
A KÖTET SZERZŐI

ABLONCZY BALÁZS

Ablonczy Balázs 1974-ben született Budapesten. 1998-ban végzett az ELTE történelem-fran-
cia szakán. 2004-ben ugyanitt szerezte doktori (PhD) címét történelemből. 2001 és 2007 kö-
zött a Teleki László Intézet munkatársa, 2007-2009 között az MTA különböző intézeteinek 
munkatársa, 2009-től az ELTE oktatója. Szakterülete a két világháború közötti Magyaror-
szág története, valamint a magyar kisebbségek története. 2002-2006 között a Pro Minoritate 
című kisebbségtudományi szemle, 2006 óta a Kommentár című folyóirat főszerkesztője.

BAKK MIKLÓS

Bakk Miklós politológus 1952-ben született Székelyhídon (Bihar megye, Románia), az álta-
lános iskolát és a gimnáziumot Kézdivásárhelyen végezte, majd a temesvári Műszaki Egyete-
men szerzett számítógépmérnöki diplomát. 1990-ig rendszerelemzőként és programozóként 
dolgozott, 1991-től 1999-ig A Hét szerkesztője, majd 2001 és 2003 között a Krónika c. napi-
lap főszerkesztője. 2003-tól a Babeş-Bolyai Egyetem politikatudományi karának adjunktusa, 
majd docense. Kutatási területe: politikaelmélet, választási rendszerek, kisebbségpolitika. A 
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Magyar Kisebbség című folyóirat szerkesztője. Fontosabb szerzői kötetei: Politikai közösség 
és identitás, Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2008; Választási rendszerek, Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca/Kolozsvár, 2007, (egyetemi jegyzet); Lassú valóság, Ambrozia Ki-
adó, Kézdivásárhely, 2002.

BÁRDI NÁNDOR

Bárdi Nándor történész 1962-ben született Laskodon. 1986-ban végzett Szegeden a JATE tör-
ténelem – Kelet-Európa szakán. Ezt követően az OSZK-ban referens, majd 1991-től 1996-ig 
a JATE oktatója, a következő évtől a Teleki László Intézetben dolgozott, annak megszünte-
téséig (2006). Azóta az MTA Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Tanárként Köztes-Eu-
rópa két világháború közti történetét, kisebbségtörténetét oktatja, nemzetépítéssel kapcsola-
tos szövegolvasásokat vezet Budapesten és Kolozsvárt. Kutatói alapkérdése: a kisebbségi eli-
tek hogyan értelmezik (újra és újra) saját társadalmukat? Az etnopolitika és a társadalompo-
litikák összefüggéseit vizsgálja a romániai magyar kisebbség történetén keresztül. Szakértő-
ként a budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolatrendszerét elemzi. Az 
erdélyi magyar adatbank (adatbank.ro) tartalomfejlesztője és romániai magyar kisebbségtör-
téneti kiadványsorozatok (Múltunk, Források a romániai magyar kisebbségek történetéhez) 
valamint a REGIO című folyóirat szerkesztője.

CSERNICSKÓ ISTVÁN

Csernicskó István 1973-ban született Csapon. 1995-ben szerzett magyar nyelv és irodalomta-
nári oklevelet az Ungvári Állami Egyetemen. Bátyúban és Szernyén dolgozott magyar szakos 
tanárként. Az ELTE-n szerzett PhD-fokozatot nyelvészetből 2001-ben. 1997-től a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatója, 2000-től rektorhelyettese. Vezetője a nyel-
vészeti, társadalomtudományi kutatásokat folytató Hodinka Antal Intézetnek. 
Az MTA külső köztestületi tagja. Fő kutatási területei: nyelv és társadalom kapcsolata, a kár-
pátaljai magyarság kétnyelvűsége, valamint nyelv, oktatás és politika összefüggései.
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CSETE ÖRS

