sikeres kutatáshoz. Fókuszcsoportos módszerrel módszertanilagazindukció mód_

szerével é1, amely az egyediből általánosít. Indukció fogalma Earl Babbie szociológus sze-

rint: ,,|a]zindukció, uriáryu"n az egyedifelől haladunk az általános felé: megfigyeléseket

teszünk, a megfigyeléseink kozott tisszefuggéseket keresünk, majd levonjuk következteté_

. seinket, azaz elmé|etet alkotunk. A tapasialati tudományos kutatásokban ún, empirikus

ciklusban zajlik a kutatási tevékenys ég az e|fogadott tételek és az a,zokből levezetett hipo-

tézisek nélkülözhetetlenek (dedukció), ugyanúgy, mint a megfigyeléseken alapulÓ hipoté-

zisalkotás és általánosítas (inautcio) }" űgynevezett puha adatokkal dolgoző módszertan,

Budapest, Balassi Kiadó. 39,

r 
-: 

-.
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Egyértelműen jól használható módszer. Az interjúk és a fokuszcsoport a megért;.
egyéni és csoportszintjénjó1 értelmezhető és általánosítható adatok felvételét teszi lehetol.
A kvalitatív módszertan előnye az, ami a hátránya: az interpretatív megközelítésmód. am:.,,

szerint a társadalmi viszonyokat természettudományos módszerekkel nem lehetséges l,iz.-
gálni, mivel a kutatás fókusza magaaz ember. aki értelemmel és szabad akarattal rende -

kezik. Értelmezhetjük. az emberek miként viszonyulnak egyedként a migráció jelenségéhez

Jogér t e lm e zé s mó ds z er tan

A megfelelő jogértelmezés aközigazgatás-tudomány műveléséhez és kutatásához elengec-
hetetlen feltétel. Blutman Lászlő megfogalmazásában: ,.Egy jogértelmezés-tan fő funkc.-
óját így abban |átom, hogy lehetővé teszi a bírói (vagy más jogalkalmazói) gyakorlat ee,.

vonatkozásának leírását és elemzését, egy ehhez megfelelő fogalmi keret és módszertan k.-
alakításával."8 A közigazgatásijogszabályok és törvények, rendeletek éshatározatok adjai.
akőzigazgatás működéséhez a keretet. Madarász Tibor így látja: ,.[a] közigazgatás ner:,

képzelhető el jog nélkül. amely szabályozza és amelyet funkciói betöltésénél eszközker::
alkalmaz, s az államigazgatás fejlesztésében sem nélkülözhetők a jog belső törvényszeru-
ségeit feltáró jogtudományi kutatások."9

A módszerjól használható a migráció jelenségének megismerésére. Fontos a jogszaba-
lyok érvényben lévő, vagyis hatályos alapján kutatni. A migráció jelensége a bevándorlas
a menekültek befogadása formalizált jogi procedúra. Ez az alapja minden, migrációr a

foglalkozó közígazgatás-tudományi műnek. Továbbá a nemzetközi jogi szabályok orsza-
gonkénti eltéréseinek és azonosságának jogi alapjait és eljárásait is fontos megismerni és er-

telmezni, illetve a jó gyakorlatokat átvenni.

Történeti összehasonlító módszerían

Más szóval a komparatisztika Tomka Béla megfogalmazásában: ,,[a] történeti összeha-
sonlítás két vagy több, különböző kontextusból származó múltbeli társadalom explici:
és rendszeres szembeállítása vagy abból a cé|ból, hogy meghat ározza és magyarázza hason-
lóságaikat és eltéréseiket, vagy azért,hogy ezenfelül a társadalmak fejlődésére vonatkozl-
hipotéziseket alkosson, s a tudományos elméletek érvényességét vizsgálja,"10 A módszertan
egyre inkább elterjedtté válik, ennek oka Varga Zsuzsanna szerint: ,.A komparatív megkö-
zelítés alternatívát kínálhat a hagyományos nemzetközpontú koncepción alapuló történet-
írással szemben."|] A történeti összehasonlító módszertannak négy lehetséges típusát ismerr
a szakirodalom: leíró, analitikus, heurisztikus. paradigmatikus. A módszerhasználatánal,

E BLutltl^- László (2008): Eg1, empirikus jogértelmezéstan szükségessége. Jogtudománl,i KözIöny. 63. e.ri

" M.+xnÁsz Tibor (l987): A kö:tgazgaíás és a7og Budapest. Közgazdasági és .logi Kcinl,vkiadó, 9,
llrToltx.lBéla(2005): Azósszehasonlitómódszeratörténetírásban eredménl,ekéskihasználatlanIehetősések

Aetas.20, évf. l 2, sz, 243-258
llV.lnc,q.Zsuzsanna(2011):A:öss:ehasolllílókutatásoktérhódításaa:európaiagrártörténet-írásban,Budapest

Historia Critica, 453,

Goxpor. .
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' -: r _itdI3:3hL\Z el3r_j;:-
: .]*3les-tan til iu:i.- -

\:.:-TlJZt\i l g) ak(rrla: .:.
.l;fit lS mÓdszen.rr, r -

:l.i es határozatok ai,.,,
, .. _:] köz igaz931ác r.; -
5::i,ltescnel e5zköZk:- :

,. ..; l,elso tör\ en\ sze:_-

:3!3re, FontoS a jogszaL,a-
-3,3nSe"e a ber ándOr]:..

