
Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban 

 

Tisztelt résztvevő, 
Köszönjük, hogy támogatja kutatásunkat és segít megtalálni az államok és etnikailag sokszínű csoportok vagy egyéb kisebbségi közösségek (beleértve a nyelvi, 
vallási, kulturális, és egyéb kisebbségeket) közötti együttműködések pozitív példáit! Ez a fájl pdf formátumban érhető el, melynek segítségével számítógépen is 
kitölthető. Kérjük, töltsön ki minél több szekciót és ne habozzon visszaküldeni kérdőívünket, annak ellenére sem, ha nem sikerül minden kérdésre választ adnia. 
Kérjük, a kérdőívet küldje vissza a bridgebuilding@ecmi.de címre 2016 április 15. határidőig. Amennyiben bármilyen kérdése volna a kérdőívvel illetve a 
kutatásunkkal kapcsolatban ugyanezen az e-mail címen elérhet bennünket. Az utolsó oldalon az Ön szervezetének elérhetőségei után is érdeklődünk, az Ön 
által megadott adatok későbbi, pontosabb vagy részletesebb kifejtésének lehetősége miatt is. Ezek az adatok bizalmasan és kizárólag kutatási céllal kerülnek 
felhasználásra. Amennyiben elkészült az összesített beszámolónkat örömmel megosztjuk Önnel is az év végén. A beszámoló angol nyelven várható. 
 
INTÉZMÉNYI PROFIL  

1. Mi az Ön hivatalának a neve  

2. Melyik országban működik?  

3. Melyik településen található?  

4. A régió/település etnikai összetétele  
• amennyiben lehetséges 

számszerű adatokat közöljön 
• amennyiben nem áll 

rendelkezésére, kérem, írja le a 
lehető legpontosabban 

 

5. Ez a hivatal része a … 
Kérem jelölje meg a választ amelyet a 
legmegfelelőbbnek talál az 
intézménye leírásának 

☐  központi kormányzat 
☐  megyei önkormányzat 
☐  helyi önkormányzat 
☐  területi/kulturális autonómia  
☐  kisebbségi önkormányzat 
☐  egyéb intézmény/szervezet 
kérem, pontosítsa: 

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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Etnikai csoportok és/vagy kisebbségi közösségek gyakran alapítanak szervezeteket, melyek képviselik az érdekeiket és elősegítik a kommunikációt a helyi 
hatóságokkal és a többségi társadalommal. Ilyen szervezetek lehetnek kulturális egyesületek, politikai pártok, iskolai egyesületek vagy sportegyletek. 
 

1. Működnek-e etnikai és/vagy kisebbségi szervezetek, amelyek aktívak az Ön településén? IGEN ☐ NEM ☐ 
Amennyiben IGEN, kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

Szervezet Kisebbségi közösség Terület 
Pl. a kezdeményezés neve, rövid leírása  Pl. Dán kisebbség pl. oktatás, kultúra, 

média, gazdaság 
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2. Kultúrák közötti kommunikáció 

Néhány település helyi hatósága határon átívelő, kulturális témájú együttműködéseket tart fenn a szomszédos vagy egyéb államok intézményeivel, melyek 
etnikai csoportokat és/vagy kisebbségi közösségeket érintenek. Ilyen kezdeményezések lehetnek például koncertek és egyéb kulturális eseményeken keresztül, 
vagy kultúrák közötti bizottságok és tanácsok, esetleg kulturális csereprogramok.  

a. Ismer Ön bármilyen hasonló projektet az Ön szervezete illetve az Ön anyaországának vagy egy szomszédos ország határon túli intézményei 
között?  IGEN ☐ NEM☐ 

Amennyiben NEM, kérem, folytassa a 3-as számú kérdéssel. 

b. Amennyiben IGEN: Az Ön hivatala vagy település részt vesz bármilyen hasonló projektben vagy kezdeményezésben?  IGEN ☐ NEM ☐ 
c. Amennyiben IGEN, kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

Tevékenység Típus Szint Ki kezdeményezte az 
együttműködést? 