Csete Örs 1966-ban született Budapesten. Magyar szakos tanári, könyvtárosi és etnográfus 
diplomával rendelkezik. 1995-től a budapesti Magyar Nyelvi Intézet magyar mint idegen nyelv 
tanára, majd a jogutód Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben a külföldi hallgatók kol-
légiumának igazgatója. 1999 óta az Apáczai Közalapítvány alapító igazgatója. 2006-ban pub-
likálta a határon túlra irányuló magyarországi oktatásfejlesztés megújítását célzó „Magyaris-
kola Program” című stratégiát, majd ennek teljes újragondolását 2010-ben bocsátotta nyilvá-
nosságra „Növekedés - biztonság - egység” címmel. 2009-től a Kárpát-medencei Magyar Kép-
viselők Fóruma Szórvány Albizottságának alelnöke. Nemzetpolitikával, pályázati technoló-
giával, oktatásfejlesztéssel foglalkozik, 2 könyv alkotója, számos tanulmány és cikk szerzője.

GYURGYÍK LÁSZLÓ

Gyurgyík László 1954-ben született Ipolyságon, Szlovákiában. 1985-ben szociológia szakon 
végzett a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán Pozsonyban. Ezt követően a po-
zsonyi Agrárgazdasági Kutatóintézet munkatársa, szerkesztő, illetve szabadfoglalkozású kuta-
tó. 2002-ben Szociológia PhD fokozatot szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Ál-
lamigazgatási Egyetemen. Jelenleg a Selye János Egyetem oktatója, az Európai Összehason-
lító Kisebbségkutatások Közalapítvány kutatója, a Mercurius Társadalomtudományi Kuta-
tócsoport titkára. Kutatási területei: demográfi ai folyamatok, társadalomszerkezet, asszimi-
láció. Tanulmányait a magyarországi és szlovákiai folyóiratokban publikálta. Három önál-
ló kötete jelent meg.

HORVÁTH GYULA

Horváth Gyula Kaposvárott született 1951-ben. A Pécsi Tudományegyetemen 1974-ben szer-
zett köz gazdász diplomát. Az MTA doktora, az MTA Regionális Kutatások Központjának 
főigazgatója, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Karának egyetemi taná-
ra. Kutatási területe az európai regionális fejlődés és politikák, a regionalizmus elmélete és 
gazdasági hatásai. 25 könyvet írt és szerkesztett, több mint 200 tudományos közleménye je-
lent meg magyar és idegen nyelveken. Tagja a londoni székhelyű Academia Europaea-nak, 
az Európai Régiók Gyűlése végrehajtó irodájának és az Association of European Planning 
Schools elnökségének. A Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke. Több nemzetközi 
kutatócsoport tagja, európai egyetemek doktori iskoláinak oktatója. Pro Régió, Akadémiai 
és Széchenyi-díjas. Fontosabb könyvei: A regionális gazdaságszervezés fejlődése és intézmé-
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nyei, Bp., Akadémiai Kiadó, 1989; Európai regionális politika, Bp., Dialóg Campus Kiadó, 
1998; Regionális támogatások az Európai Unióban, Bp., Osiris Kiadó, 2001; Régiók és tele-
pülések versenyképessége, Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 2006; A Kárpát-me-
dence régiói, 1–11. kötet, Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, MTA Regionális Kutatá-
sok Központja, 2003-2009.

HORVÁTH ISTVÁN

Horváth István 1966-ban született Csíkszentsimonban. 1991-ben fi lozófi ából és szociológi-
ából szerez diplomát a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, és azóta ennek az egyetemnek a 
Szociológia Tanszékén tanít. A migráció valamint kisebbségszociológia és az interetnikus vi-
szonyok (kétnyelvűség, vegyes házasság) témakörében kutatott, mindenekelőtt az Etnikum-
közi Viszonyok Kutatóközpontján belül, amelynek 2003-tól az igazgatója volt. 2007-ben ve-
zetésével alakult meg Kolozsvárt állami intézményként a Kisebbségkutató Intézet. Az említett 
témakörökben több román, magyar és angol nyelvű tanulmányt, illetve könyvet publikált.