:.,j m]nden. migráciol ,
. z l i.,l3 i szabálr ok or:z:-
, Ionios megismerni éS .|-

n: ..[a1 történeti összeha-
tr=lr tarsadalom explicit
zza e s mag} ar ázza hason-

r:k riilodesére vonatkozo
izsgál_ia."]0 A módszertan

:t, .. { komparatív megkö-

rcepc ión alapuló történet-
r lehetséges típusát ismeri

,\ módszer használatánál

: : l i, -l o nt án1,, t Közlöny, 63. él l,

. .-lgr Kön5,vkiadó. 9.

;.. .. klhasználatlan lehetőségek,

: :- ;, l ör té ne í-írásóan, Budapest.

aztkellelsőkénttisztázni,hogymit,mivelhasonlítunkössze.Vagyisegyálta]lánakétje-
lenség összehasonlíth"t;'ilgy'"; eg}mással, "";;l"Ú" 

o[an jellemzője. amelY erre al-

kalmassá tes zi. Ezutánmegielelő módszert rcn;t'noávalaiztani a fenti négy típus közül,

Ide kapcsolódik még u toriE r"tl.iogi tisszehasonlító módszer is, vagyis, hogy az adott kuta_

tási tárgy tekintetében ;;;;;;üiy"t 9s,toJllniet 
miként vá|toztak, alakultak, és milyen

"iiJJr"-rl" 
mutatnak petáaU országonkénti |ebontásban,

A módszer jól h"á;ih;á Á áigració .rterál.rr"g"t és értelmezés éí anemzetá|lamok,

arégiók, aközösségek;;;;;";k;;tében lérr,ye'ges á:qj:y::-r jze|járásokat, itt alap-

vetően aközigazgatási eljarásokat és a sr"ru"r"tJt mttoaesét a migráció, a bevándorlás

kapcsán. A jogszabályokásszehasonlítása, nemzetkoziés állami szabályozásának értelme_

zése sokat segit a jelensé| e,t"t,,"e,ében, a hatása megismerésében,

Ant r o p ol ó gi ai m ó ds z er t an

Az antropológiai teremunka, szakszóv a| az_á||omásozó teremunka nagyon sokáig a távoli

népek és kulturak "irr;;i;áár."1"1irl 
helyezte középpontba. Kijelenthetjük, hogy napla_

inkra alig maradt r.tr.-a"rerr" varó táj és nép. prl"nÚ.n'u uilágaglobalizáció miatt intenzív

mozgásba lenaur,. e, ül"ruleteket nyitm"g u" u"r_pologiai mó-dszerek felhasználása szá_

mára. A kultúrat r"r.iJn"t vagy utkozner, ú;;*r"*-rolt akkora szükség a különböző

kultúrájú emberek "rru,iirlru, 
filúáló módsz^#r.ii *lnt nupjainkban, Az antropológiai

terepmunkáról "gy "ú;;;;ű 
*.gfo!aT"á: N;;;ii";É ffiológus tollából: "ószintén

szólva úgy túnik, hogy minden más tudomán_v§ vauattozasnoz hasonlóan a terepmunka

létjogosultság ats"_ulu-u:n nor" ur"gyen;i'eome,tetu"" szo|gá|jaaközjót, sokkal in_

kábbaz,hogyezmennyirejarllhozzáu,a,,"^etyesépüléséhez.A,tudományoskutatás,
akárcsak a szerzetesíélet, váló3ában u" 

"*u", 
Úaiilkenet< ttxeletesítéséről szól;,12 Barley

a módszer lényegét igy határozzam"g: ,,tvtiodá ,"inten mindenféle értelmezéseket tekin_

tetbe kellett venni,haazember hű akart maradni a gondolkodásukhoz'"l3

Az antropológi"i.oár""r,an mar a tobbájel íet*agyary Zoltín_féletanttlmányban

is megjelent a falukuáá módszereként. Termázetesen a néprajz (etnográfia) és az alt,

ropológia modszeruei uu.rrruk hasonlosagot, .egi. eltérő módszerekről beszélhetünk,