Források/ 
Finanszírozás 

Pl. A kezdeményezés neve, rövid leírása  Pl. megosztott 
bizottság, 
rövidtávú projekt, 
kétoldalú 
megegyezés 

Pl. helyi, állami, 
határon 
átívelő, 
anyaországi 

Pl. az Ön kisebbségi 
közössége, 
önkormányzat, külső 
szereplő 
 

Pl. támogatások, 
intézményi 
finanszírozás, nem 
pénzbeli juttatás 
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3. Egészségügyi és szociális szolgáltatások 

Néhány település helyi hatósága határon átívelő együttműködéseket tart fenn a szomszédos vagy egyéb államok intézményeivel, melyek etnikai csoportokat 
és/vagy kisebbségi közösségeket érintenek. Ezek célja, hogy elősegítse a kisebbségi közösség hozzáférést az egészségügyi és szociális ellátásokhoz. Ilyen 
együttműködésekre példa lehet az orvosok és ápolók közös képzése, kisebbségi kvóták bevezetése az egészségügyi egyetemi oktatásban, vagy korházak, 
intézmények támogatása, esetleg egyéb szociális segítségnyújtás lehetősége. 

a. Ismer Ön bármilyen hasonló együttműködést az Ön településén?  IGEN ☐  NEM ☐ 

Amennyiben NEM, kérem, folytassa a 4-es számú kérdéssel. 

b. Amennyiben IGEN: Az Ön hivatala vagy települése részt vesz bármilyen hasonló projektben vagy kezdeményezésben?  IGEN ☐  NEM ☐ 
c. Amennyiben IGEN, kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

Tevékenység Típus Szint Ki kezdeményezte az 
együttműködést? 

Források/ 
Finanszírozás 

Pl. A kezdeményezés neve, rövid leírása  Pl. megosztott 
bizottság, 
rövidtávú projekt, 
kétoldalú 
megegyezés 

Pl. helyi, állami, 
határon 
átívelő, 
anyaországi 

Pl. az Ön kisebbségi 
közössége, 
önkormányzat, külső 
szereplő 
 

Pl. támogatások, 
intézményi 
finanszírozás, nem 
pénzbeli juttatás 
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4. Oktatás 

Néhány település helyi hatósága határon átívelő együttműködéseket tart fenn a szomszédos vagy egyéb államok intézményeivel etnikai csoportok és/vagy 
kisebbségi közösségek oktatására vonatkozó kérdésekben. Ennek keretei között tanár illetve cserediák programokkal, az oktatási minisztériumi szintű 
képviselővel, közös megegyezéssel elfogadott tananyaggal, vagy közös egyetemi képzési programokkal rendelkeznek. 

a. Ismer Ön bármilyen hasonló oktatásra vonatkozó együttműködést az Ön településén?   IGEN ☐  NEM ☐ 

Amennyiben NEM, kérem, folytassa az 5-ös számú kérdéssel. 

b. Amennyiben IGEN: Az Ön hivatala vagy települése részt vesz bármilyen hasonló projektben vagy kezdeményezésben?  IGEN ☐  NEM ☐ 
c. Amennyiben IGEN, kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

Tevékenység Típus Szint Ki kezdeményezte az 
együttműködést? 

Források/ 
Finanszírozás 

Pl. A kezdeményezés neve, rövid leírása  Pl. megosztott 
bizottság, 
rövidtávú projekt, 
kétoldalú 
megegyezés 

Pl. helyi, állami, 
határon 
átívelő, 
anyaországi 

Pl. az Ön kisebbségi 
közössége, 
önkormányzat, külső 
szereplő 
 

Pl. támogatások, 
intézményi 
finanszírozás, nem 
pénzbeli juttatás 
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5. Média 

Néhány település helyi hatósága határon átívelő együttműködéseket tart fenn a szomszédos vagy egyéb államok intézményeivel a média területén, melyek 
etnikai csoportokat és/vagy kisebbségi közösségeket érintenek. A kisebbségeket elősegítő együttműködésre példa lehet a közös média bizottságok, hír cserék 
vagy újságírók számára fenntartott közös képzési programok működtetése. 

a. Ismer Ön bármilyen hasonló kezdeményezést az Ön településén?  IGEN ☐  NEM ☐ 

Amennyiben NEM, kérem, folytassa a 6-os számú kérdéssel. 

b. Amennyiben IGEN: Az Ön hivatala vagy települése részt vesz bármilyen hasonló projektben vagy kezdeményezésben?  IGEN ☐  NEM ☐ 
c. Amennyiben IGEN, kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

Tevékenység Típus Szint Ki kezdeményezte az 
együttműködést? 

Források/ 
Finanszírozás 

Pl. A kezdeményezés neve, rövid leírása  Pl. megosztott 
bizottság, 
rövidtávú projekt, 
kétoldalú 
megegyezés 

Pl. helyi, állami, 
határon 
átívelő, 
anyaországi 

Pl. az Ön kisebbségi 
közössége, 
önkormányzat, külső 
szereplő 
 

Pl. támogatások, 
intézményi 
finanszírozás, nem 
pénzbeli juttatás 
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6. Gazdaság (kereskedelem, turizmus, foglalkoztatás) 