KISS TAMÁS

Kiss Tamás, szociológus-demográfus: 1977-ben született Marosvásárhelyen. 2000-ben a kolozs-
vári Babes-Bolyai Tudományegyetem szociológia szakán egyetemi oklevelet, majd 2009-ben 
a PTE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola kultúrakutatási programjában PhD foko-
zatot szerzett. 2002-től az RMDSZ Ügyvezető Elnökség Demográfi ai Munkacsoportjában 
dolgozik, 2007-től a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet tudományos titkára. Kutatási terü-
letei demográfi a, etnicitás és társadalmi rétegződés, politikai szociológia.

LELKES GÁBOR

Lelkes Gábor 1973-ban született Dunaszerdahelyen. 1997-ben geográfusként végzett a po-
zsonyi Comenius Egyetemen, majd doktoranduszi képzésben vett részt a Comenius Egye-
tem Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának település- és területfejlesztési programjában. 
2002 óta a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa, kutatási területei a re-
gionális fejlesztés alakulása Szlovákiában és a Dél-Szlovákiában zajló társadalmi, gazdasági 
és interetnikus kapcsolatok. Részt vett több kutatási programban, amelyeket az MTA Regi-
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onális Kutatások Központja vezetett, s amelyek a szlovákiai, illetve a dél-szlovákiai regioná-
lis folyamatok vizsgálatára irányultak. 2007-2009 közt tanácsadóként dolgozik Monteneg-
róban területfejlesztési programok kidolgozásánál. 2002–2006 közt az Építésügyi és Regio-
nális Fejlesztési Minisztérium tanácsadója dél-szlovákiai regionális fejlesztési kérdéseket il-
letően, valamint 2000-től egészen napjainkig tanácsadóként segíti számos dél-szlovákiai re-
gionális fejlesztési ügynökség és település fejlődését. Rendszeresen jelennek meg publikációi 
különböző szakmai folyóiratokban.

MISOVITZ TIBOR

Misovitz Tibor 1962-ben született Szolnokon. 1986-ban végzett Budapesten, a Marx Kár-
oly Közgazdaságtudományi Egyetemen, ipari szervező-szociológia szakon. 1991-1992-ben a 
University of Edinburgh ‚Resource Management’  kurzusán szerez MSc fokozatot. 1993-ig 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, 1998-ig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egye-
temen dolgozik. 1998-2002 között a Határon Túli Magyarok Hivatalának gazdasági elnök-
helyettese, s ebben a minőségében az erdélyi magyar magánegyetem létrehozásának, majd a 
kedvezménytörvény végrehajtásának egyik irányítója. 2003 óta a Carpathia befektetési és ta-
nácsadó részvénytársaság tanácsadója, a témára vonatkozó írásai a REGIO és a Magyar Ki-
sebbség című folyóiratokban jelentek meg.

ÖLLÖS LÁSZLÓ

Öllös László 1957. július 14-én született Pozsonyban. A pozsonyi Comenius Egyetem magyar 
nyelv és irodalom – történelem szakán végzett 1983-ban. A „bársonyos” forradalmat köve-
tően a Közép-Európai Egyetem Politikatudományi Tanszékén szerzett diplomát 1995-ben. 
2004-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen fi lozófi a tudományokban, politikai fi lozó-
fi a szakterületen védi meg doktori disszertációját. Az 1996-ban alakult somorjai Fórum Ki-
sebbségkutató Intézet elnöke. A nyitrai Konstantín Egyetem Politológia és Európai Tanul-
mányok Tanszékén oktat.  Alapításától tagja a fasiszta szlovák állam és a kommunista titkos-
szolgálat tevékenységét dokumentáló Nemzeti Emlékezet Intézete elnökségének. A szlováki-
ai magyarok 1945 után elsőként megjelenő társadalomtudományi folyóirata, a Fórum Társa-
dalomtudományi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke. Főbb kutatási területei: a nemzeti 
jogok és az emberi jogok viszonya, a szlovákia magyar kisebbség politikai élete és a magyar 
kisebbségek alkotmányos helyzete.
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PAPP Z. ATTILA

