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MOTTÓ 

 

 

…Lelked mit érzett, hogy elhagyád e hont, 

Midőn úgy hagytad el, hogy sohse lásd viszont? 

Nem állított meg a határnál valami…? 

Honszeretet, ha azt kitudnók mondani!... 

 

…Szívet cseréljen az, ki hazát cserél!... 

 

…a bánat keserűn meghatott, 

hogy úgy kell tartanunk, mint aki már halott! 

Pedig te élsz! Élj is, barátom, boldogan! 

Erős légy, ha mégis a bánat megrohan; 

Mert hosszú hervadás emészti azt a fát, 

Melyet nagy korában tesznek más földbe át. 

S midőn hazánk felé a vándormadarak 

Hazádnak partiról majd vissza szállanak: 

Távol más világból, nagy tengerek felett, 

Küldd vissza nékünk e szíves üdvözletet! 

 

(Tompa Mihály: Levél egy kibujdosott barátom után) 

részlet 

 

***** 

 

„Ha élni vágysz,s hazád szorít, mint ósdi korlát: 

Kelj útra, s új szeleknek feszíts ki új vitorlát! 

Öt hasznod lesz belőle: 

tudást szerzel, s vagyont, 

barátod, műveltséged gyűlik, s elhágy a gond. 

S, ha mondanák Neked: utazni gyötrelem, 

Mert bajt hoz a tűz, s a víz és mindahány elem, 

Feleld ezt: élni jó! 

Lelked nyugodt legyen, kövesd az ősi sorsot, 

Örömöd ott leled, ahol megírja a sorsod.” 

 

(Az ezeregyéjszaka meséi) 
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„Nem rossz dolog rájönni, hogy nem tudod mindenre a választ, 
így eljuthatsz a jó kérdésekhez” 

ismeretlen 

Bevezetés  

Napjaink nemzetközi migrációjában világszerte 232 millió
1
 ember vesz részt. Ezt a számot 

a nemzetközi migráció az elmúlt tíz év alatt érte el, és mi sem bizonyítja jobban a migráció 

tendenciáinak egyre nagyobb és gyorsabb ütemét, mint az, hogy ez a szám 1994-ben 110 

millió, majd 2000-ben „csupán‖ 150 millió volt. Vagyis társadalmaink minden 33-35. 

egyéne (be) vándorló. Természetesen a vándorlási egyenlegek más és más képet mutatnak 

a világ országaiban, hiszen amíg egyes országokban a bevándorlás extrém méreteket ölt 

(Katar 87%, Egyesült Arab Emírségek 70%), más országok (Szlovákia 2,4%, Japán 1,7%, 

Románia 0,6%) kevésbé frekventált bevándorlási desztinációk. Világunk soha nem látott 

mozgásban van, ha a migránsokat „összegyűjtenénk‖, megalkothatnánk velük a világ 

ötödik legnépesebb országát; társadalmilag egy multikulturális országot, ahol még a nemek 

aránya is kiegyenlített lenne, hiszen a világ migránsainak 49%-a az új évezredben már nő. 

A migránsok munkájának eredményeképp keletkező jövedelmek egy részének hazautalása 

hatalmas mértékű pénzmozgásokat generál a világban: 2010-ben ez az összeg 440 milliárd 

USA dollárt tett ki. Maradva a számoknál és az adatokat Európára vetítve, a főbb 

regionális adatok szerint 2010-ben az európai népesség 8,7%-a volt migráns, amely számát 

tekintve 72,1 millió főt jelent. A nemek arányában itt is egyfajta kiegyenlítettség 

tapasztalható, bár kismértékű eltolódás fedezhető fel a nők javára, akik az összes európai 

migráns 52,4 %-át teszik ki. A legnagyobb befogadó országok közül az első Oroszország 

(12,3 millió fő), majd Németország (10,8 millió fő), valamint a harmadik helyen az 

Egyesült Királyság áll (6,4 millió fő). 
2
 

2011. május 19-én az ENSZ Közgyűlésének két fontos eseménye zajlott: az egyik a világ 

népesedésének kérdésköre, a prognózisok vonatkozásában, és ehhez szorosan kapcsolódva 

egy migrációs konferencia, a 2013-as globális migrációs csúcs előkészítésének eseménye. 

Az Európai Unió számára azért is fontos a 2013-as esemény, mert a világnépesedési 

előrejelzések szerint az afrikai kontinens lakossága a következő száz évben 

megkétszereződik, míg életkilátásaik és az afrikai kontinensen való munkaerő piaci 

                                                           
1 Az ENSZ becslése 2013 szeptemberében. Population Facts. www.unpopulation.org   letöltés ideje 2014.06.03 
2 Forrás: az adatok az IOM (International Organization for Migration) 2011-es adatbázisából származnak. 

http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/lang/en -letöltés ideje: 2011. 11. 15. összevetve az ENSZ United 

Nations Population Division 2010-es report-jával www.un.org/esa/poulation  - letöltés ideje: 2011.11.15.  

http://www.unpopulation.org/
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/lang/en
http://www.un.org/esa/poulation
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lehetőségeik nem mutatnak kedvezően a jövőbe. Európa továbbra is vonzó, sőt egyre 

vonzóbb a harmadik világbeli, kiváltképp az afrikai bevándorlók számára, mely helyzet 

közös stratégiát igényel az Unió országaitól az illegális bevándorlás problémáinak 

megoldására, valamint a legális migráció hatékonyabb megszervezésének vonatkozásában, 

a korábbi 2005-ös közös keret továbbgondolása, átstrukturálása érdekében. A globális 

foglalkoztatási válsághelyzet és a generációs konfliktusok egyelőre úgy tűnik rossz 

előjelek azokhoz a szakértői számításokhoz, miszerint 2000 és 2020 között egymilliárd új 

munkahely teremtése lenne kívánatos. Ezek megoldása csak az eddigi paradigmáktól 

teljesen eltérő új stratégiák és társadalmi reformok megalkotásával lenne lehetséges. A 21. 

század tehát olyan demográfiai és migrációs kihívással szembesül, amely megoldást sürget 

mind a kibocsátó, mind pedig a befogadó társadalmak esetében. 

Napjaink Európájában erősödik a bevándorlás-ellenes pártok támogatottsága, a politikusok 

hangot adnak véleményüknek, miszerint a migránsok veszélyeztetik a szociális kohéziót, 

és a bevándorlások korlátozása szükséges. A migráció és integrációs politikák 

kulcsfontosságúvá váltak az Unió gazdasága, stabilitás és a kohéziós politika számára.
3
 A 

befogadó országok szívesen várják a képzett munkaerőt, ez azonban a munkavállalók 1/5-

e, és egyre határozottabb korlátozásokat léptetnek érvénybe a képzetlenekkel szemben.  

Az ilyen, és ehhez hasonló, világunk működését is befolyásoló tényeket és számszerűsített 

adatokat megismerve fordult figyelmem 2003-tól a nemzetközi migrációs trendek, a 

bevándorló társadalmak integrációs kihívásainak, és a migráció ok- okozati 

összefüggéseinek vizsgálata felé. Felismerve Magyarország növekvő érintettségét, hiszen 

az alapvető migrációs tendencia nálunk is érzékelhető, kutatási figyelmem fokozatosan a 

hazai trendek irányába fordult. 

Hazánk kitettsége az elvándorlásban, az uniós csatlakozástól kezdődően egy a vártnál még 

lassúbb folyamatot mutatott, majd 2007 (schengeni csatlakozás), 2008 (válság) és 

kiváltképp 2010 után drámaian felgyorsulva, migrációs fordulóponthoz érkezett. 

Magyarország demográfiai mutatója nemzetünk elöregedését mutatja, az elvándorlók 

többsége pedig a fiatal, többnyire képzett generációk tagjai közül kerülnek ki. Az emberi 

                                                           
3 Pascouau,Y.- McLoughlin,S. (2011): Legal migration and integration policies: what solutions? In.: Growth, well-being and social 

policy in Europe: trade-off or synergy? Challange Europe issue 21,European Polcy Centre, Brussels 2011. p. 65. 
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tőke jelentősége, az abba való befektetés fontossága nemzetgazdasági erő, azonban a 

képzettek elvándorlása társadalmi és gazdasági veszteség, és a képzésekbe befektetők 

erőfeszítéseik méltó megtérülését várják. 

Tekintettel arra, hogy a migráció egy rendkívül széles palettán vizsgálható jelenség, 

disszertációmban két olyan kiválasztott szegmensét vizsgálom és vetem össze, valamint 

keresem köztük a lehetséges kapcsolódási pontokat, amelyek esetében a legtöbb kutatási 

kérdésem fogalmazódott meg. A két tárgykör a képzett munkaerő elvándorlás oksági 

rendszere, melyhez az időszakos tanulmányi célú mozgás (feltételezésem szerint) 

migrációra gyakorolt hatásait illesztve, törekszem vizsgálni a két folyamat kapcsolódási 

lehetőségét, és arra válaszokat keresni.  

Kutatási kérdések 

Kutatási kérdéseimet két csoportra bontom: 

1. táblázat: Kutatási kérdések 

I. 

Migrációval kapcsolatos kérdések 

II. 

A tanulmányi mobilitással kapcsolatos 

kérdések 

1.  Van-e olyan folyamat, hogy a 

 reformországok rendszerváltozások 

 utáni migrációs trendje? 

 

1.  A külföldi tanulás vajon 

 konvertálható-e munkaerő-piaci 

 előnnyé? 

2.  Milyen munkavállalási és migrációs 

 attitűdök jellemzik a diplomás magyar 

 munkavállalókat, fókuszáltan a 

 kutatási alanyokat? 

 

2. A mobilitási programok plusz 

 költségének terhei generálnak-e egy 

 újabb társadalmi szelekciót, hogy az 

 esetleges tehetséges, ám szerény 

 anyagi háttérrel rendelkezők 

 kimaradnak a „lehetőségből‖? 

 

3.  Milyen okok, társadalmi tényezők 

 vannak a fiatal generációk migrációs 

 hátterében? 

3. Milyen tényezők hatására 

 migrálnak/vállalnak tartósan 

 külföldön munkát vagy térnek haza a 

 mobilitási programokban külföldön 

 tanulók? 
Saját szerkesztés 
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Disszertációm írásakor különféle tudományterületekből merítettem, melyek közül 

dominánsan a közgazdaságtudomány, a szociológia és a regionális tudományok területeit 

érintettem.  

Az értekezés három fejezetből áll. Ehhez igazítva az első részében magát a migrációt, mint 

társadalmi, - napjainkra már globális társadalmi - jelenséget vizsgálom, azoknak az ismert 

migrációs modelleknek és elméleti rendszereknek az áttekintésével, amelyek magyarázzák 

a kialakult trendeket. A második részben a tanulmányi célú mozgás történeti áttekintését 

teszem a kezdetektől napjainkig. Úgy vélem a múlt eseményeinek és összefüggéseinek 

vizsgálatával lehet csak a jelen tendenciáit nem csupán feltárni, de értelmezni. A második 

fejezetben keresem az összefüggéseket is, melyek meglátásom szerint meghatározó módon 

léteznek a külföldi munkavállalás és a tanulmányi célú mozgás folyamatai között. Ehhez a 

fejezethez kapcsolok egy mintát a mobilitás tesztelésére, egy hallgatói lekérdezést, mintegy 

illusztrációját a fejezetnek. (Mintavétel helye a győri Széchenyi István Egyetem Kautz 

Gyula Gazdaságtudományi Kar nappali tagozatos aktív hallgatói köre.) A harmadik 

részben mutatom be empirikus kutatásom eredményeit, bizonyítom, illetve elvetem 

hipotéziseimet, valamit törekszem a feltárt probléma rendszerre válaszokat adni és 

lehetséges kitörési pontokat megfogalmazni. Az empirikus rész bizonyított hipotézisei 

segítségével új vizsgálati változóval egészítem ki a kumulatív oksági tényezők elméletét. A 

modell kiegészítése új tudományos eredményt ad, az alapmodell kiterjesztettebb 

vizsgálatát teszi lehetővé a migráció kutatások tudományterületén. 

 

A kutatás  

Kutatásom aktualitását nem csupán a nemzetközi migráció tendenciáinak gyors és radikális 

változási adják, melyek a milliókat megmozgató mozgási folyamatok és a világ 

transznacionalizálódása által érhetők tetten, de felismerve hazánk egyre erőteljesebb 

érintettségét és kitettségét a folyamatban, szükségesnek tartom azoknak az oksági 

rendszereknek a feltárását, amelyek a munkaerő elvándorlás nemzetgazdasági meghatározó 

elemei is egyben. Meggyőződésem, hogy az egyéni boldogulás hármas alkotói a család, az 

oktatás és a munkaerőpiac. De legfőképp azok „milyensége‖ meghatározó, amelyből 

mindegyik önmagában, de komplex rendszerben is lehetnek migrációra ösztönző tényezők. 



15 

 

 

Kutatásomban a családi tényezőt, mint fontos szocializációs közeget kevésbé teszem a 

fókuszba, annál kiemeltebben törekszem utóbbi kettő vizsgálatára helyezni a hangsúlyt.  

Munkám regionális tudományi jellegét az adja, hogy az empirikus vonatkozás minden 

elemében hangsúlyosan igyekszem Győr-Moson-Sopron megyére koncentrálni. Megyénk 

az ország dinamikusan fejlődő területe, ám a fentebb említett kitettség hatása miatt, a 

munkaerő elvándorlás által érintett régiója is egyben. A regionális szempontú 

megközelítés Győr-Moson-Sopron megyére szűkítését azért választottam, mert a 

rendszerváltás utáni felmérések folyamatosan azt igazolják, hogy bár regionális 

szempontból jelentős eltéréseket nem mutatnak a Magyarországról meginduló nemzetközi 

migrációs trendek, a nyugat-dunántúliak külföldi munkavállalási kedve mégis meghaladja 

az országos átlagot. (Ennek okát magam Ausztria közelsége és az ingázó jellegű 

munkavállalás lehetőségében is látom. Itt szeretném megjegyezni, hogy bár az ingázó 

munkavállaló nem illeszthető bele a migráns munkavállaló definíciójába, és ennek az 

értekezésnek nem is tárgya az ingázó munkaerő tárgyalása, azonban mégsem szabad 

elhanyagolni azt a tényt, miszerint az ingázók a migráns munkapiac rendkívül fontos 

szereplői.)  
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A disszertáció célja, felépítése és hipotézisei 

Disszertációm célja, hogy feltárjam két terület elméleti rendszerét, amelyeken át az 

empirikus vizsgálatokat lefolytathatom. Először a migráció, majd a tanulmányi célú 

mozgás elméleti rendszerét vizsgálom, a kettő között ok-okozati összefüggést keresve. Az 

elméleti rendszerre épülve értekezésem célja az empirikus kutatásban a Győr-Moson-

Sopron megyéből elszármazott, gazdaságtudományi típusú felsőfokú végzettségű migráns 

munkavállalók helyzetének feltárása. Arra kívánok válaszokat kapni, hogy felsőfokú 

tanulmányaik alatt, mobilitási programokban való részvételük és szerzett tapasztalataik 

motiválták-e őket az elvándorlásra, valamint, hogy végzettségüknek megfelelő 

munkakörben helyezkedtek-e el külföldön. Fontosnak tartom az egyéni pályaív feltárását 

is, hiszen ezen a ponton kaphatok válaszokat arra, vajon azok, akik alacsonyabb 

pozíciókban kezdték meg külföldi karrierjüket, törekvéseik és lehetőségeik nyomán 

képesek-e kamatoztatni hazai megszerzett képzettségüket.  
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2. táblázat: Az értekezés felépítése 

1. Elméleti bevezetés a migráció szakirodalmi áttekintése 

1. 