Néhány település helyi hatósága határon átívelő együttműködéseket tart fenn a szomszédos vagy egyéb államok intézményeivel olyan gazdasági területeken, 
mint a kereskedelem, turizmus vagy a foglalkoztatás, melyek etnikai csoportokat és/vagy kisebbségi közösségeket érintenek. Ennek keretei között például közös 
turisztikai bizottságokat, vállalkozói fórumokat, határok között ingázók számára fenntartott információs központokat, vagy az alkalmazottak és vállalkozók 
számára közös képzési központokat biztosítanak. 

a. Ismer Ön bármilyen hasonló együttműködést az Ön településén?  IGEN ☐  NEM ☐ 

Amennyiben NEM, kérem, folytassa a 7-es számú kérdéssel. 

b. Amennyiben IGEN: Az Ön hivatala vagy települése részt vesz bármilyen hasonló projektben vagy kezdeményezésben?  IGEN ☐  NEM ☐ 
c. Amennyiben IGEN, kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

Tevékenység Típus Szint Ki kezdeményezte az 
együttműködést? 

Források/ 
Finanszírozás 

Pl. A kezdeményezés neve, rövid leírása  Pl. megosztott 
bizottság, 
rövidtávú projekt, 
kétoldalú 
megegyezés 

Pl. helyi, állami, 
határon 
átívelő, 
anyaországi 

Pl. az Ön kisebbségi 
közössége, 
önkormányzat, külső 
szereplő 
 

Pl. támogatások, 
intézményi 
finanszírozás, nem 
pénzbeli juttatás 
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7. Politikai részvétel 

Néhány település és régió olyan mechanizmusokat működtet, melyek biztosítják a helyi etnikai csoportok és/vagy kisebbségi közösségek politikai részvételét, 
helyi önkormányzati képviselten, helyi parlamenteken, minisztériumokon, bizottságokon vagy a politikai döntéshozatalba vagy jogszabály változtatások 
konzultációjába való bevonáson, esetleg állandó bizottságok létrehozásán vagy helyi parlamenti állandó képviselői hely biztosításán keresztül. 

a. Ismer Ön bármilyen hasonló, az Ön településén vagy régiójában létrehozott mechanizmust?  IGEN ☐  NEM ☐ 

Amennyiben NEM, kérem, folytassa a 8-as számú kérdéssel. 

b. Amennyiben IGEN, kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

Tevékenység Típus Szint Ki kezdeményezte az 
együttműködést? 

Források/ 
Finanszírozás 

Pl. A kezdeményezés neve, rövid leírása  Pl. megosztott 
bizottság, 
rövidtávú projekt, 
kétoldalú 
megegyezés 

Pl. helyi, állami, 
határon 
átívelő, 
anyaországi 

Pl. az Ön kisebbségi 
közössége, 
önkormányzat, külső 
szereplő 
 

Pl. támogatások, 
intézményi 
finanszírozás, nem 
pénzbeli juttatás 
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8. Intézmények 

Néhány település rendelkezik valamilyen intézménnyel, amely elősegíti az együttműködésüket a helyi kisebbségi közösségekkel, például a kisebbségügyi 
miniszter vagy minisztérium, hatósági állandó bizottságok vagy kisebbségi önkormányzatok, tanácsok segítségével. 

a. Ismer Ön ilyen, az Ön településén létrehozott intézményt?   IGEN ☐  NEM ☐ 

Amennyiben NEM, kérem, folytassa a 9-es számú kérdéssel. 

b. Amennyiben IGEN, kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

Tevékenység Típus Szint Ki kezdeményezte 
az 
együttműködést? 

Források/ 
Finanszírozás 

Pl. A kezdeményezés neve, rövid leírása  Pl. megosztott 
bizottság, 
rövidtávú projekt, 
kétoldalú 
megegyezés 

Pl. helyi, állami, 
határon átívelő, 
anyaországi 

Pl. az Ön kisebbségi 
közössége, 
önkormányzat, 
külső szereplő 
 

Pl. támogatások, 
intézményi 
finanszírozás, 
nem pénzbeli 
juttatás 
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9. Van bármilyen egy vagy több etnikai csoportra és/vagy kisebbségi közösségre vonatkozó együttműködés, kezdeményezés, intézmény vagy projekt a 
településén, amelyet Ön sikeresnek vagy hasznos tapasztalatnak, példának gondol? Ossza meg velünk! 

Köszönjük, hogy támogatja a kutatásunkat! 

Kutatási célokból kifolyólag lehetséges, hogy fel kell vennünk a kapcsolatot az Ön intézményével további információ vagy a megadott adatok pontosítása 
érdekében. Amennyiben hozzájárul, hogy további információt szolgáltasson (amennyiben szükséges), kérjük, adja meg az elérhetőségét a kontaktszemélynek, 
akivel a kutatóink felvehetik a kapcsolatot. 

Kontaktszemély 

Név 
 

 

Pozíció 
 

 

Email 
 

 

Telefon 
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