Papp Z. Attila 1969-ben született Gyergyószentmiklóson (Románia). 1996-ban végzett a 
Temesvári Nyugati Egyetem szociológia szakán, majd 2006-ban doktori címet szerzett az 
ELTE-n. 1999-től 2006-os megszűnéséig az egykori Teleki László Intézet munkatársa volt, 
2003-tól 2006-ig a Határon Túli Oktatásfejlesztésért Programirodát is vezette, 2007-2009 
között a Miniszterelnöki Hivatalban az erdélyi magyar felsőoktatás szakreferense volt. Jelen-
leg az MTA Kisebbségkutató Intézetének tudományos munkatársa. Kutatási területei egy-
részt a romániai magyarok különböző intézményesülési formáinak vizsgálata (pl. nyilvános-
ság, oktatás, felnőttképzés), másrészt a Kárpát-medencei, illetve azon kívül is élő magyar kö-
zösségek oktatási rendszerének, szerveződéseinek, valamint ezek társadalmi beágyazottságá-
nak vizsgálata. Kutatásokat végzett és végez továbbá a magyarországi, romániai, szerbiai ro-
ma kisebbség oktatási integrációja területén is. A REGIO című folyóirat szerkesztője, taní-
tott a kolozsvári BBTE-n és magyarországi felsőfokú intézményekben, oktatáskutatás mód-
szertani képzéseket szervezett (Csíkszeredában, Kolozsvárott, Beregszászon, Szabadkán, Ko-
máromban, Budapesten) a környező országok fi atal szakemberei számára, illetve tevékeny-
kedett felsőoktatási tanácsadóként is.

SETÉNYI JÁNOS

Setényi János 1961-ben született Budapesten, 1986-ban végzett az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karán (magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középis-
kolai tanár - fi nn szakos előadó), majd 1992-ben megszerezte a neveléstudományok kandidá-
tusa címet. Beszélt nyelvek: angol, fi nn, orosz, német. 1990 és 1996 között az Oktatáskutató 
Intézet Magyar Felsőoktatás-kutatási osztályát vezette, majd 1997-től az Expanzió Humán 
Tanácsadó ügyvezető igazgatója. Fejlesztői, és intézményi munkája mellett jelentős hazai és 
nemzetközi szakmai kutatói, előadói, publikációs tevékenységet folytat. 1996-tól tanácsadó 
a Világbank, OECD, Európa Tanács és más globális szervezetek projektjeiben. 1996-tól az 
Expanzió akkreditált, minőségügyi témákat érintő pedagógus-továbbképzéseinek vezető tré-
nere, COMENIUS II-es szintre minősített tanácsadó. Részt vett az Értékelők Magyarországi 
Szövetségének megalapításában, valamint a nemzeti K+F stratégia szakmai értékelésében az 
Államreform Bizottságban (2007). Főbb szakterületei: közép-kelet európai oktatási rendsze-
rek összehasonlító elemzése; oktatási intézmények és programok, közoktatási- szakképzési-, 
felsőoktatási rendszerek értékelése és szervezeti fejlesztése; minőségbiztosítás és akkreditációs 
rendszerek; költséghatékonysági elemzések az oktatásban.
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SZABÓMIHÁLY GIZELLA

Szabómihály Gizella 1956-ban született Szlovákiában, jelenleg is ott él. A pozsonyi Comenius 
Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1979-ben szlovák–magyar szakon szerzett tanári ok-
levelet. 1992-ig ugyanott a magyar tanszék oktatója, 1993–2009 között szabadfoglalkozású 
nyelvész, szakfordító és tolmács, jelenleg pedig a nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai 
Tanulmányok Karának oktatója. 2001-től a dunaszerdahelyi (Szlovákia) székhelyű Gramma 
Egyesület és Nyelvi Iroda vezetője. Kutatási területei: szlovák–magyar konfrontatív nyelvé-
szet, szociolingvisztika, nyelv- és oktatáspolitika, fordításelmélet- és gyakorlat, kisebbségi 
nyelvtervezés. E témákból számos publikációja jelent meg magyar, szlovák, angol és német 
nyelven Szlovákiában, Magyarországon és külföldön. Ezenkívül szakértői és szakfordítói te-
vékenységet végez szlovákiai magyar szervezetek, valamint egyes szlovák államigazgatási és 
önkormányzati szervek (pl. az oktatási minisztérium) számára.
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