Fogalmi 

rendszer 

áttekintés 

2. 

Migrációkutatás 

történeti 

áttekintése 

3. 

A 

migrációs 

modellek 

vizsgálata 

4. 

Migráció 

és fejlődés 

5. 

Országelemzések-

regionális 

kitekintés 

6. 

Magyar 

migrációtörténeti 

áttekintés 

2. A migráció és a tanulmányi célú mozgás összefüggései 

1. 

Mobilitás és 

migráció 

2.  

A tanulmányi 

mobilitás 

áttekinése 

3.  

A tanulmányi 

programok értékelése 

4.  

Empírikus vizsgálat a mobilitás 

tesztelésére 

3. Az empírikus kutatás eredményei 

1. 

Regionális 

munkaerő-piac 

vizsgálat 

2.  

Kutatáselemzés 

3.  

Összefoglalás, hipotézisek 

értékelése 

4.  

Jövőbeli kutatási 

irányok 

Saját szerkesztés 

 

Disszertációmban öt hipotézist fogalmazok meg, melyek igazolását vagy elvetését várom. 

H1: A kelet-közép-európai országok rendszerváltozás utáni migrációs trendjei nem 

illeszthetők be egyetlen migrációs modell kereteibe  

H2: A magasan képzett külföldön munkát vállaló munkavállalási profilja külföldön a 

brain waste tendenciákat erősíti, az elvándorlás a hazai munkaerő-piacon 

humánerőforrás válságot okoz  

H3: A magasan képzettek visszatérési hajlandósága csekély, a negatív migrációs 

egyenleg tartós, hosszútávú terveiket a befogadó országban kívánják megvalósítani  

H4: Az időszakos tanulmányi célú mobilitás egy olyan, migrációs elméleti rendszerbe 

illesztendő, kumulált oksági tényező, mely potenciálisan meghatározza a későbbi 

munkavállalási célú migrációs szándékot.  

H5: Az időszakos tanulmányi mobilitás olyan nemzetközi jártasságot ad, amely itthon is 

és külföldön is munkaerő-piaci előnnyé konvertálható  
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A kutatás módszerei 

A migráció kérdéskörének vizsgálatakor főleg a külföldi szakirodalomra helyeztem a 

hangsúlyt, feltárva a nemzetközi tendenciákat, ám tekintve, hogy megfigyeléseimet a hazai 

folyamatokra fókuszálva végeztem, kiegészítettem azt a hazai szakirodalmi 

áttekintésekkel. A tanulmányi mobilitás migrációs hatásainak összekapcsolásához már 

kifejezetten hazai szerzők elméleti megközelítéseit és empirikus munkáit használtam fel. 

Legfőbb forrásaim a Széchenyi István Egyetem Könyvtára, az ott dolgozók segítségével 

könyvtárközi kölcsönzéssel elérhető más könyvtárak szakirodalmai. Lehetőségem volt 

2011 nyarán a Harvard Kennedy School Library & Knowledge Service könyvtárban 

időszakos Harvard belépővel, valamint Boston Public Library, ingyenes közkönyvtárában 

is tallózni, ahol olyan forrásmunkákat érhettem el, amelyek hozzáférése Magyarországon 

vagy egyáltalán nem lehetséges, vagy csak korlátozottan és költséges módon. 2012 

májusában alkalmam nyílt a University of Glasgow könyvtárában is rövid, ám hasznos 

szakirodalmi keresést folytatni. Ezek a szakirodalmi hivatkozások domináns részét teszik 

ki disszertációm elméleti részének. Az aktuális tendenciák felkutatásához internetes 

cikkadatbázisokat használtam, mint pl. a MATARKA, JSTOR, ProQuest Central. Nem 

hiányozhat egyetlen hasonló jellegű munka esetében a TÁRKI, a KSH, MIGRINFO, a 

NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT és az EUROSTAT, EURYDICE, 

EDUCATIO adatbázisok, a nemzetközi projektek eredményei (pl. SEEMIG) ezek mind 

jelentősen segítették a témára való mind kiterjedtebb rálátásomat.  

Empirikus kutatásom két fő fogalomcsoport köré szerveződik: a migrációs hajlandóság 

és kapcsoltan a tanulmányi célú mozgás. A tudományos koncepcionális háttér, valamint a 

kapcsolódó fogalmi rendszer tisztázása e két tárgykörre fókuszálva, a vonatkozó 

szakirodalmi feldolgozás által, de kifejezetten a kettő közötti kapcsolódási pontokat, 

hatásokat, ok-okozati összefüggéseket keresve történik.  

Az adatfelvételek neuralgikus pontját képezi a migráns népesség adatfelvételekor az 

alapsokaság kérdése. A mintaválasztás reprezentativitását határozottan gátolják azon 

tényezők, miszerint a keret megválasztásához nem minden esetben állnak rendelkezésre 

olyan ismérvek, amelyek szükségesek lennének. A célcsoportok tagjairól nem áll 

rendelkezésemre olyan lista, amely teljes körű, így valószínűségi mintavételt nem 
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alkalmazhatok. (Hasonló problémákról számolnak be kiterjesztettebb és jóval nagyobb 

anyagi forrásokkal rendelkező tudományos kutatócsoportok is, ezért ezt a helyzetet a 

magam részéről nem disszertációm hiányosságaként vagy hibájaként, mind inkább a 

lehetőségek korlátozta tényként bátorkodom kezelni
4
). 

A célcsoportok mintavétele a következő: 

1. Külföldön dolgozó, magukat Győr-Moson-Sopron megyéből „elszármazottnak‖ 

valló, Magyarországon gazdaságtudományi területen felsőfokú végzettséget 

szerzett (BSc, MSc) személyek lekérdezése, elvándorlási motivációikat kutatva, 

akik felsőfokú tanulmányaik során legalább egy alkalommal és legalább három 

egybefüggő hónapon át részt vettek valamely anyaintézményük által támogatott 

hallgatói mobilitási programban. Az ő esetükben leginkább arra kerestem a 

választ, hogy az időszakos tanulmányi célú mozgás motiváló tényező volt-e 

későbbi külföldi munkavállalási döntésükben. Továbbá esetükben arra is kerestem 

a választ, hogy külföldi munkavállalásuk végzettségüknek megfelelő-e (brain 

waste?), valamint fontos kérdésként kezeltem a visszatérési szándékot. A 

mintavétel hólabda technikával történt, kifejezetten Győr-Moson-Sopron megyéből 

elszármazott személyekre fókuszálva. A technika szerint kiválasztottam a 

célcsoportba tartozó személyeket, akiken át újabb személyeket értem el. Tekintettel 

arra, hogy kutatásom időpontjában ezeket a személyeket csak külföldön érhettem 

el, on-line kérdőív kitöltését kértem tőlük, de több esetben papíralapú kérdőívek is 

kerültek kitöltésre, valamint az anonymitás garantálása mellett nagyon sok 

személyes e-mail címről visszaküldött kérdőívet kaptam. Szerettem volna 

megőrizni a minta diverzifikáltságát, ezért a „hólabdagörgetést‖ maximum három 

kapcsolati személyig törekedtem végezni. Az adatfelvétel 2012. január és 

augusztus között folyt és a támasztott kritériumok szerint 407 főre terjedt ki. (Ez 

egyben az értékelhető kérdőívek számát is jelenti) 

2. Ezzel párhuzamosan felmérést végeztem a győri Széchenyi István Egyetem Kautz 

Gyula Gazdaságtudományi Karán nappali képzésben részt vevő azon hallgatói 

                                                           
4 Feleki Gábor Attila- Vincze Anikó (2010): A sikeres integráció feltételeinek feltárása. Zárótanulmány. EIA/2009/3.1.8.2. Dél- Alföldi 

Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület, Szeged. p.23. 
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között, akik (még) nem vettek részt mobilitási programban és ennek tükrében 

vizsgáltam elvándorlási hajlandóságukat, a tanulmányi mozgással össze nem 

kapcsoltan. Ez utóbbi azért szükséges, mert kifejezetten azt szeretném mérni, a 

mobilitási programoknak mekkora, illetve van-e motiváló hatása az elvándorlásra. 

A hallgatói lekérdezés egy mobilitási teszt, egyfajta illusztráció az értekezés 2. 

fejezetéhez és jellege, helye, elemszáma miatt a hipotézisekhez nem kapcsolódik. 

A lekérdezést minden esetben a harmadéves BSc hallgatók körében folytattam, azt 

feltételezve, hogy ők az a célcsoport, akik már tájékozottak karrier lehetőségeikről, 

tapasztalataik és információik alkalmassá teszik őket határozottabb jövőbeli 

irányok megfogalmazására. A kérdőívezést a 2010-2012 tanévek őszi félévében, 

három alkalommal, szeptember és december között bonyolítottam. Ebben az 

esetben szándékom szerint egyfajta hallgatói motivációs kutatást végeztem, hiszen 

a válaszadók egyike sem vett még részt mobilitási programban, vagyis annak 

hatásai közvetlenül nem befolyásolhatták válaszaikat. Az eltelt időszakban 853 

darab értékelhető kérdőívet kaptam, személyes megkeresésen alapuló, standard 

kérdőíves adatfelvétellel. A kérdőívet kizárólag zárt kérdésekkel állítottam össze. 

Kérdéseimmel a hallgatók várható (közgazdasági típusú) diplomájának munkaerő-

piaci értékére vonatkozó véleményeket, az elhelyezkedési lehetőségek 

várakozásait, karrierstratégiát, és az elvándorlási motivációkat kutattam.  

 

1. ELMÉLETI BEVEZETÉS-A MIGRÁCIÓ SZAKIRODALMI 

ÁTTEKINTÉSE 

1.1. Vándorlás, mobilitás, migráció- fogalmi rendszer áttekintés 

A mozgás az emberiséggel egyidős jelenség, vélik egyes kutatók (Federici 1989), a szabad 

döntés, és a szabad akarat megnyilvánulása. Már az őskortól fogva vándorol az ember, az 

i.sz. 5. század közepétől a 9. századig terjedő időszakot a történelemtudomány a 

népvándorlás korszakának nevezi. A hunok megjelenése, a germán törzsek vándorlása és a 

Római Birodalom bukása, az avar letelepedés valamint a magyar Honfoglalás történelmi 

eseményei jól példázzák az ember ősidőktől való mobilitási készségét. Más kutatók 

későbbre teszik az első vándorlásokként jellemezhető jelenségeket (Portes- Böröcz 2001), 
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összefüggésben a földrajzi felfedezések korával. A jelenség tudományos áttekintésére 

azonban majd csak a 19. századi tömeges, kontinensek közötti vándorlások folyamatainak 

vizsgálata adott okot, majd a második világháború utáni időszaktól ez a tudományos 

vizsgálat kiterjedt a kérdéskör rendszerbe való foglalására.  

Míg az emberiség történelmének korai szakaszában a népmozgások határ nélküli jelleggel 

zajlottak (illetve zajlik az afrikai kontinens több országa között a mai napig is!), a 

nemzetállamok kialakulását követően a migráció fogalmához a társadalomtudományi 

megközelítések már lakóhely változtatási szándékot társítanak országon belüli vagy azon 

kívüli jelleggel. A migráció osztályozása, csoportokba való rendezése nem mutat 

egységesen elfogadott, tudományos modell rendszert, mivel aspektusai szerteágazóak. A 

migrációkutatás azonban, mint önálló tudományág létezik, és mint ilyen, rendelkezik 

főbb elméletekkel és modellekkel. Az alapfogalmak tisztázását követően törekszem 

bemutatni a legjelentősebb modelleket, iskolákat, amelyek alapjai a migrációkutatásnak, és 

napjaink nemzetközi mozgásait is e modellek segítségével lehet értelmezni, valamint egy 

ugyan roppant mód szerteágazó, ám mégis rendszerbe foglalni.  

A migráció napjainkra globális méreteket öltött, és egyfajta „turbulenciának‖ jellemzi 

Nikos Papaestergiadis (2000), és idézi Balogh Róbert (2010): “neither integrated within 

the spatial co-ordinates nor synchronized according to the temporal rhytms of the nation-

state”
5
, vagyis mára olyan vándorlási folyamatok szövik át világunkat, amelyet 

strukturálatlansága és véget nem érő folyamatossága különböztet meg a korábbi migrációs 

folyamatoktól. A korábbi időket jellemző nagy migrációs hullámok napjainkban kevésbé 

figyelhetőek meg, a globalizálódó világ állandó és intenzív mozgásokat mutat, vagyis 

minél nagyobb tömegek vesznek részt a migrációban, annál nagyobb annak világtörténelmi 

jelentősége. „A migráció szinte sohasem egyéni akcióra épül. Családi lakóhelyi, etnikai 

közösségi példák, korábban már „kitaposott utak” vezetik a migránst, az új régióba. 

Tapasztalati tények igazolják azt, hogy nem egy tényező működik közre ennek 

                                                           
5 Forrás: Papaestergiadis, N (2000): The Turbulance of Migration. Globalization, Deterritorialization and Hybridity, Polity Press, 

Cambridge, p.20. 
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alakulásában. Talán ezzel függ össze az, hogy a migrációs folyamatot megállítani, mint 

egy csapot elzárni, nem lehet.
6
 

A vándorlás kutatásával foglalkozó diszciplínák különféle szempontok szerint határozzák 

meg a társadalmi mozgást. A demográfia tudománya a népesség összetételét vizsgálja, 

annak változásai alapján értékeli a folyamatot. A szociológia az ok-okozati összefüggések 

mentén keresi a válaszokat, és értékeli a változások okozta eredményeket. A pszichológia a 

„magatartáselméletet‖ 
7
 veszi alapul, és a befolyásoló tényezők vizsgálatára helyezi a 

hangsúlyt. A földrajz tudomány szociálgeográfiai és közlekedésföldrajzi alapokból merítve 

vonja le következtetéseit a vándorlási folyamatok vizsgálatakor.  

A nemzetközi migrációs folyamatokat négy kategóriába sorolja a szakirodalom, (Kobolka-

Rédei 2003a) eszerint megkülönböztetünk (szándék szerint): 

 Végleges szándékú letelepedést, bevándorlást, vagy 12 hónapot meghaladó 

tartózkodást. Az időtartam vonatkozásában az európai országok más és mást 

tekintenek letelepedésnek vagy bevándorlásnak, azonban mindegyike magába 

foglalja a családegyesítést is. 

 Huzamos tartózkodás esetén a tartózkodás, szerződéses munkavállalással történik 

legálisan, vagy átmenetileg tartózkodó munkásról beszélünk. E két esetben mindig 

domináns a képzettség, legyen az alacsonyabb vagy magasabb szintű. A kategórián 

belüli harmadik eset jellemzője a túltartózkodás, vagyis az illegális tartózkodás, 

melyhez jellemzően engedély nélküli munkavállalás párosul.  

 A rövid tartózkodás kategóriájába sorolható az ún. postázott munkás, aki 

meghatározott időre megy az adott helyre, igazodva a munkavállalás megszabott 

tartamához és annak nemzetközi jellegéhez.  

 Végül a humanitárius alapú befogadást kell megemlíteni, amely már a menekült 

ügy kategóriája vagy a menedékkérés köre. 