Az azonbanjól látható, hogy ez 
^an 

uvorii"ri"űS,_tldomany m9_dszerében az emberek

és a terület megismerésénél elég hamar megjetJnt, és fontos szerepet jáíszott, A módszer

hátránya az, ami u, 
"|őny",u, 

idoigerry", 
"]ri". 

e migráció jelensége olyan gyorsan vál_

tozik, hogy net".en}.-*'szerint nójuio*uun';;;g' iít. no",,l ideig tartó antropológiai

kutatások már,.*,i;;;il;"J[*i,gf"1.1ő"., u ,zikpolitikák kialakitásában, de ez nem rs

a céljuk. ,q tenvr.g"rln "ugú 
norr;i.ia"i|l"iÁ,, ^uartöbb 

évig is elhúzódó állomásozó

terepkutatások "ly"*;;;Á7"rket 
is felmutitűáák, amelyek más módszerrel nem lehetsé_

gesek. Véleményem ,r".* ó 
" 

*élyebb ,ir"ir"u"ris meg lehet figyelni és fel lehet tarni,

;B^-*", N-.l (2006). Esy zöIdfülű antropológtts kalandlai, Budapest, Tl'potex, 12

l' B,q.nLty (2006)'- i. nl.
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E ur óp ai -n e m z e tk ö z i kut at ás m ó d s z ert an

Az euróPaizáció nemzetközi irodalma nagyon csekély. Nincs konkrét kialakult módszer-
tana. Az európai uniós és anemzetközi kutatásmódszertant egy konkrét kutatás alapján
Arató Krisztina és Koller Boglárka így definiálták könyvükben: ,,[p]olitikai intézmén}*
és szerePlők vizsgálata során a dokumentumelemzés (vátasztási és kormányprogramok}
aZ iníeriúk (diplomaták, bírók, politikusok), valamint a szakirodalom feltárásának mó&
szereit tudtuk alkalmazni. Az eurőpai identitás vonatkozásáb an azElrobatometer-adatot
másodelemzését végeztük el."la Más szóval alapvetően dokumentumokkal és szekunder
statisztikai adatokkal dolgozik a kutató. Ez gyors hozzáférést, értelmezést és publikálrisc
tesz lehetővé.

Jól használható módszertan. A nemzetkö zi szervezetek dokumentu maihozzáférhet*_
A migráció szempontjából sok elemzés született. Ezek ktithetők statisztikai adatközlőkhöz,
de köthetők egyetemekhez is.

A kutatás etikai kérdései

A kutatást megelőzően a kutatáshoz kapcsolódó etikai kérdéseketfogalmazunk meg a von&
kozó jogszabályok szellemiségében, a kutatási célhozés tátsadalmi haszrossághoz kötötüen_
Héra Gábor és Ligeti György véleménye szerint: ,,A kutatónak nem csak ajogszabályoka,
de az etikai normákat is be kell tartania a kutatás során. A kutatás egyszerre új ismeretek
felfedezése, a döntéshozatal támogatása és a társadalmi problémák megoldásának segÉ
tése, ilY módon minden kutatómunka egyben beavatkozás is a társadalmi folyamatokba..§

Aközigazgatás-tudománnyal foglalkozók különösen érzékenyek kell, hogy legyeneL
az etikai kérdésekre, mivel a köz érdekébe n, aköz javára és aközműködésének ,"gítérér"
kutatnak. Megállapításaikat komoly tudományos módszertannal felvett információkkal
kell megalapozniuk.

A m i grá c ió m e gis m e r és ét célző közigazgatás- tu d om á ny
kutatásmódszertanának lehetséges fejlődési irányai

AkÖzigazgatás-tudomány kutatásmóds zertana,mint a tanulmány elején már szerepelt, in-
terdiszciplináris, vagyis több tudományág módszertanát és értelmezéséthasználja. e jog-
tudománYtól aközgazdaságtudományon át a szociológiai, pszichológiai, antrópologiJ,
Politológiai módszertan is megjelenik a kutatásokban. A migráció jelenségével erdem-ben
már sokan foglalkoznak. Eá Csepeli György és Örkény Antal így határoztameg: ,,A mig-
rációs elméletek egyre bővülő köre azteredményezte, hogy a téma napjaint< egyit legnér
szerűbb emPirikus kutatási területe lett a társadalomtudományoknak. e mtáiasot egyit
iránya a társadalmi makroszintű összefüggéseket vizsgálja, a másik pedig az ecytni

l] An,c.tÓKrisztina-Kor-lrnBoglárka(201,1),Magl,arországésazEuróparUnió. InKónösÉxylAndrásszerk
A magyar politikai rendszer negyeds:ázad ulrín, Budapest. Osiris Kiadó, 378.rj HÉn,rGábor-LrcrrrG1'orgl'Q011):Ilócts:ertan,Atársadalmijelenségekkutatrísa.Budapest.osirisKiadi
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(Lrn §Iet kialakult módszer-
:r konkrét kutatás alapján
l: .. [p]olitikai intézmén1 ek
si és kormányprogramokt.
.lJaiom feltárásának mód-
l az Eurobarometer-adatok
lentumokkal és szekunder
:rielmezést és publikálást