                                                           
6 Forrás: Rédei M. (2010):  Amerikai migráció, Az Amerikai Egyesült Államokba történő bevándorlás In: Pap N. Bali L. Fejezetek 

Amerika politikai földrajzából, PTE, Pécs. p.78.  
7 A magatartáselmélet kifejezésének megalkotója Lukács György (1997): A lélek és a formák. Napvilág, Budapest.  
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A valós mozgásokat kevésbé lehet regisztrálni, adatok minden esetben csak az engedély 

alapú számlálásból nyerhetőek. Az egyéb mozgások vonatkozásában becslések és 

empirikus kutatások adnak, ha nem is pontos, de informatív adatokat. Az adatnyerés másik 

és jobb módszere a népszámlálás, amely csupán tízévente informál, azt is bevallási alapon, 

amely bizonytalanná teszi az eredményt.  

 

1.1.1. A migráció definíciója 

A migráció olyan népességmozgás, amelynek különböző dimenziói vannak. Először is 

intern (belső) és extern (külső) típusú migrációról beszélünk, ahol az intern mozgások egy 

adott országon belüli vándorlásokat jelentik, mint pl. faluból a városba
8
, vagy a régiók 

közötti mozgások. Az extern mozgások a nemzetközi migrációt jelölik, ahogy küldő és 

fogadó országok között jönnek létre a vándorlások (Cseresnyés 1996a). Ha a migrációt az 

indokok alapján csoportosítjuk, megkülönböztetünk önkéntes és kényszer migrációt. Az 

önkéntes migráció egyének vagy csoportok szuverén döntése az elvándorlásra, melynek 

okai főleg gazdasági jellegűek. A szándék hátterében legjellemzőbben munkavállalás 

és/vagy tanulás áll. Ezekben az esetekben is fellelhető egyfajta külső nyomás, és ezek 

keverednek az egyéni motivációkkal (Cseresnyés 1996b). A migrációt jogi aspektusból 

vizsgálva legális és illegális migrációt különböztetünk meg, azoknak az utazási 

okmányoknak hivatalos meglétével vagy nem létével, amelyek szükségesek az országok 

közötti mozgásokhoz, illetve az adott országban való tartózkodás feltételeit 

meghatározzák. „E körbe tartozik az, hogy az állam hogyan és milyen feltételek mellett 

engedi be a területére történő belépést, hogyan távolíthatja el területéről a külföldit, illetve 

ezzel kapcsolatban milyen nemzetközi kötelezettségei lehetnek…..”
9
 

A mobilitás egységek közötti helyzetváltoztatás egy meghatározott rendszerben, amely 

rendszer lehet társadalmi, földrajzi vagy regionális. Akár egy személy akár egy csoport 

pozícióváltását értjük mobilitáson az egy rendszer meghatározott elemei közt megy végbe. 

Társadalmi mobilitásról pedig akkor beszélünk, ha a meghatározott pozícióváltást a 

társadalom elemei alkotják. Ezt a definíciót azért lehet a leginkább elfogadottnak tekinteni, 

                                                           
8 A faluból városba való migrációt Lengyel- Rechnitzer (2004, 203) „hadtápmigrációnak‖ nevezi, ahol a kiinduló helyről nem 

közvetlenül a végcélhoz vezet az út, hanem ez egy lépcső, a nemzetközi vándorlási folyamat egy állomása. 
9 Forrás: Bruhács (1999;2004): Nemzetközi jog II. Különös rész. Dialóg Campus. Budapest- Pécs. pp. 239-240. 
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mert megalkotói (Mackensen- Vanber- Kramer 1975) külön vizsgálták a mobilitást, mint 

elmozdulást és a migrációt, mint vándorlást. A migráció során akár egyéni, akár 

társadalmi, kifejezetten lakhelyváltoztatással együtt járó mozgásokat értünk. Egy másik, 

újabb megfogalmazás szerint: „A migráció latin szó, amelynek magyar megfelelője a 

vándorlás fogalma, amely „mögött” nem nehéz felismerni a német „wandern” (vándorol) 

igét. Jelentése: megy, költözik, utazik, egyik helyről a másikra vonul, gyalogol, más tájakra 

is eljut, stb. A fogalmat, tartalmának megfelelően számos tudományág valamiféle mozgás 

leírására használja. A vándorlás egyéni vagy csoportos akarat eredménye, amelyet az 

általános társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok, az egyéni szándék és a mindennapok 

történései együtt, egyszerre határoznak meg. Ennek megfelelően a társadalomtudományok, 

a népmozgalommal kapcsolatos elemzések során, a vándorlás vagy ezzel azonos értékű 

migráció fogalmát a lakosság országon belüli helyzetváltoztatásának, vagy a lakosság 

egyik országból másik országba történő vándorlásának, áttelepülésének, azaz a népesség 

térbeli mozgásának leírására használják.”
10

  

 

1.1.2. Ki a migráns és ki a migráns munkavállaló? 

Amíg a migráció társadalmi jelenségére több definíciót is találhatunk, a migráns létezésére 

nemzetközi szinten nincs elfogadott definíció. A nemzetközi vándorlás (flow) 

mindazonáltal határozottan megkülönböztethető a világon zajló egyéb mozgásoktól 

(turista, üzleti utazó), tekintve, hogy annak mind gazdasági, mind társadalmi tartalma 

jelentős eltérést mutat az „egyéb‖ mozgásoktól. Habár a migrációval foglalkozó 

tudományterületek többféleképp határozzák meg a migrációt, elsősorban a tartózkodás 

időtartamát véve alapul, meglátásom szerint, és ezt alátámasztják elméleti kutatásaim is, a 

valóban releváns választ arra, hogy ki a migráns, az adott országban folytatott kereső 

tevékenység adja meg.  

A migráns kifejezés általában elfogadott és megértett kifejezés minden olyan esetre 

ráillesztve, amikor az érintett személy szabad akaratából, a személyes jólét érdekében, 

mindenféle beavatkozás, külső kényszer nélkül hozott döntés alapján vándorol el 

                                                           
10 Forrás: Lukács É- Király, M. (2001): Migráció és Európai Unió. Szociális és Családügyi Minisztérium. Budapest, p.20. 
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származási területéről, mindennek hátterében azokkal az oksági tényezőkkel, hogy maga 

és/vagy családja számára jobb anyagi és társadalmi kilátásokat, feltételeket biztosítson egy 

másik országban. Az ENSZ úgy definiálja a migránst, mint egy olyan személyt, aki több 

mint egy évet tartózkodik külföldön. A tartózkodás tényét veszi alapul ez a meghatározás, 

annak okait (önkéntes, kényszerű, legális, illegális stb.) nem. Ha ezt a meghatározást 

tekintjük kiindulásnak, akkor azok az utazók, turisták, üzletemberek, akik ennél rövidebb 

ideig tartózkodnak külföldön, az ENSZ terminus nem tekinti bevándorlónak. (Később látni 

fogjuk, hogy az egyes nemzetállami szabályozások a rövidebb tartózkodásokat is a 

migráció tárgykörébe vonják.) A rövidebb időszakokra alkalmazott megfogalmazás (short- 

term migrant) azonban vonatkozik azon személyekre, akik pl. idénymunka jelleggel 

utaznak mezőgazdasági munkát vállalni, mint ami a mezőgazdasági termékek ültetése, 

betakarítása.
11

 

Az ENSZ 1990-es jogi definíciója meghatározza a migráns munkavállaló fogalmát: 

„minden olyan személy, aki idegen állam területén valamilyen tevékenységet 

ellenszolgáltatásért cserébe végzett, végez vagy fog végezni”
12

 

Az ENSZ tipológia
13

 további osztályozást tesz a migránsok megkülönböztetésére. Ezek 

szerint a fő tipológiákban szándék szerint migráns lehet: 

 A dokumentált bevándorló (documented migrant), aki azon személy, aki 

törvényesen lépett be az országba a megfelelő okmányok birtokában. 

 A gazdasági migráns (economic migrant), aki kifejezetten azért hagyja el 

származási országát és lép be a célországba, hogy ott saját életminősége pozitív 

változást érjen el. A gazdasági migráns azonban nem feltétlenül jelent legális 

munkavállalót. 

 A szabálytalan bevándorló (irregular migrant), akinek tartózkodási jogi státusza 

nem rendezett (nincs vagy lejárt engedély). Ide tartoznak azok a személyek is, akik 

szabályosan jutottak be az adott országba, de a megengedett időn túl tartózkodnak. 

                                                           
11 Forrás: www.uon.org/esa/population/migration/ - letöltés ideje 2011. 07. 10. és IOM, Glossary on Migration, International Migration 

Law Series No. 25, 2011. http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/key-migration-terms/lang/en#Migrant – letöltés ideje 2011. 

07.10.  
12 Az ENSZ Migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi egyezménye, 2. cikk (1) bekezdés 
13 Forrás: www.uon.org/esa/population/migration/ - letöltés ideje 2011. 07. 10. és http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/key-

migration-terms/lang/en#Migrant – letöltés ideje: 2011. 07. 10. 

http://www.uon.org/esa/population/migration/
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/key-migration-terms/lang/en#Migrant
http://www.uon.org/esa/population/migration/
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/key-migration-terms/lang/en#Migrant
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/key-migration-terms/lang/en#Migrant
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Ezen esetek szinte folyománya a vagy hamis dokumentumokkal vagy feketén való 

munkavállalás, ezért véleményem szerint ezt az ENSZ terminológiát inkább 

kívánatos lenne az illegális, mint a szabálytalan jelzővel illeni, tekintettel arra, hogy 

a hamis dokumentumok, valamint a fekete munkavállalás büntetőjogi kategória. 

 A képzett bevándorlót (skilled migrant) külön kategóriaként kezeli az ENSZ 

tipológia. Ők azok a migráns munkavállalók, akik képzettségük, készségeik, 

megszerzett szakmai tapasztalataiknak köszönhetően, általában preferáltak, és 

biztosítottan fogadókész elbánásban részesülnek. A kedvezőbb elbánás részeként 

tartózkodási és foglalkoztatási idejüket kevesebb korlátozás érinti, valamint 

családegyesítési törekvéseik is támogatást élveznek. 

 Az ideiglenes migráns munkavállalók (temporary migrant worker) olyan 

személyek, akik meghatározott időtartamra és munkaszerződéssel jelennek meg a 

fogadó ország munkaerő-piacán. Más néven szerződéses migráns munkavállalók 

(contract migrant workers), képzettségüket tekintve lehetnek szakképzettek, 

betanított és szakképzetlen dolgozók. 

 

1.1.3. Migrációs adatforrások 

A migrációs információk adatrendszerbe gyűjtését a nemzetközi mozgások nagyságának és 

jellegének feltárásához szükséges megtenni. Az ismeretek adatokat és információkat 

szolgáltatnak a demográfiai előrejelzésekhez, a gazdasági hatások várható tendenciáiról, 

valamint fontos eszköz a politikai döntéshozók bevándorlás-politikáinak, migrációs 

stratégiáinak megalkotásához. Kutatásaim során feltérképezve és egyetértve Juhász-

Csatári-Makara (2009) tanulmányában is leírtakkal az adatforrások legfőbb típusai: 

 népszámlálások, 

 idegenrendészeti, okirati alapú, személyi és lakcímnyilvántartások, mint 

adminisztratív források, 

 határstatisztikák, 
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 intézményi adatfelvételek, 

 kérdőívek. 

Az adminisztratív adatforrások talán a legmegbízhatóbb rendszerek, a népesség-

nyilvántartás szintén megbízható adatokat szolgáltat a saját állampolgárok vándorlásairól is 

és a külföldiek honi jelenlétére vonatkozóan is. A határstatisztikák segítenek a pillanatnyi 

mozgások követésében, de használhatóságukat pl. az Európai Unió esetében a Schengeni 

Egyezmény korlátozza. A társadalmi és gazdasági hatások feltárásához már kifinomultabb 

módszer, az adatfelvételek rendszere szükséges, reprezentatív vagy teljes körű 

lekérdezéses módszerrel. Ez esetben a népszámlálás és az ahhoz kapcsolódó célzott 

kérdéseket tartalmazó felmérések bővebb információt adhatnak. A népszámlálás tekinthető 

a legjobb módszernek, de költséges és csak tízévente van rá lehetőség, és a tíz év leforgása 

alatt két „állapot‖ összehasonlítását teszi lehetővé.  

Azonban az alapsokaságot leírni, ha nem is lehetetlen, de olyan költséges és szerteágazó 

feladat, amely igényelne egy, a csak migránsok vonatkozásában összeállított kérdőíves 

lekérdezést. Az életutak, az iskolák és a munkakarrier nyomon követése teljes körűen, 

mintegy lehetetlen. A migrációs adatok fragmentáltsága, az elmúlt évtizedek migrációs 

jellegének és főleg volumenének változásai, mind nagyobb kihívást jelentenek a korszerű 

adatrendszerek létrehozásában. A migráció és az integráció területén működő európai 

kezdeményezés a PROMINSTAT kvantitatív összehasonlító módszerrel törekszik ezeknek 

a kihívásoknak megfelelni, a döntéshozók megfelelő stratégiáihoz a statisztikai hátteret 

biztosítani. A programot az Európai Bizottság 6. Keretprogramja finanszírozza. A 

keretprogramban a PROMINSTAT releváns migrációs adatforrásokon épülő 

metaadatbázist épít fel, amelynek alapját az országjelentések és a szakterületi áttekintések 

adják. A projekt célkitűzései már túlmutatnak a statisztikai és demográfiai elemzéseken, 

mind több területre összpontosítva szakértők bevonását célozták meg az egyes témakörök 

áttekintésére. Kutatásomban ennek a rendszernek, az európai PROMINSTAT és a magyar 

MIGRINFO irányelveit törekedtem szem előtt tartani saját adatbázisom megalkotásakor. 

A migráció statisztika mára már nem képes követni a végbemenő átalakulásokat és 

folyamatokat. Az Európai Unió országai közötti mozgás „Schengen‖ óta nem határátlépés, 

nincs kötelező nyilvántartás sem. A migrációs statisztikák ezért hiányosak és 
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megbízhatatlanok. Saját kutatásaim során olyan mértékadó és vezető adatbázisok 

egymásnak való ellentmondásait, az adatok lényeges különbözőségeit fedeztem fel, ami 

alapján ezzel a kijelentéssel élni merek. A nyilvántartások több esetben felismert hibáit a 

következő megállapítással teszem: 

 A különböző nyilvántartások egymástól elkülönülten, függetlenül, összehangolás 

nélkül léteznek. 

 Nincs olyan egységesen megalkotott fogalmi rendszer, amelyre alapozva az 

adatgyűjtést rendszerezni lehetne. 

 Az államigazgatási információs háttér összehangoltsága sem teljes. 

 

1.2.  A nemzetközi migrációkutatás történeti áttekintése  

A migrációkutatás felerősödése az elmúlt hatvan év tendenciáinak egyre intenzívebb 

változásának köszönhető. Míg a 19-20. század fordulóját meghatározó nemzetközi 

vándorlások jobbára az amerikai, kiváltképp az észak-amerikai kontinens, valamint 

Ausztrália irányába mentek, a második világháborút követően az addig kibocsátó európai 

kontinens befogadóvá vált. Ez a hatás először közvetlenül a háború utáni európai 

munkaerő-piaci válság megoldási kísérleteiben volt tetten érhető, amikor államközi 

megállapodásokon nyugvó, főleg az újra éledő nehézipar igényeire építve jelent meg 

jelentős számú, alacsonyan képzett, főleg Maghreb országokból származó munkavállaló 

Nyugat-Európa államaiban. Az 1960-as évektől a Dél-Európából Északra vándorlás 

tendenciái erősödtek meg, kiegészítve a változatlan intenzitással folyó, az afrikai, ázsiai és 

közel-keleti térségből meginduló áramlásokat. Az 1990-es évek végétől azok a dél-európai 

országok, amelyek munkavállalói megindultak Északra, elkezdték befogadni az afrikai, 

ázsiai és közel-keleti munkaerőt. A világ másik részén Japán elöregedő társadalma pedig 

megnyílt a főleg ázsiai, de latin-amerikai migráns munkavállalók számára is. Az 1990-es 

évek sorozatos, és a kelet-közép-európai országokban zajló átalakulásai, robbanásszerűen 

megindították a kelet-európai migráns hullámokat főleg Nyugat-Európa országaiba, de a 

tengerentúlra is. A fejlettebb nyugati országok sokszínű, multikulturális társadalmakká 
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alakultak, a korábbi, 19. századi nemzetközi migráció modellekbe már nem lehetett 

beágyazni és magyarázni az új típusú mozgásokat.  

Kialakult egy olyan sok kontextusban vizsgálandó helyzet, amely életre hívta, nem csak a 

migrációelméletek megújulásának, kiegészülésének szükségességét, de azokba több más 

tudomány terület eszköztárának felvonultatását is elengedhetetlenné tette. Disszertációm 

következő fejezeteiben ezt a folyamatot kívánom vizsgálni. Az elméleteket a magam 

részéről nem szándékozom egymáshoz viszonyítva kiemelni vagy cáfolni, inkább 

törekszem megtalálni azt a keretet, amelybe saját meglátásaimat, kiegészítéseimet 

illeszthetem. 

 

1.2.1. A migrációs modellek, mint a migrációval foglalkozó elméleti és empírikus 

munkák magyarázatai 

A migrációkutatás egy modellre való szűkítése ugyan nem lehetséges, hiszen az 

alrendszerekre való bontás más és más aspektusból tár fel képet a különféle struktúrákról. 

Azonban ha el kívánunk indulni valamiféle rendszerezés mentén, meglátásom szerint két 

alap típus emelhető ki: az egyik típus a kérdéseket teszi fel annak vonatkozásában mik a 

migráció motivációi, a másik pedig arra keresi a válaszokat, hogy a migráció milyen 

hatásokat és következményeket generál. Másfelől a két egymással vitatkozó elméleti 

megközelítést emelném ki, melyek az egyensúlyi tradíció (Ravenstein) és a történeti- 

strukturális iskola (Wallerstein). Bármelyikre is keressük a válaszokat, azokat csak hosszú 

időtáv elemzésekkel lehet értelmezni.  

Az ok-okozati összefüggéseket vizsgáló két alaptípus elméleti magyarázatait Massey 

(1993) csoportosította aszerint, hogy mely teóriák által magyarázhatóak a migráció 

kialakulásai és mely elméleti rendszerek mentén lehet megvizsgálni a migráció 

állandósulásának magyarázatait. 
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3. táblázat: A migráció kialakulását és állandósulását magyarázó elméletek és kutatóik 

A migráció kialakulásának elméleti modelljei A migráció állandósulásának elméleti modelljei 

 neoklasszikus közgazdaságtan makro 

elmélet (Ravenstein) 

 neoklasszikus közgazdaságtan mikro 

elmélet (Massey) 

 duális gazdaság elmélet (Lewis) 
 szegmentált munkaerőpiac (Piore) 
 világrendszer- elmélet (Wallerstein) 
 vonzás-taszítás elmélet (Lee, Todaro) 
 mikro behaviorista modell ( Massey, 

Taylor) 
 szociális hálók rendszere ( Salt, Castles) 

 a migráció új gazdaságtana- NELM ( Borjas 

Stark) 

 világrendszer- elmélet (Wallerstein) 

 intézményelmélet (Scott) 

 hálózatelmélet (Tilly) 

 szociális tőke elmélet (Bourdiou, Tilly) 

 kumulatív okság elmélet (Massey) 

 

Forrás: Massey et al. (1993) alapján saját szerkesztés 

Ha azonban formalizálni szeretnénk a migrációs modelleket, azokat a legmeghatározóbb 

fókuszok megjelölése által tudjuk megtenni. Ezek szerint tehát a migrációs döntéseket 

olyan tényezők határozzák meg, mint a gazdasági, társadalmi és kulturális tényezők. A 

legtöbb hivatalos migrációs modell középpontjában a gazdasági tényezők vizsgálata áll. 

Milyen lehetőségek és korlátok érintik a bevándorlókat egy adott területen? Mik 

befolyásolják a jövedelemszerzési lehetőségeket? Az alacsony foglalkoztatási ráta vagy a 

tökéletlen piaci környezet hatásai, vagy a korlátozott tőke és technológiai lehetőségek? 

Milyen a kereslet a migráns hátterű munkaerőre? Milyen hatásokat generál a helyi 

munkaerőre a migráns munkaerő jelenléte? Hogyan kezelhetőek a migráció költségei, mint 

az utazási költségek vagy a leendő migráns célpontokat érintő kapcsolathálózatok? Mit 

jelentenek a nemzetgazdaságoknak a jövedelemtranszferek következményei, és hogyan 

jelennek meg mindezek a háztartások szintjén?  

Egyre több migrációs kutatás próbálja feltárni ezeknek a kérdéseknek a segítségével a 

bevándorlás és elvándorlás hatásait. Bár a szociológiai kutatások eredményei általában 

egyetértenek abban, hogy a migráció az egyes szereplők racionális, többnyire gazdasági 

megfontolásokon alapuló döntése, azonban mind több kutatás ad nem gazdasági 

válaszokat is. Vagyis a gazdasági megfontolásból létrejött bevándorlási tényezők egyre 

erőteljesebb kulturális és társadalmi, valamint jogi és politikai (kiváltképp 

biztonságpolitikai) aspektusok vizsgálatát is szükségessé teszik. Disszertációm első 
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részében azért tartom fontosnak szinte kimerítő részletességgel bemutatni a legkülönfélébb 

migrációs modelleket, mert általuk nem pusztán leíró szakirodalmi feldolgozást törekszem 

adni, hanem inkább azokra támaszkodva szintetizálni, hogy az egyes elméletek miképp 

adnak választ a nemzetközi migráció gazdasági és társadalmi folyamataira. Az egyes 

modelleket leíró jelleggel kívánom bemutatni, mint a népesség mozgásának történetiségét, 

míg másokra jobban összpontosítva az ok-okozati összefüggéseket is keresem. A 

behatóbban tanulmányozni kívánt modellek vizsgálatát munkám empirikus részével való 

összekapcsolása kívánja meg. 

 

1.2.2. A migrációs modellek célja 

A migrációs modellek elsődleges célja egy olyan analitikus struktúra felvázolása, amelyen 

keresztül mind a közvetlen, mind a közvetett hatások azonosíthatóak. Feltérképezhetőek a 

migrációs trendek, azok hatásai, valamint összevethetőek a külső események- beleértve 

politikai események- várható hatásai is. A modellek lényege, hogy a migrációt 

meghatározó hatások nagyságának becsléséhez statisztikai, magyarázó és valószínűsítő 

modelleket is használnak, amikor is a becsült modellek és a statisztikai technikák azt a célt 

szolgálják, hogy egy szimuláció segítségével, exogén változók bevezetésével olyan 

szcenáriókat lehessen alkotni, melyek a kutatóknak is, és a döntéshozóknak is pontosabb 

képet vázolnak fel. Míg a migrációelméletek és felvázolt modellek korai szakaszaiban a 

belső vándorlások tendenciái kerültek vizsgálatra, a nemzetközi migráció földrajzi 

kiszélesedése, a globalizáció, szükségessé tette a modellek bővítését, valamint az új 

vándorlási trendeket megmagyarázó elméletek felállítását. Azonban felvetődik az a kérdés, 

vajon mennyire lehet pl. két populációt összevetni és abból következtetni? 

 

1.2.3. A migrációelméletek vizsgálati szintjei 

A migrációelméletek vizsgálati szintjeinek leírását Thomas Faist elméleti kategóriáinak 

bemutatásával tartom a legmegfelelőbbnek vizsgálni, tekintve annak mikro- mezo- makro 

osztályozása (Faist 2000a) a leginkább alkalmas, valamint a szakértők által is preferált 
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osztályozás. Azonban felvetődik annak kérdése, hogy pl. az állami szabályok miképp 

hatnak egy adott, konkrét földrajzi helyen? 

A mikro-szintű elméleti rendszer az egyén értékei, vágyai és elvárásai mentén vizsgálódik, 

ezen a szinten, a döntést olyan tényezők határozzák meg, mint az autonómia, státusz és 

vagyon biztosítása. Ez az elmélet költség-haszonszámításokra alapul és megállapításai 

szerint a migrációs költségek ellensúlyozhatóak az adott célország vonzó jövedelmi-és 

képzettségi szintje figyelembe vételével is (Massey et al. in. Sík 2001a). 

A mezo-szinten a bevándorlók szociális kapcsolatai, az összeköttetések ereje képezi a 

rendszer alapját. Az olyan szimbolikus, ám annál fontosabb elemek, mint a vérségi, 

etnikai, vallási vagy nemzeti, politikai alapon nyugvó, közösséghez való tartozás lehetnek 

meghatározóak, de a kollektívákat összekötheti csupán a szolidaritás, mint lelki indíttatású 

elköteleződés is.  

Faist makro-szinten gazdasági, politikai, valamint nemzetközi és transznacionális 

struktúrákban vizsgálja a folyamatokat, elemezve a kibocsátó és befogadó országok ezekre 

a tárgykörökre épülő kapcsolatrendszerét. A migráció a gazdasági fejlődés egyik eleme. A 

belső migrációt a területi egyenlőtlenségek, a munkaerő-piaci kereslet-kínálati viszonyok 

generálják főleg a hagyományos mezőgazdasági termelés vidéki ágazataiból a modern ipari 

városokba. A modern ipari szektorban nő a tőkefelhalmozás, a vidéki munkásokat a pozitív 

bérkülönbség vonzza. Az elmélet szerint (Lewis 1954) ez a folyamat mindaddig tart, amíg 

a bérek ki nem egyenlítődnek. A jövedelem, a bérezés és munkanélküliségi 

különbözőségek, vagy a tér hasznosításának, magának a mozgásnak lehetősége, a 

vándorlást segítő vagy gátló, nemzetállami szinteken megnyilvánuló intézkedések a 

makro-szintű vizsgálatok legfőbb elemei. A demográfiai problémakör vagy a kulturális 

környezet, de legfőképp a nemzetállami politika, kisebbségekre, etnikumokra vonatkozó 

jelenségei tovább árnyalják a makro-szintű vizsgálatokat. Az elméletek rendszerezése azért 

kevésbé egyszerű vállalkozás, mert egyes elméletek akár több kategóriába is 

besorolhatóak. Azonban ha a vizsgálati szinteket valamiképp mégis egy rendszerbe 

kívánjuk fogni a Faist- féle kategorizálás szerint érthető képet kapunk.  
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4. táblázat: A migráció elméletek vizsgálati szintjei 

Mikro vizsgálati szint Mezo vizsgálati szint Makro vizsgálati szint 

migrációs okok: 

személyes értékek, elvárások, 

vágyak, vagyonszerzés, státusz 

 

migrációs okok: 

szociális kapcsolatok, hálók, a 

különböző (pl. etnikai, nemzeti) 

alapokon szerveződő összeköttetések 

rendszere 

migrációs okok: 

a makro-szintű struktúrák, mint 

jövedelem, munkaerőpiaci 

helyzet 

 

főbb elméletek: 

 vonzás- taszítás 

elmélete 

 neoklasszikus 

közgazdaságtan mikro 

elmélet 

 mikro behaviorista 

modellek 

 társadalmi rendszerek 

elmélete (pl. 

humántőke, szociális 

tőke) 

főbb elméletek: 

 szociális tőke elmélet 

 intézményelmélet 

 kumulatív okság elmélet 

 NELM= a migráció új 

gazdaságtana  (New 

Economics of Labour 

Migration)  

 

főbb elméletek: 

 neoklasszikus 

közgazdaságtan 

makro elmélet 

 világrendszer elmélet 

 szegmentált 

munkaerőpiac elmélet 

 migrációs csatornák 

elmélete 

 

Forrás: Faist (2000) alapján saját szerkesztés 

 

1.2.4. A migrációs modellek és elméletek rendszerezése 

A migrációs elméletek rendszerezése szerencsére nem egy meghatározott, merev metodika 

által lehetséges, a kutatók, a témával foglalkozók több rendszerezést is használhatnak. A 

magam részéről négy olyan fő kategóriát használok, amelyben eligazodva a 

legmegfelelőbb modellt vagy modelleket kiválasztva alkalmazhatom azokat disszertációm 

empirikus részéhez. A négy fő kategória ezek szerint: 

1. A tradicionális migráció elméletek vizsgálata, mint a migrációkutatás alapvető 

iránya, melyben a világos empirikus előrejelzések meghatározzák az 

összefüggéseket, tényleges regresszió modellek és statisztikai adatok összevetése 

által.  

2. A mikro-behaviorista modellek elemzése az egyéni döntésekre helyezi a vizsgálati 

hangsúlyt, az egyén racionális költség-haszon számításának feltételezésével. Az 

elméletek kiemelten kezelik a plusz faktorként megjelenő kockázati elemeket, 

valamint a humántőke és a szociális tőke fontosságának hangsúlyozása révén 
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mintegy domináns szociológiai alapra helyezik a migrációs döntések 

magyarázatait. 

3. A migráció modern gazdasági alapú megközelítésének modelljei szintén lehetővé 

teszik az aggregált szintű vizsgálatot, és alapvető téziseik, miszerint az országok 

közötti mozgásokat nem csupán a jövedelemkülönbségek okozzák. Elismerik az 

egyéb kockázati tényezők, mint a pl. a tőkepiac vagy a biztosítási piac (pl. 

munkanélküli-biztosítás) elégtelensége, illetve kudarca miatt megjelenő hatásokat. 

Ezek a piaci elégtelenségek olyan hatással bírnak a nemzetközi migrációra, 

amelyek folyamatos nemzetközi munkaerő áramlást eredményeznek és tartanak 

fenn.  

4. A pluralista modellek arra fókuszálnak, hogy a bevándorlók megtarthassák 

etnokulturális jellemzőiket, és ezek a különbözőségek, mint multikulturális szín 

ágyazódjanak a társadalomba. Emellett a migránsok azonos jogokat élvezhetnek, 

mint az őket befogadó többségi társadalom, nem kifejezett elvárás velük szemben, 

hogy asszimilálódjanak, de a többségi társadalom alapértékeinek elfogadása, a 

normák betartása kötelező érvényű az ő számukra is.  

 

Értekezésem következő szakaszában ezt a négy modellt vizsgálom, a modellekbe 

illeszkedő elméleti rendszerek elemzésével, keresve, hogy a felvetett hipotéziseket 

mennyiben válaszolják meg. 

 

1.3.  Tradicionális migráció elméletek, modellek  

A nemzetközi migráció kutatás először több diszciplína keretében zajlott, ám önálló 

tudománnyá csak az 1870-es évektől szerveződött. A tömeges európai elvándorlásokat a 

tengerentúlra mintegy negatív társadalmi jelenséget kezelték (küldők és befogadók saját 

szempontjaik szerint egyaránt), a migrációt a társadalomtudósok majdhogynem megkésve 

kezdték tudományos szinteken elemezni, vizsgálni. Az első tudósok, akik önálló 
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tudományágat alkottak a jelenségből a korai közgazdászok, szociológusok, demográfusok 

és statisztikusok voltak. 