* n entumai hozzáférhetők,
::;tt>zIikai adatközlökhöz.

io_salmazunk meg a vonat-
r l hasznossághoz kötötten,
lem csak a jogszabályokat.
ii3s egvszerre új ismeretek
;mrk megoldásának segi-
,rs adalmi folyamatokba.''l :

;enr ek kell. hogy legyenek
lz nrúködésének segítésére
rai ielr-ett információkkal

nanY
li

rr elején már szerepelt, in-
1mezesét használja. A jog-
,rchoJogiai. antropológiai.
cio jelenségével érdemben
:l határozta meg: ..A mig-
ma napjaink egyik legnép-
tlknak. A kutatások egyik
r masik pedig az eg1 éni.

:l ]n KönösÉxylAndrás szerk,,
j-!
:, :;,,_j_i; Budapest. Osiris Kiadó,

GoNnor_nror LKöZ1GA1GATLS_TUDoMÁNYKUTATÁSIMóDSZEREINEK... 2l3

mikroszintű kérdésekre fókuszá1."l6 Jól látható, hogy több irányból vizsgáljak atémŰ,van,

amelyik a bevándorlókra fokuszál, a másik az általuk me gélt,tapasztalt befogadó vagy más

szóval többségi válaszokra.
Aközigűgatás-tudomány Yagy azállamtudomány kutatásmódszeftanaezzel Szemben

magáraaközigazgatás szervezeteire fókuszál. Arraahatásra, amely őket éri.Ezaíemzet-

koÁkozigazgáta, urEurópai Unió szervezeteire is igaz.Magyarországtranzitországmég

mindig. Úgy1, álta|ábana Latás közvetett, más országokban tapasztalt jelenségekre reflektál,

Oe nÁ akOzigazgatásban, ahol napi szinten kerülnek kapcsolatba a migrációval, a bevándor-

lókkat a szakemberek. Ettől a kutátasi tárgytől, vagyis azállamra fokuszáló, aztközpontba

helyezőgondolkodástól különleges a módszertana a többi társadalomtudománnyal szemben,

e legttibb kutatásban aközigazgatás mellékesen vagy egyá|talán nem jelenik meg, Ez ate-

rületet a kutatók számáramég ismeretlen. Azeltérő kutatásokban megjelenőközigazgatási

tevékenység a migráció jelenségének kutatásánál kiemelten fontos.

Összegzés

A tanulmányban vizsgáltam és értelmeztem azofl módszereket, amelyekkel a migráció

jelensége vizsgálható. Ezen módszerek megegyeznek aközigazgatás-tudomány kutatási

moasz"Ir"iv"l. Megállapítható, hogy a társadalomkutatás módszertana, de a természettudo-

mányoké is megtúthaió és sikerrel akalmazható a migráció tudományos megismerésében,

Hiszen a migráció még sokáig része lesz életünknek, a politikai és közbeszédnek. Meg-

szabja és áűatjagondolkodásunkat. A konfliktusok egyéni és közösségi, nemzeti és nem-

zeűziszinte;m;gielentek és jelen vannak. Befolyásoljrák a politikát, hatnak aköziga6atás

és az államműködésére. Feháatot keletkeztetnek, jogalkotásra és értelmezésre iránYÍtják

a szakemberek tevékenységét. Kiemelten fontos a tudományos világnak a jelenség értelme-

zésére és megismeréséie toiekedni, egymás tudományos eredményeit figyelni, kiegészíteni,

Egy jelenséget egy meghat ározottterületről soha nem lehet teljes egészében megismerni,

runuma"yó-uan a módszereket vizsgáltam használhatóság szempontjából is. Célom a te-

rületet kuiató tudósoknak a megfelelő módszer kivá|asztásában segíteni, A saját PhD-ku-

tatásom módszertani alapjainak kialakítása szintén célom volt. Messze van még az,hogy

a migrációról mint egy mógismert, jól ,,kikutatott" jelenségről beszéljünk, de naponta ku-

tatúk, vizsgálnunk kell, mikozbenvá|tozik, átalakul, és dinamikájában átmenetileg nő

vagy cstikken. Kijelenthető, hogy a nyomás, amely Európára és így Magyarországra nehe-

,"áít,nriUullag átmenetil"g 
"rr}hulh.t 

vagy erősödh et,hatása azonbül a mindennapokban,

a gondolkodásban kétségtelenül jelen van és jelen lesz,
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