 

1.3.1. A „push-pull”elmélet, avagy a gravitációs modell 

A nemzetközi migráció elméleteinek kutatásába fogó először is, és a legtöbbet is Ernst 

Georg Ravenstein, 19. századi német-angol, geográfus, kartográfus nevével találkozik. 

Elemzése a taszítás és vonzás mechanizmusaira, vagyis a „push-pull” elméletre 

(Ravenstein 1885a) alapozva alkotta meg a migráció oksági viszonyait. Ezek Ravenstein 

szerint nem mutatnak alapvető különbséget a belső és a nemzetközi migrációt 

összehasonlítva. Alaptörvénye, amelyet nem csak „push-pull‖ hatásként, de gravitációs 

modellként is ismerünk, azt állapítja meg, hogy az embereket a kedvezőtlen adottságú 

területek „taszítják‖, míg a kedvezőbb adottsággal rendelkezők „vonzzák‖. A gravitációs 

modell egy kapcsolati modell, pontok közötti interakciót vizsgál, alaptézise a newtoni 

fizika egyetemes gravitációs törvényéből indul ki. (Newton általános tömegvonzás 

törvénye. Principia mathematica philosophiae naturalis. 1687)   

Ravenstein megfigyelte, hogy az univerzális gravitációs kölcsönhatás, mint vonzás, 

lemodellezhető a gazdasági és társadalmi térfolyamatokra, a migrációra is. Az egyetemes 

tömegvonzás tehát párhuzamot mutat az emberek városok közötti mozgásával, ha egyéb 

tényezők változatlanok, vagyis a nagyobb városok között nagyobb mozgás mutatható ki, 

mint a kisebbek között. A gravitációs törvény kimondja, hogy két test között a vonzerő 

nagysága a testek tömegével egyenesen arányos, a közöttük lévő távolság vonatkozásában 

pedig a távolság négyzetével fordítottan arányos. Ezek szerint a testek tömege m1 és m2, a 

közöttük lévő távolság pedig d. Képletbe rendezve: 

F=Gm1 m2/d
2 

ahol G-vel jelöljük a gravitációs állandót. A migráció olyan társadalom földrajzi elemzési 

kategória, ahol vizsgálható ez az állandó érték, ha a tömegek közötti áramlást szeretnénk 

megbecsülni, annak intenzitását számszerűsítve (Dusek 2003a).  
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Ravenstein első megállapításait walesi statisztikai adatokra alapozva tette meg, majd az 

Egyesült Államokban folytatott kutatásaival kiegészítve fogalmazott meg 11 

törvényszerűséget, amelyek a bevándorlások megfigyelésein fogalmazódtak meg, 

felhasználva a brit és az amerikai vonulási mintákat. A Ravenstein-i elmélet modellje a 

globális történelmi átalakulások első szakaszában, az 1840-1919 közötti időszak 

megfigyelésein alapulva jöttek létre.  Az Európán belüli népmozgások a fejlett ipari 

régiókba- Svájc, Franciaország, Németország, Anglia- irányultak, valamint a tengerentúlra, 

az Egyesült Államokba, Brazíliába és Argentínába. Az elvándorlók Németországban 

könnyen juthattak állampolgársághoz, de alapvetően a legtöbben a külföldi pénzszerzés 

utáni hazatérést választották. A Ravenstein által vizsgált korszakot olyan gazdasági 

térfolyamatok jellemeztek, amelyben meghatározóvá vált a területi mobilitás vizsgálata. A 

térkapcsolatokat az emberi viselkedés határozza meg, amelyek szerveződése egyfajta 

szabály- és rendezőelv rendszert alkot. Az egyén szintjén a véletlenszerűség, ám társadalmi 

szinten már szervezett térbeli struktúrák alakítják a kapcsolatokat. „A migráció elé állított 

korlátok hiányát és a nyitott állampolgársági rendszereket tükrözve Ravenstein a migráció 

első szisztematikus elemzésében nem tett analitikus különbséget a belföldi és a nemzetközi 

migráció között. Ehelyett az emberek bármely mozgását egyetlen jelenség részeként 

kezelte, amelyet a gazdasági lehetőségeknek a fizikai térben való megoszlása alapvetően 

meghatároz. Úgy gondolta, hogy a nemzetközi migráció ugyanazoknak a „törvényeknek” 

engedelmeskedik, mint a belső migráció. Pontosabban, hogy minden esetben a migráció 

vidékről városba és szegényebb vidékekről gazdagabb vidékekre való mozgást jelentett. A 

tény, hogy a nemzetközi migrációban az elvándorlók nemzeti határokat léptek át, 

vesződséget okozott a statisztikákat felállító kutatónak, de nem okozott elméleti 

gondokat.”
14

 

Ezekre a rendszeres és tömeges területi áramlásokra fogalmazta meg Ravenstein a fentebb 

említett 11 törvényszerűséget.  

                                                           
14 Sik, E. (2012): A migráció szociológiája 2. Elektronikus kiadvány p.13.  

http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Migracio_Szociologiaja_2.pdf -letöltés ideje 2014-06-03 

http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Migracio_Szociologiaja_2.pdf
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A 11 törvényszerűség az alábbiakban összegezhető (Ravenstein 1885b): 

 a legtöbb bevándorló a rövidebb távolságban lévő migrációs célpontokat preferálja, 

 a vándorlás szakaszos, összefüggésben van a pénzszerzés és a továbbutazás, 

 akik hosszabb távolságra mennek, kifejezetten a frekventált kereskedelmi 

központokat vagy ipari nagyvárosokat választják, 

 a bevándorlás folyamata, egy ugyan gyengébb, de elvándorlási folyamatot is 

generál, 

 a vándorlások legfőbb résztvevői inkább a falusi népesség, kevésbé a városi,  

 a nők a rövidtávú migrációt részesítik előnyben, intenzívebb migránsok a 

férfiaknál, munkavállalási hajlandóságuk nem korlátozódik a tipikus női munkákra. 

A férfiak inkább a hosszabb távú migráció hívei, esetükben preferált a tengerentúli 

elvándorlás, 

 a vándorlók inkább egyedülálló felnőttek, kevésbé családok, 

 a városok növekedésének inkább biztosítéka a vándorlás és kevésbé a természetes 

szaporulat, 

 az ipar, a kereskedelem és a közlekedés fejlődése elősegíti a migráció növekedését 

is, 

 a faluból városba való vándorlás nevezhető meg, mint a legintenzívebb mozgás, 

 a vándorlási folyamatok legfontosabb indítéka gazdasági okokra vezethető. 

A gravitációs modellt Stewart (1948) továbbfejlesztette és a klasszikus fizika gravitációs 

elmélete mellett maradva a demográfiai viselkedés törvényszerűségeit kereste. Az 

alapkoncepció szerint egy nagyobb városba törvényszerű vonzás hatására vándorolnak az 

emberek, vagyis létrejön egy demográfiai gravitáció.  
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Képletet alkotva: 

Vij=g(PiPj/dij
2
) 

Vij esetében i és j között népességi erő, g a tapasztalati állandó, PiPj a populáció számát 

adja, dij pedig i és j közötti távolságot jelenti. A modellt Dusek (2003b) felvázolja 

Fotheringham és Haynes alapján, amely jól szemlélteti annak alapgondolatát: 

1. ábra: A gravitációs modell elvei 

 

 

  

 

 

 

Forrás: Dusek (2003, 42) 

Az aggregált modellek, különösen a gravitációs modell előnye, hogy becslésük egyszerű, 

ám nem nyújtottak semmiféle betekintést olyan fontos tényezőkre, mint miképp változik a 

politika, a bevándorlást korlátozó intézkedések hatása (Zolberg 2001), valamint hogyan 

érinti a migráció a piacokat és a kereskedelmet, illetve a társadalmi folyamatokra milyen 

hatást gyakorol. Zolberg rávilágít arra, hogy Ravenstein nem mutathatott rá a belső és a 

nemzetközi migráció különbségeire, tekintve, hogy az adott vizsgálati korban az állami 

szintű határátlépés ellenőrzése és korlátozása nem jelentkezett vándorlást befolyásoló 

akadályként.  

A távolság és a népesség önmagukban nem elegendőek a migrációs viselkedés 

magyarázatára (Lee 1966). Lee feltételezte, hogy mind a cél, mind a származási 

tulajdonságok, amelyek vonzzák vagy taszítják a bevándorlókat, ezek mind 

különbözőséget mutatnak a kibocsátó terület és a célország vonatkozásában. Ezeket a 

kérdéseket feltéve mára már összetettebb migrációs modellek vizsgálata tapasztalható a 

tudományterületen és olyan faktorok is gazdagítják a tudományos vizsgálódást, amelyek 

„A‖ város (100 000 lakos)  „B‖ város (100 000 lakos) 
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"A" városba várt áramlás intenzitása:  

legnagyobb "A" és "D" város között  

legkisebb "A" és "C" város között 
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személyes tényezőkre is fókuszálnak, mint az egyén készségei a migrációs akadályok 

leküzdésére, vagy az ezzel a készséggel összefüggő nemi, életkori, képzettségbeli és 

iskolázottsági sajátosságok. A migrációs döntések egyre szélesebb tárházának a 

modellekbe való beépítése pontosabb válaszokat ad. Ravenstein elmélete majd száz éven át 

megállta helyét, de a világ felgyorsuló folyamatai miatt, ha nem is elavulttá vált, de 

mindenképp egyszerűsítettnek tűnik. 

 

1.3.2. A neoklasszikus elmélet 

A tradicionális elméletek sorában a neoklasszikus elmélet rendszerét szükséges kiemelni. 

A modell egyéni döntésre épülő, gazdasági alapú, az egyén ésszerű viselkedését, saját 

költség-haszon számítását kezeli kiemelten, valamint azt állítja, hogy a nemzetközi 

migráció a humántőke egy beruházási formája. A migráns racionális számítást végez 

annak vonatkozásában, hogy az elvándorlásához kapcsolódó anyagi költségek (pl. utazás, 

létfenntartás, nyelvtanulás), és a pszichológiai „költségek‖, vagyis pénzben nem 

kimutatható áldozatok, (korábbi emberi kötelékek feladása) miképp eredményezhetnek a 

lehető legnagyobb nettó hozamot. Ha az egyén iskolázottsága, képzettsége pozitív 

egyenleget mutat a célországban, vagyis jobban megfizetik, nagy valószínűséggel növeli a 

migrációs döntést, az elvándorlást. Ha a migrációs költségek negatívumot mutatnak, az 

egyén nem vándorol, hacsak a cél ország vonzó körülményei nem jelennek meg, mint 

késztetés. A neoklasszikus elmélet első eltérése a klasszikus megközelítéssel szemben, 

hogy a jószág értékét a belőle fakadó hasznosság adja, amely szoros összefüggést mutat a 

jószág fajtáját és rendelkezésre álló mennyiségét illetően. Ez visszavezetve a migrációra: a 

döntés, mint racionális kalkuláció adja ki a folyamatot. Öncü (1990) azt mondja, hogy „A 

munkások azon foglalkoztatási lehetőségek felé igyekeznek, amelyek a legnagyobb 

hozadékot ígérik számukra, ahol a hosszú távú gazdasági és foglalkozási előrehaladásuk 

kilátásai is erősebbek” 
15

  

Egészen az 1970-es évekig a migráció és fejlődés optimista típusú megközelítése 

jellemezte a kutatói közösséget. A migránsokhoz köthető tudás- és tőketranszfer pozitív 

                                                           
15 Öncü, A. (1990) : International labour migration and class relations. Current Sociology, Vol. 38, No. 2/3, 177-178. idézi Hárs, Á. 

(1992): A nemzetközi migráció néhány problémájáról. In.: Szociológiai szemle. Vol.2. p.124. 
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megítélés szerint folyt. Ennek értelmében a migráns visszatér származási helyére, ahová 

pénzt visz, tudást, új ötleteket, innovációt, vagyis a migráció a fejlődő országok kitörési 

pontja. Politikai területen a második világháború után gyarmati sorból felszabadult 

országokkal szembeni elvárást tükrözte ez a nézet. Megfogalmazódott tehát a 

migránsokkal szembeni elvárás, hogy a fejlődés pozitív szereplőiként járuljanak hozzá a 

fejlődő országok modernizációjának térbeli terjedéséhez. A megfigyelések és kutatások 

alapját az Egyesült Államok és Európa területén tapasztalható vidékről a városba történő 

áramlások jelentették, majd az Európából az Egyesült Államokba irányuló migráció. A 

tudományos megállapítások empirikus hátteréhez Európán és az Egyesült Államokon kívül 

a volt gyarmatok tapasztalatai is felsorakoztak, a megfigyelések az 1950-es, 60-as éveket 

időszaka volt (Djajic 1986).  

 

1.3.3. A duális gazdaság modellje 

A gazdasági alapú megközelítések először az 1950-es, 60-as években jelentek meg W. 

Arthur Lewis duális gazdasági modellje által (Lewis 1954). A modellben Lewis azt 

feltételezi, hogy a gazdaság fejlődéséhez a munkaerő korlátlanul rendelkezésre áll, 

valamint a gazdasági szerkezet duális modelljét (mezőgazdaság-ipar) csak a fejlett 

országokra kiterjesztve vizsgálta. Elmélete szerint a tradicionális szektor felesleges 

munkaereje vándorol az ipari szektor, emelkedő munkaerő igényeinek kielégítésére. Mivel 

a mezőgazdaság folyamatos munkaerő felesleget termel, egyensúly teremthető, mind a 

bérek, mind a mezőgazdasági termelés vonatkozásában. Lewis következtetése szerint, az 

olcsó és képzetlen munkaerőt előállító mezőgazdaság korlátlan emberi erőforrás 

utánpótlása lehetőséget ad a duális gazdaság fokozatos felszámolására, az iparosítás és az 

oktatás intenzitásának növelése által. Az elmélet meghozta a kritikai hangokat is és 

Theodore Schultz azt állítja (Schultz 1964), hogy a hatékony kétszektoros piacgazdaság 

modelljének elérése az olcsó munkaerő mesterséges csökkentése, vagyis az interszektorális 

bérdifferencia migrációélénkítő hatású. Bírálja, hogy Lewis nem számol azzal, amit a 

migrációval elveszett munkaerő okoz: a termelésben és a bérekben bekövetkező hatással. 

Ha a vidéki munkaerő felesleg a migráció által kiegyenlítődve elvándorol a városokba, a 

városi munkabérek megemelkednek, végül a piacok kiegyenlítődnek. Az elmélet szerint: 
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Mij= ƒ (Wi Wj Cij) 

ahol Wi és Wj a helyek bérszínvonalát mutatja, Cij pedig a helyek közötti migrációs 

költséget jelenti.  

A bírálatok és kritikák annak vonatkozásában érték Lewist, hogy túlságosan 

leegyszerűsítette a duális gazdaság szerkezeti modelljét. Habár az empirikus modellek azt 

igazolják, hogy az alacsonyabb bérszintű területekről migráció tapasztalható a magasabb 

béreket biztosító területekre, a béralapú modellek hibája, hogy nem adnak magyarázatot 

a magas városi munkanélküliségre. A modell hiányosságait feltárva Michael P. Todaro 

tökéletesítette azt. Kimondja, hogy a vidék-város vándorlásban nem az aktuális jövedelmek 

határozzák meg a migráció mértékét, hanem az elvárt jövedelem. Ezek a remélt változások 

pedig növelik a városokban bekövetkező munkanélküliséget, hiszen a fokozódó 

urbanizáció nem képes újabb munkahelyek teremtésére, végül a tényleges jövedelem 

elmarad a várakozásbelitől. Vagyis a migrációs döntés egy olyan várakozáson alapul, 

miszerint a biztos vidéki bér elmarad a várható, városban megszerezhető jövedelemtől 

(Todaro 1969), (Todaro- Smith 2009).  

Az 1970-es években a legtöbb statisztikai felmérést a Todaro modell feltevésein alapulva 

végezték. Támogatást nyert az a hipotézis, mely szerint a migrációra erősen kihat a magas 

munkanélküliségi ráta, amelyet függetleníteni szükséges a bérviszonyoktól. Az aggregált 

modellek azonban mégsem illeszkedtek teljesen a migrációs viselkedés elméleti 

modelljéhez, mert nem adtak választ olyan szociológiai ok-okozati összefüggéseket sejtető 

kérdésekre, hogy a megállapított migrációs viselkedési modellek ellenére, miért 

vándorolnak egyesek és mások miért nem? Todaro modelljének érdeme, hogy számításba 

veszi, és kockázati hányadosként rendeli a bérvárakozásokhoz a fogadó országbeli 

munkanélküliséget, ezzel felvázolva a migrációs döntések és a tényleges bevándorlások 

befolyásoló tényezőit. Míg a korai elemzések aggregált adatok szerint, és olyan módon 

tekintettek a migrációra, mint egyfajta egyensúlyi mechanizmusra, az 1980-as évektől már 

bonyolultabb mikroökonómiai modellek segítségével vizsgálták a folyamatokat. Ezek a 

modellek is vizsgálták az egyéni motiváció szintjeit, de már figyelembe vettek olyan 

strukturális közösségi tényezőket is, mint pl. a szegénység.  
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1.3.4. A szegmentált munkapiac elmélete 

A tradicionális elméleti rendszerben Michael J. Piore szegmentált munkapiac elmélete 

(Piore 1979), más néven felosztott vagy kettős piacok elmélete érdemel említést. Az 

elmélet azt kutatja miért inhomogén a munkaerőpiac, és mik azok a piaci szegmensek, 

amelyek ezt okozzák, illetve mely tényezők okozzák a differenciáltságot, valamint a 

szakadást. A fejlett országok gazdasági struktúrája eleve szükségessé teszi a bevándorlást, 

hiszen kettős piaci rendszere magában hordozza mind a jól fizető, mind pedig az 

alacsonyan fizető munkapiaci körülményeket. Piore tehát két alapvető szegmenset vázolt 

fel a külső és a belső munkaerőpiac vizsgálatakor: primer és szekunder munkaerő-piaci 

szegmenseket. A primer szegmens magába foglalja a nagyvállalatokat, valamint az olyan 

munkahelyeket, ahol stabil, megbecsült jövedelem mellett az előrejutás a karrierépítés 

lehetősége adott. A szekunder szegmens bizonytalansági faktorai az instabilitás, rossz 

munkakörülmények, alacsony bérezés, az előrejutás vagy kitörés lehetőségének teljes 

hiánya. Piore modellje kevésbé támaszkodik ökonometriai modellekre, inkább olyan 

kvalitatív eszközökkel „mér‖, amelyek pszichológiai és szociológiai jellegűek. A primer 

szegmensben erős kapcsolat alakul ki a munkavállaló és a munkáltató között, fontos a 

vállalat jegyeinek megfelelő szakmai tudás megléte, elsajátítása, valamint a kedvező 

munkakörülmények mellett, a vállalat specifikus képzés, és az előrejutás lehetősége is 

adott. A munkavállalók részvétele a vállalat életében a vezetésben elfogadott és 

szorgalmazott jelenség. A szektor egyfajta zártsága távlati biztonságot is nyújt, míg a 

szekunder szektor erős külső kitettsége a munkaerő-piaci versenyben hátrányokat generál.  

A szekunder szektor gyengén kiépített munkaerőpiacán laza kapcsolati rendszer van 

csupán munkáltató és munkavállaló között, az alacsony bérszint és a kedvezőtlen karrier 

lehetőségek magas fluktuációt is eredményeznek. Az alacsony bérszintet a kereslet- kínálat 

viszonyrendszere határozza meg a szekunder szegmensben, a primer oldalon egyéni 

karrierpályák, a vállalati struktúrában betöltött személyes hovatartozás, a munkahelyi 

hierarchia lehet meghatározó. Piore szociológiai megközelítésének jelentőségét könyvében 

megfogalmazott gondolataiban látom, mely szerint legyen bármely szegmensben is a 

migráns, de főképp a szekunder szegmensben képes arra, hogy felfüggessze társadalmi 

identitását arra az időre, amíg migránsként vállal munkát, és ezen társadalmi identitások 

kizárása könnyebbséget jelent azoknak a megaláztatásoknak az elviselésében, amelyek a 
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legtöbb esetben érintik a bevándorló munkavállalókat.
16

 Mindezek a törekvések igazolják 

az egyén saját, racionális elhatározásán alapuló döntését, amely egy gazdasági haszon 

orientált megközelítés. Piore később, maga fogalmazta meg saját elméletének kritikáját, a 

kettős felosztás elégtelenségét illetően és bevezette a hármas felosztású munkaerő-piaci 

modellt, amelyben a primer szektort alsó és felső kategóriákra bontva értelmezte tovább. A 

módszer elvitathatatlan érdeme, hogy részben megmagyarázza a második világháborút 

követő migrációs trendeket Európában és az Egyesült Államokban egyaránt, és ez feltárja a 

nemzetközi migrációs folyamatokat, ám mégis túl szűken fókuszál a kérdéskörre, hiszen 

egyetlen ösztönző faktort vizsgál (gazdasági haszon megközelítés), és nem elemzi 

mélyebben a migrációs döntéshozatal egyéb perspektíváit. 

 

1.3.5. A világrendszer-elmélet 

Wallerstein világrendszer-elmélete a centrum-periféria elméletből indul ki, a nemzetközi 

migrációt a világgazdaság egészének működéséhez kapcsolta (Massey et al, in: Sik 2001b). 

A periférikus társadalmak lakossága, a jobb megélhetés reményében hajlandó külföldre 

vándorolni. „A világrendszer- elmélet szerint a migráció természetes következménye 

azoknak a töréseknek, amelyekhez a tőkés fejlődés elkerülhetetlenül vezet. Ahogy a 

kapitalizmus... a világ egyre nagyobb részét és a népesség növekvő hányadát olvasztotta be 

a világgazdaságba, amint a periféria térségeinek földje, nyersanyaga és munkaereje a 

világpiac hatása alá került, szükségszerűen megindultak a migrációs áramlások, és ezek 

egy része külföldre vezetett.”
17

 Az elmélet a migrációs döntést gazdasági rendszerben 

vizsgálja, a migráció a perifériából a centrumba irányul, a periféria térség alacsonyabb 

munkabérét is foglalkoztató munkavállalója által. A világrendszer elméletben Wallerstein 

(1976) egy olyan történelmi strukturális megközelítést alkalmaz, amelyekben az 

eltolódásokat hangsúlyozza a világ periférikus részei és a kapitalista kormányok, 

multinacionális nagyvállalatok között. Így figyelembe vesz olyan meghatározó strukturális 

tényezőket, amelyeket más elméletek elhanyagolnak. A kapitalista terjeszkedés 

mélyreható következményeket teremtett a migrációban, hiszen nem csak a kapitalista 

                                                           
16 , the migrants are ―…a group of people divorced from a social setting, operating outside the constraints and inhibitions that it imposes, 
working totally and exclusively for money.‖ (Piore, 1979:55) 
17 Massey, D. S. (1988): International migration and economic development in comparative perspective. Population and Development 

Review. In.: Sík, E. (szerk-2001): A migráció szociológiája, Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, p. 22. 
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termelési mód, de a kultúra, a kommunikáció és a nemzetközi mozgások lehetőségei is 

behatoltak a periférikus területekre. A föld konszolidáció, az új kapitalista termelési mód 

létrehozott egy olyan szociálisan legyengült társadalmi réteget, akik ezzel összefüggésben 

sokkal hajlamosabbá váltak elhagyni lakhelyeiket. Erősítette mindezt a globális 

nagyvárosok munkaerő igénye, ami további migrációs húzóerőt generált.  

A világszerte több millió migráns munkavállaló fontossága megnőtt, részvételük 

elengedhetetlen feltétele a gazdaságok működésének. Egy jelentős rétegük alacsonyan 

képzett, és ehhez mérten elvállalják azokat a munkákat is, amelyeket a szintén alacsonyan 

képzett hazai munkavállalók kevésbé hajlandóak elfogadni. A sok esetben kialakult 

strukturális munkanélküliség által, a munkaerőpiac így jelentős keresletet támaszt a 

migráns munkavállalók iránt. A foglalkozási eloszlás legfelsőbb szegmensében 

kiegyenlítettnek mondható a helyzet, a jól képzett és iskolázott hazaiak és külföldiek 

vonatkozásában. A világrendszer-elméletben minden árucikk, értékét és helyét a piaci 

mechanizmusok határozzák meg. „A világrendszer- elmélet azt kívánja bizonyítani, hogy a 

nemzetközi migráció egy terjeszkedő világpiac politikai és gazdasági szervezetét követi.”
18

 

A globális migráció világrendszer-elméletbe ágyazása egyik legjelentősebb képviselője 

Saskia Sassen szerint "A jelentős migrációs kivándorlás éppen azokban az országokban 

jelentkezett, amelyek a külföldi beruházások segítségével az exportorientált termelésben 

számos új munkahelyet tudtak teremteni. (...) a termelés hagyományos struktúráinak 

felbomlása oda vezetett, hogy az emberek jelentős részéből vándormunkás, illetve 

potenciális kivándorló vált."
19

 Sassen azt állítja, hogy a nemzetközi migrációt társadalmi 

tényezők alakítják és az érintett országok köre sem tetszőleges, hanem meghatározható. 

Szakít azzal a globális felfogási trenddel, sőt egyenesen cáfolja, miszerint a migráció 

folyamatosan zajló folyamat, nem mutat már hullámokat és tendenciákat. „A nemzetközi 

munkaerő vándorlás társadalmi okok következtében megy végbe, bizonyos fajta szerkezeti 

mintákat mutat, és sajátos történelmi szakaszokhoz kapcsolódik.”
20

 Fontos felvetés, mely 

szerint a létrejött transznacionális terek is befolyásolhatják az új, nemzetköziesedő 

                                                           
18Massey, D. S. (1988): International migration and economic development in comparative perspective. Population and Development 

Review. In.: Sík, E. (szerk-2001): A migráció szociológiája, Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, p. 24. 
19 Forrás: Sassen S. (1988): Migráció a világgazdaságban- Az új nemzetközi munkamegosztás hatásai. In.: Eszmélet-Társadalomkritikai 
és kulturális folyóirat (1995 tél) 28. sz. pp.76-77. 
20 Forrás: Sassen S. (1988): Migráció a világgazdaságban- Az új nemzetközi munkamegosztás hatásai. In.: Eszmélet-Társadalomkritikai 

és kulturális folyóirat (1995 tél) 28. sz. www.eszmelet.hu  letöltés ideje 2011. 09.27. 

http://www.eszmelet.hu/
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mozgásokat, vagyis a globalizáció eleve új platformra (végzettség, készség, képesség, 

tapasztalat) helyezi a vándorlási tendenciákat. Habár a szegénység és a munkanélküliség, 

valamint a gazdasági nehézségek nyomásgyakorló hatása egyértelmű az elvándorlások 

vonatkozásában, mégsem elegendőek a migrációhoz.  

Az ország elemzések azt mutatják, nem feltétlenül az említett „push‖ faktorok az 

egyértelmű előidézői a folyamatoknak. Egyes országok esetében olyan döntő politikai 

változások következtek be, amelyek okán, pusztán a korábban is meglévő negatív 

állapotokkal nem magyarázható a mozgások megindulása. Ilyen példa Dominika (1965, 

1969), és Haiti (1970-es évek), ahol a túlnépesedés és a szegénység már azelőtt is jelentős 

méreteket öltött, ám a társadalom migrációja a két ország, az Egyesült Államokkal való 

kapcsolatrendezése után volt tapasztalható. A kivándorlások sok esetben olyan országok 

vonatkozásában is megmutatkoznak, jelentős méreteket öltenek, ahol a külföldi működő 

tőke megjelent, munkahelyek teremtődtek, a beruházások erősítették az exportorientált 

termelést. Ennek magyarázata a szektorok változásában keresendő. A mezőgazdaság és az 

ipar hagyományos struktúrái egyaránt felbomlottak, az érintett munkaerő addigi élete 

gyökeresen megváltozott, amely azt eredményezte, hogy az emberek elvándoroltak, 

először a városokba, majd a lehetőségek szélesedése által a nemzetközi munkaerőpiacra 

(Sassen 1998). A folyamatot Lengyel-Rechnitzer hadtápmigrációnak nevezi:„A 

hadtápmigráció azt a vándorlást jelöli, amely a kiinduló helytől nem közvetlenül a 

(végleges) célhoz vezet, hanem ennek első lépcsője egy belső, például vidékről városba 

irányuló vándorlás, amit csak azután követ a nemzetközi vándorlás.‖
21

 Megállapítható 

tehát, hogy az új termelési módok, az exportorientált termelés, bizonyos társadalmi 

csoportok számára kedvezőtlen hatású, és a munkanélküliséget megteremtő folyamatként 

aposztrofálhatóak.  

                                                           
21 Forrás: Lengyel- Rechnitzer (2004): Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus Kiadó. Budapest- Pécs. p. 203. 
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1.4.  Mikro-behaviorista modellek 

A kutatási irányok első változása az 1980-as években következett be, amikor is az egyéni 

döntésekre alapuló mikro behaviorista modelleket vették górcső alá a kutatók. Ezek a 

modellek is azon a feltételezésen alapultak, hogy a nettó migrációs költségek előnyeit nem 

haladják meg az összes migrációs költségek. A Todaro-i elvárt bérszínvonal alapú 

megközelítést továbbgondolva a mikro-behaviorista modellek plusz faktorokat emelnek 

be a vizsgálatba és fókuszálnak a migrációs hálózatok jelentőségére, vagy az olyan 

kockázati tényezőkre, mint az álláskeresés és a felmerülő költségek  (Taylor 2003). Az 

1980-as 90-es években a brain drain és a migrációs politikák is teret kapnak a 

vizsgálatokban. A korszakban kiváltképp az empirikus kutatások száma növekedett. A 

migráció pozitív szerepe a származási országra bizonyítottá vált. A kedvező gazdasági és 

politikai feltételek mellett a migráció pozitív hatásait vizsgálták és bizonyították 

Spanyolország, Olaszország, vagy Malajzia és Dél-Korea esetében, ahol a nemzeti fejlődés 

kimutatható volt a hazautalások, befektetések, és vállalkozások mentén.  

 

1.4.1. Az emberi tőke elmélet 

Az emberi tőke elmélet (Human capital theory) alapfeltevése szerint az egyén áll a 

középpontban, tőke felhalmozása a tudása, amelyet tanulással lehet elérni. Vonatkozik ez a 

(majdani) migránsra is, aki tanulmányait követően (valamikor) kilép a munkaerőpiacra és a 

megfelelő tőkefelhalmozás, vagyis a tudása szerinti bérezésben részesül. A modell 

feltételezi, hogy a munkavállalók racionálisan hozzák meg döntésüket, és tanulmányaikat 

addig folytatják, amíg a tanulmányokat érintő költségek kisebbek lesznek, mint az 

elvárható bér. Vagyis a tanulás lemondás egy pillanatnyi bértömegről, egy majdani elvárt 

emberi tőkeszinthez igazodó bérért. A megtérülési ráta alacsonyabb a szegényebb, 

gyengébb képességűek vonatkozásában, és magasabb azoknál, akik jobb anyagi 

előfeltételekkel és képességekkel jelennek meg a munkaerőpiacon. Vagyis a modell 

értelmezése szerint azok, akik a gyengébb feltételekkel rendelkeznek, hamarabb kötelezik 

el magukat a munkaerőpiacon, mint jobb lehetőséggel bíró társaik (Mincer 1974). A 

magánszemélyek racionális költség-haszonszámítást végeznek (Sjaastad 1962), számításba 
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véve, hogy a migrációs időszakban várható pozitív megtérülés racionális időn belül 

bekövetkezik. Az elmélet kihangsúlyozza azt is, hogy a migrációs szándék eleve a 

humántőke fejlesztéshez vezet, vagyis az emigrálni szándékozó személy célzottan képezi 

magát, hogy ebbéli törekvése a lehető legnagyobb sikerrel járjon. A modell megjósolja azt 

is, hogy az első fázisban a képzett és fiatal személyek kivándorlása fog bekövetkezni. 

Idézve Rédei professzor asszonyt: „A migrációra az érvényes jegyet a képességek 

jelentik.” A modellel szemben megszületett kritikai észrevétel szerint (Fischer, Martin & 

Straubhaar 1997) a teória hibája, hogy a humán tőke megközelítés bár érdekes, de nehezen 

vizsgálható empirikusan, valamint figyelmen kívül hagy számos strukturális hatást.  

 

1.4.2. A szociális vagy kapcsolati tőke modellje 

A szociális vagy kapcsolati tőke fontossága a migrációs döntésekben kulcsszerepet 

játszhat. A kapcsolati tőke a társadalmi tőke egyik eleme (Sik 2006), annak nem 

helyettesítője. A kapcsolati tőkét közgazdaságtani szempontból, ha definiáljuk: „a 

kapcsolati tőke alkalmas termékek és szolgáltatások létrehozására, miközben maga nem 

alakul át; illetve·a kapcsolati tőke előállításához a majdani haszon reményében áldozatot 

kell hozni (ami azonban el is maradhat), vagyis a kapcsolati tőke kockázatos beruházás”
22

 

A migrációval összefüggésben a kapcsolati tőkéről elmondható, hogy megjelenik az 

egymásra utaltság és a bizalom kérdésköre. Nem ritka, hogy a korábban egy iskolába járók 

ismerik és ajánlják egymást egy munkahelyen. A migráns, esetleges társaival közösen, 

egymásra hatással hozza meg döntését. A célterületen családi, baráti, rokoni, vagy csak 

ismerősi információkra hagyatkozik. A kapcsolati tőkével összefüggésbe hozható a 

láncmigráció (Mac Donald-Mac Donald 1967; Lengyel-Rechnitzer 2004a), amikor néhány 

személy elindít egy vándorlási folyamatot, akiket aztán láncszerűen követnek a többiek is 

azonos faluból, régióból. A kapcsolati tőke nehezen mérhető, csupán becsülhető, vagy a 

Fischer- féle
23

 több szituációs névgenerátor módszerrel pontosítható. Eszerint szituációhoz 

kapcsolódóan adja meg az egyén a kapcsolatait, melynek által felmérhető, hogy a 

migrációs döntést milyen kapcsolati rendszer segítette (család, rokon, barát, ismerős, 

                                                           
22 Forrás: Sik, E (2006): Tőke-e a kapcsolati tőke, és ha igen mennyiben nem? In: Szociológiai Szemle16. évf. 2. sz. p.77.  

23 Fischer- McCallister (1978): A Procedure for Surveying Personal Networks Sociological Methods&Research November 7: pp.131-

148 



48 

 

 

kolléga stb.) Boyd (1989a) azt mondja, a migrációs döntésben meghatározó az egyéni 

szándék, törekvés, a gazdasági, társadalmi és politikai struktúrák, de az összekötő 

szegmens mindenképp a kapcsolati tőke. A családi és rokoni kapcsolati tőke legerősebben 

azoknál a társadalmi csoportoknál érvényesül, akik alacsonyabb státusszal rendelkeznek, 

vagy életkoruk miatt (fiatal, idős) kevésbé vállalkoznak önálló lépések megtételére, vagy 

valamiféle társadalmi megítélés hat rájuk negatívan (diszkrimináció), ezért az említett 

hátterek döntően befolyásolják őket migrációs döntéseik megvalósításában. Vagyis az ún. 

„védnöki kötelék‖ (auspices of migration)
24

 megléte vagy hiánya a meghatározó. (A 

védnökök a már kint élő, dominánsan családtagok vagy rokonok.)  

 

1.4.3. A migrációs hálózatok és a transznacionális közösségek modellje 

A kapcsolati tőke továbbfejlődése a migrációs hálózatok kialakulása, amelyek egyaránt 

rendelkezhetnek kockázatcsökkentő, költségcsökkentő, álláskeresési segítő faktorokkal. A 

migrációs hálózatok kialakulása legtöbb esetben etnikai, nemzetiségi, vallási (pl. az iszlám, 

mint a legjelentősebb vallási alapú kötelék) szerveződésű. Érdemes példaként megemlíteni 

a Fülöp-szigetek közösségeit, akik előkészítik a legalkalmasabbak migrációját, fizetik 

költségeiket (utazás), de a későbbiek során elvárás velük szemben a hazaiak anyagi 

támogatása, valamint az újonnan érkezők támogatása, segítése a célországba történő 

beilleszkedésre. A meglévő migrációs minták tovább erősödnek, mert kimutatható, hogy a 

migránsok azokat a célországokat választják, ahol honfitársaik már élnek, vagyis a 

kapcsolati hálók szerepet játszanak a döntésekben (Salt 2001). Számos példa igazolja ezt: 

pl. olasz bevándorlók 19. sz. végétől a 20. sz. elejéig történő tömeges vándorlása az 

Egyesült Államokba. A túl nagy távolság és a magas utazási költségek, valamint a 

megszokott kultúrkörből való kiszakadás nem indokolhatta ezt a desztináció választást, 

annál inkább a már meglévő kapcsolati hálók. A migrációt nem lehet elszigetelt 

jelenségként kezelni, befogadó és segítő hálózatok révén működik, melyek hátterében 

család, rokonság, baráti vagy ismerősi viszonyok állnak. A folyamatok magukkal vonzzák 

a költségek csökkenését is, hiszen a hálózatok befogadják az újonnan érkezetteket, 

időszakosan kisegítve, támogatva a beilleszkedést (szállás biztosítása, munkahely szerzése, 

                                                           
24 „auspices of migration‖- Tilly- Brown (1967): Tilly, C.–Brown, C. H. (1967): On Uprooting, Kinship, and the Auspices of Migration. 

In: International  Journal of Comparative Sociology, Vol. 8. pp. 139–164. 
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anyanyelvi közegben való állás biztosítása stb.). A kialakult társadalmi struktúrák 

kiszélesítik a forrásokhoz és információkhoz való hozzájutás lehetőségeit, valamint a 

bevált rendszerek önmagukat tartják fenn az egyre szélesedő migrációs folyamatokban.  

Azok a migránsok, akik időszakos jelleggel visszatérnek származási országukba, egyre 

erősítik közösségük és a migráns közösség kapcsolatát, tovább fokozva a migrációs 

hajlandóságot honfitársaik körében. Később az önsegítő hálózatok maguk vállalják fel a 

migrációba bekapcsolódók már nem vérségi vagy szolidaritási alapú támogatását, hanem 

egy jól szervezett rendszerben ellenszolgáltatásért kapcsolódnak be az újonnan érkezettek 

„eligazításába‖. A hivatali ügyintézésben való jártasság, a jogszabályok és a munkaerő-

piaci szabályozások ismerete lehetőséget ad az egyszerűbb és sikeres beilleszkedésre, 

ennek pedig a honfitársak számára is ára van. Komplett hálózatok szakosodnak így nem 

csak a munkaerő fogadására, de annak már otthoni toborzására is. A migrációs ipar (Catles 

2004a) beindulásával szervezett kereteket ölt a vándorlás. Utazási ügynökségek, 

jogtanácsosok, toborzók, bankárok, ügynökök és lakásközvetítők kapcsolódnak be és a 

kezdetekben szolidáris alapokon szerveződő hálózat gazdasági érdekeltségű szolgáltató 

rendszerré alakul.  

A migráció kormányzati szinten való támogatásának vagy korlátozásának
25

 egyaránt 

kiinduló pontja lehet a közösségi hálózatokkal való kapcsolat. A kormányzati támogatási 

rendszerek célzottabban juthatnak el a hálózatok segítségével a migráns munkavállalókhoz, 

de a hálózatok maguk is válhatnak kerékkötőivé a korlátozó bevándorlási folyamatoknak, 

hiszen a saját belső támogató működésük adta biztonság, honfitársaikat nem fogja 

eltántorítani a bevándorlástól, sőt inkább ösztönzőleg hat a (hatóságilag esetlegesen 

nehezített) migrációs szándék kiteljesítésére. A hálózatok végül olyan transznacionális 

közösségeket (Castles 2004b) teremtenek, amelyek már gazdasági, szociális, kulturális és 

politikai tevékenységet folytatnak határon átnyúló jelleggel, mindezt az info- 

kommunikációs technika fejlődésének segítségével. Fontosnak tartom itt megjegyezni, bár 

értekezésem tárgyát nem képezi a problémakör feltárása, de a muszlim bázisú nemzetközi 

terrorizmus elterjedésének és megerősödésének alapjait, a rejtőzködés lehetőségét (is) 

nyújtó migrációs hálózatok kialakulásában is feltételezem.  

                                                           
25 a „stop go‖ típus nem eredményes (Rédei) 
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1.4.4. A kumulatív okozati rendszerek elmélete (a szellemi tőke képzés) 

A mikro-behaviorista modellek rendszerében hangsúlyosan szándékozom foglalkozni a 

kumulatív okozati rendszerek elméletével, tekintettel arra, hogy negyedik hipotézisemet 

ennek a rendszer szemléletnek segítségével kívánom bizonyítani vagy elvetni. Ám 

tekintve, hogy az eredeti elmélet hat (újabban hét) megalkotott visszacsatolási pillérét 

kiegészíteni törekszem egy a magam alkotta, korábban még ebben a rendszer 

szemléletben nem vizsgált változóval, az új modell alkotás feltétele, hogy hipotézisem 

teljesüljön. Ez a változó az időszakos tanulmányi célú migráció, amely sikeressége 

állításom szerint meghatározó a tanulmányok befejezését követő munkaerő-piaci 

elhelyezkedés külföldre irányuló szándékait illetően. Ezt a fajta migrációs változót a 

Massey-féle emberi tőke eloszlása
26

 tényezőbe illeszteném, mint új 

vizsgálandó/vizsgálható faktort.  

Felmerülhet a kérdés, hogy egy rövid időszakra érvényes külföldi tanulmányi célú 

mobilitási programot miért lehet a migráció kifejezésével illetni és egyáltalán annak 

kérdéskörébe illeszteni? Rédei (2008) a tanulási migrációt használja és a képzettek 

mozgásának előjeleként jellemzi, és bár említett munkájában ő inkább a tartós külföldi 

tanulmányok folytatása, a külföldi diplomaszerzés kérdéskörét elemzi, ha párhuzamot 

vonunk egy korábbi (Kobolka-Rédei 2003b) tanulmánnyal, akkor megállapítható, hogy a 

huzamos tartózkodási célból történő mozgásokat is a migráció kategóriájába sorolhatjuk. 

Eszerint sok országban a huzamos tartózkodást, akár már 30-90 nap esetében is 

„lehetséges letelepedési vagy tartózkodási célként” kategorizálják a hatóságok. A 

huzamos tartózkodási cél kategóriában pedig bent foglaltatik a tanulás, mint érkezési cél, 

ezzel beilleszthetően a migrációs fogalomkörbe.  

A kumulatív okság rendszerének megfogalmazása a svéd közgazdász Gunnar Myrdal 

nevéhez kapcsolódik, akinek munkáját Douglas Massey dolgozta tovább azt feltételezve, 

hogy egy adott migrációs hullám az idő múlásával növekedik. Ennek legfőbb oka abban 

rejlik, hogy a migráció egy adott helyről való kiindulása biztosítja azt a társadalmi tőkét, 

amely lehetővé teszi, hogy a családtagokhoz, rokonokhoz, barátokhoz való megérkezés 

gyors segítséget jelenthessen a migráns számára a munkakereséshez és az új környezethez 

                                                           
26 Az elmélet bemutatását lásd a disszertáció 54. oldalán.  
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való alkalmazkodáshoz. A migrációs hálózat annál erősebb, minél nagyobb maga az 

áramlás. E szerint az elmélet szerint, a migráció egyéb tényezői kiegyenlítődnek, de a 

migrációs hullám egyre növekedik (Myrdal 1957). Massey és munkatársai több 

tanulmányban is tovább fejlesztették a teóriát (Massey 1998) és legfontosabb 

megállapításuk szerint minden migrációs mozgás tovább valószínűsíti az újabb és újabb 

mozgásokat.
27

 Azáltal, hogy már kiskorban elkezdődik a készségek fejlesztése, de azok 

felhasználására az adott helyen nincs lehetőség, indíttatás a helyváltoztatásra. 

„ A hálózatok bővülése és a migránsokat támogató intézmények fejlődése mellett, a 

nemzetközi migráció más módon is fenntartja magát, mégpedig azáltal, hogy a további 

mozgások valószínűsége az időben előrehaladva folyamatosan nő. Ezt a folyamatot 

kumulált okságnak nevezték el (Massey 1990). Az indítékok összegződnek, amikor minden 

egyes migrációs művelet módosítja azt a társadalmi összefüggést, amelyben a következő, 

migrációra vonatkozó döntést meghozzák, méghozzá úgy, hogy nő a további migráció 

valószínűsége. Mindeddig a társadalomkutatók hat olyan társadalmi- gazdasági 

tényezőről szóltak, amelyek potenciálisan hatást gyakorolnak a migrációra, ilyen kumulált 

formában: a jövedelem eloszlás, a termőföld eloszlása, a mezőgazdasági termelés 

szerkezete, a migráció kultúrája, a humán tőke regionális eloszlása és a munka társadalmi 

címkézése. Lehetséges, hogy más változókon keresztül is sor kerül visszacsatolásra, de 

módszeres feldolgozásuk nem történt meg.”
28

 (Ezt a hiányt törekszem pótolni, egy 

magam alkotta fentebb említett változó bevezetésével.)  

Vagyis a pozitív visszacsatolás a kibocsátó közegben olyan hatásokat generál, amelyek 

révén a migrációs szándék megerősödik, növekedik, ezáltal maga a folyamat 

dinamizálódik (Massey 1990).  

Ezek szerint Massey a következő társadalmi- gazdasági tényezőket összegzi, mint a 

migrációt befolyásoló változók: 

                                                           
27 „Causation is cumulative in the sense that each act of migration alerts the social context within which subsequent migration decision 

are made, typically in ways that make additional movement more likely.” Massey, D. (1998): Contemporay Theories of International 
Migration. In.: Massey et al.: Worlds in motion:Understanding International Migration at the End of Millenium. Calderon Press. Oxford 

pp.45-46. 
28 Massey et al (1993): Theories of International Migration:A Reviw and Appraisal. Pupulation and Development Review. Volume 19, 

Nr3, September, pp. 431-466.  In.: Sik (2001): A migráció szociológiája. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest. p. 28.  
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1. Jövedelem eloszlás (distribution of income): a migráció ezen formája kevésbé az 

egyéni döntésen és boldoguláson alapuló tényező, mind inkább a háztartásokat 

érintő gazdasági differenciálás igénye. Amikor a családok a megélhetési küszöbön 

élnek, megfogalmazódik az abszolút jövedelem növelés szándéka, a háztartást 

fenyegető kockázatok minimalizálásának célja és a munkavállalási célú migráció 

egy jövedelmezőbb térségben, mint ennek eszköze. Adott tehát egy azonos 

szegénységi szinten élő, tipikusan rurális közösség, ahol a közösség egy tagja 

meghozza egyéni döntését és elvándorol külföldre munkát vállalni. Ennek a 

családtagnak hazaadott jövedelme megnöveli az otthoni háztartás jövedelmét, 

csökkentve a háztartás anyagi kockázatát (pl. rossz termés okozta anyagi 

veszteség). Ez a hozzáadott jövedelem megváltoztatja az adott háztartás 

megélhetését, amely változást aztán környezetük is tapasztal. A differenciáltság 

egyre kiélezi az ilyen külső jövedelemmel nem rendelkező családok saját 

lecsúszásának érzékelhetőségét, majd meghozza a kivándorlásra való késztetést. 

Minél többen döntenek a kivándorlás mellett, annál erősebben érzékelhető az 

(egyelőre) nem migrálók és a migráns munkavállalók családjai közötti 

jövedelemkülönbségek. Ez a fokozódó és egyre élesebben érzékelhető depriváltság 

tovább erősíti a migrációra való késztetést, majd kiegyenlítődését akkor éri el, ha a 

családok mindegyike bekapcsolódik a külföldi munkavállalásba. (Stark-Yitzhaki 

1988)  

2. A termőföld eloszlása (distribution of land): a falusi közösségekből történő 

elvándorlásoknak és az azokhoz kapcsolódó hazautalásoknak komplex hatásai 

keletkeznek. Ezek a hatások kiterjednek a korábbi statikus jövedelem eloszlásra, és 

a magasabb jövedelem lehetővé teszi az otthoniak földvásárlását. A migráns, ha 

csak maga vásárol földet, nagy valószínűséggel nem műveli azt, csupán 

befektetésnek szánja, tekintettel arra, hogy külföldi bérmunkája nagyobb 

jövedelmet biztosít számára, mintha bekapcsolódna a hazai mezőgazdasági 

termelésbe. Viszont, ha a vásárlást saját családja számára teszi, új 

jövedelemszerzési lehetőséget biztosít számukra. A beáramló tőke technológiai 

fejlődést hoz, a mezőgazdasági termelés megélénkül, annak szerkezete átalakul. 

Viszont a befektetési szándékkal, presztízsértékkel vásárolt föld műveletlenül 
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hagyása csak tovább lenyomja a mezőgazdasági munkaerő keresletet, így fokozva a 

migrációt (Massey et al. in. Sik 2001c). A folyamat tovább gyűrűzve még 

intenzívebb kivándorlást eredményez, a migráns jövedelméből újabb és újabb 

földeket vásárol, amely földek megműveletlensége olyan mezőgazdasági pangást 

eredményez, amit újabb elvándorlások követnek. Ez a fokozódó nyomás 

eredményezi azt a spirális csapdát, amelyben családok mehetnek és mennek is 

tönkre.
29

 

3. A mezőgazdasági termelés szerkezete (organization of farm production): A 

technológiai fejlődés, melyet a tőkebeáramlás eredményez, lehetővé teszi a migráns 

családok saját földjükön való gazdálkodásának fejlettebb módjait. A tőke intenzív 

termelési módok olyan eszközök és módszerek használatát teszik lehetővé, amelyek 

korábban a megfelelő anyagi lehetőségek hiánya miatt nem volt lehetséges. 

Megindul a gépesített termelés, a fejlettebb és igényesebb földművelési eljárások 

alkalmazása, mint a gépesített öntözés vagy a hatékonyságot fokozó trágyázás. 

Azok a családok, akik a migráns hazautalás, a hozzáadott jövedelem révén így 

képesek gazdálkodni, jobb eredményeket érnek el, háttérbe szorítva, sőt kiszorítva 

a hagyományos termelési módokkal dolgozó családokat. A fejlettebb eszközök és 

technológiák kevesebb munkaerőt igényelnek, az így munka nélkül maradókat a 

mezőgazdasági termelés szerkezetének megváltozása még inkább a migráció 

irányába sodorja (Massey et al. in. Sik 2001d). 

4. A migráció kultúrája (culture of migration): A migrációs kultúra kialakulását az 

hozza létre, hogy az társadalmilag elfogatottá válik, minél nagyobb szerepet játszik 

a közösség életében. A migránsok elsődleges célkitűzése a pénzszerzés „….és 

gondolják kezdetben, hogy csak egy szűk cél elérése érdekében tesznek egy 

kirándulást, hogy csak keresnek egy kis pénzt. A migrációt követően megváltozik 

képük a társadalmi mobilitásról, a fogyasztói társadalom ízlésvilágáról és 

életstílusáról, amit nehéz elérni az otthoni béreken keresztül. Aki tehát már egyszer 

                                                           
29 A külföldi munkavállalás, elvándorlás tragikus példája az erdélyi mezőségi Szék település példája, ahol a falu mezőgazdálkodásból élő 

családjainak munkaképes korú fiataljai (a lakosság 80%-a) mind elhagyták a falut és külföldre (többségében Magyarországra) mentek  

munkát vállalni. A kiskorú gyermekeket a nagyszülők nevelik („…nekem nem kéne egy játék sem, csak apu meg anyu itthon lenne…‖), 
és a földek megművelésére szánt pénz is csak „ül‖ a bankszámlán, de a földek bevetése is évről- évre elmarad („de majd jövőre 

bevetjük‖.) A történet és az idézetek forrása: „Átváltozások‖c. sorozat. Gyuris Gábor- Soós Ádám Levente (2005): „…de majd jövőre 

bevetjük‖ c. KVAT szakdolgozati dokumentumfilmje. www.docuart.hu  

http://www.docuart.hu/
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elvándorolt, az nagy eséllyel ismét vállalkozik erre, és annál nagyobb egy újabb 

utazás esélye, minél több útra került korábban sor.”
30

 A migráció közösségi 

értékrenddé válik, a közösség törekvő tagjai mind részesei lesznek a kitörési 

lehetőség és felemelkedés ezen formájának, míg azok, akik nem vesznek részt 

benne, elszenvedik korábbi közösségük, a velük azonos módon korábban szintén 

deprivált társaik megvetését. Azok, akik nem törekednek javítani helyzetükön, 

kihasználva a migráció adta lehetőséget, elszigetelődnek korábbi sorstársaiktól. 

5. Az emberi tőke eloszlása (distribution of human capital): A migrációs folyamatok 

első szakaszában azok vesznek részt, akik viszonylag képzettebbek, 

iskolázottabbak, de legalábbis motiváltabbak, mint társaik. A folyamatok az emberi 

tőke regionális eloszlásának változását eredményezik, a gazdaságilag fejlettebb 

országok munkaerőpiaca elszívja más régiók munkavállalóit.(Ismerős példa, 

amikor pl. szegényebb afrikai ország tehetségét oxfordi végzettségével nem tudják 

hazájában alkalmazni.) Kialakul egy ún. brain drain- brain gain állapot, amely a 

fogadó ország számára pozitívumot eredményez; növekedik a gazdaság, viszont a 

kibocsátó régió gyengüléséhez vezet, egyenesen elsorvasztja azt, illetve tovább 

fokozza a migrációt. Az iskolázottság, a képzettség, a kibocsátó terület oktatási 

programjai gerjesztőleg hathatnak a folyamatra.  

6. A munka társadalmi címkézése (social labeling): A munka társadalmi címkézése a 

befogadó társadalom munkaerőpiacán lévő azon állásokat érinti, melyeket 

migránsok töltenek be. (Gondoljunk arra, hogy egyre nő a globális munkahelyek 

száma, pl. regionális, multinacionális tanácsadó cégek, call centerek). Tény, hogy a 

gazdaságilag fejlett társadalmakban kialakult strukturális függés a bevándorlók 

munkája iránt és ez a keresleti tényező határozza meg a kibocsátó országokban 

megmutatkozó elvándorlási hajlandóság mértékét. A címkézést azt jelenti, hogy két 

munkafajta létezik a társadalmi normák szerint: a jól fizető magas presztízs értékű 

munkák, és a magas fluktuációt, állandó hiányt mutató alacsonyabb státuszú 

                                                           
30 Massey, D.S. -Arango, J. –Hugo, G. –Kouaouci, A. –Pellegrino, A. –Taylor, J.E. (2001): A nemzetközi migráció elméletei: áttekintés 

és értékelés, in.: A migráció szociológiája, Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, p. 29. 
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munkakörök. Ezeket a hazaiak nem, vagy csak vonakodva vállalják el, de a 

migráns munkaerő igen. Minél több migráns munkaerő van jelen egy 

munkakörben, annál inkább rávetül arra a munkakörre a társadalmi bélyeg. Ez nem 

feltétlenül a munkakör okán, hanem inkább azért, mert a migránsok által betöltött 

munkakörök más társadalmi megítélésben részesülnek, mint azok a munkakörök, 

ahol nem dominál a bevándorló munkaerő jelenléte. A hazai munkaerő eleve nem 

fogadja el ezeket a „stigmatizált‖ pozíciókat, tehát egy munkanélküliségi krízis 

helyzetben meghozott bevándorlást korlátozó intézkedés akár rosszul is alakulhat, a 

hazai munkaerő nem fogja betölteni a társadalmilag címkézett állásokat (Massey et 

al. in. Sik 2001e). 

7. A hálózatok terjedése (expansion of network): Habár Massey (és szerzőtársai) 

1993-ban felvázolt és a fentiekben részletezett modelljét kiegészítette a hálózatok 

terjedésének tényezőjével, azt a mikro behaviorista modellek rendszerezésében más 

olyan szerzők interpretálásában hasznosabbnak láttam ismertetni, akik 

erőteljesebben fókuszálnak a kérdéskörre. (lsd. 1.4.3. és 1.4.4. fejezet 45-47 old.) 

 

1.4.5. Az intézményelmélet 

A mikro behaviorista elméletek sorában egy kevésbé jelentős, de bemutatásra érdemes 

modell, az intézményelmélet. Az intézményelmélet a megindult migrációs folyamatok 

nyereségorientált hatása. Vállalkozások és szervezetek alakulnak a migráció okozta 

kereslet kielégítésére, majd annak fenntartására. Cél a migrációs folyamatok segítése, nem 

csupán a legális munkaerőpiacra, de a feketegazdaságba is. Vagyis a szervezetek lehetnek 

profitorientáltak, non-profit szervezetek, ténylegesen segítő, de kizsákmányoló jellegűek 

is. Az illegális profitorientált szervezetek gyakran a migráns hálózatokban fejlődnek ki és 

azok keretein belül működnek, biztosítva akár hamis dokumentumokat, leszervezve 

névházasságokat törvényes állampolgársággal vagy letelepedéssel rendelkező 

személyekkel. A legális szervezetek humanitárius és szociális segélyszervezetek, amelyek 

a menedék és a jogsegély vonatkozásában, valamint a törvényes dokumentumok 

beszerzésében segítenek. Ezeknek az intézményeknek a léte intézményesíti a migránsok 

nemzetközi áramlását. A migránsok megismerve ezeket a köztudatba és migrációs 
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folyamatokba beágyazott intézményeket, bármikor igénybe vehetik azokat annak 

érdekében, hogy a lehető legjobb lehetőségeket tudják kihasználni a célország 

munkaerőpiacán. Az illegális intézményeket a kormányok nem tudják ellenőrizni, ahogy a 

migrációs folyamatokat sem, a bevándorlás politikák szigorítása a legális intézmények 

emberjogi felháborodását váltják ki, míg a feketepiaci folyamatokat virágzó állapotban 

tartják a migránsok igényei (Massey et al. in. Sik 2001f). 

 

1.5.  A migráció modern gazdasági alapú megközelítésének modelljei 

Az elmúlt hatvan év több migrációs modellt és stratégiát is életre hívott, ám ezek egyike 

sem lehetne sikeres, ha önmagán túllépve újabb kiegészülésekkel nem szolgálná a mind 

szélesebb körű magyarázatokat. A stratégiák néha úgy tűnik működnek egy ideig bizonyos 

országokban, ám másutt nem. Látható tehát, hogy globális migrációs stratégia nics. Az új 

gazdasági alapú megközelítések két kulcsfontosságú kérdés köré rendezik a vizsgálatokat: 

milyen erők magyarázzák az országok közötti jövedelem eltéréseket, valamint miféle 

következtetéseket vonhatunk le ezek vizsgálatakor a migrációt beillesztve a keretbe? 1990 

és 2001 között a megközelítések új fordulatot vesznek. A korábbi pozitivista szemléletet 

felváltja a szkepticizmus. A „migráció és fejlődés” addigra kialakult paradigmája már 

nem helytálló. A migráció gazdasági alapú megközelítésének hatalmas az empirikus 

kutatási háttere. Kimutatható egy transznacionális fordulat, fókuszba kerülnek a brain 

drain, az integráció, a kultúra az identitás számos, korábban kevésbé vizsgált aspektusai. 

 

1.5.1. A migráció új gazdaságtana (NELM) 

A modern megközelítések kapcsolódnak a mikro-és makroszintek vizsgálatához, de 

kevésbé foglalnak magukba olyan gazdasági alapú fogalmakat, mint pl. a társadalmi tőke. 

A hagyományos migrációs modellek fókuszában az egyéni döntések állnak, vagyis azt 

feltételezik, hogy az egyéni vándorlások egymástól függetlenül zajlanak. Ekkor azonban 

megjelennek azok a modellek, amelyek már egy szélesebb spektrumú döntéshozatali 

rendszert vázolnak fel (Harbison 1981). Harbison elismeri, hogy a család véleménye 

befolyásoló lehet az egyén migrációs döntésére, de nem tekinti azt családi stratégiai 
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döntésnek. Vannak más szerzők, akik a migrációt már családi döntésként jellemzik 

(Mincer 1978), és azt állítják, az egész család a migráció mellett fog dönteni, ha a 

vándorlás nettó nyeresége pozitív. Ha csak egy családtag számára adódik lehetőség, a 

többiek addig nem mennek, amíg vagy maguk is munkát nem találnak, vagy az egy 

keresőhöz befolyó jövedelem által is nyereséges a döntés. A családi migrációs döntés, tehát 

az egyéni aggregált hasznoknak az összessége.  

Egy másik megközelítés már behatóbban vizsgálja a migráció kialakulásának és 

állandósulásának ok- okozati összefüggéseit is. A migráció új gazdaságtana (New 

Economics of Labour Migration) az 1980-as években látott napvilágot, és a migrációt, 

mint a háztartások döntését vizsgálta, ám változókkal kiegészítve. A NELM elmélete 

szerint a család tagjai közösen hoznak döntést, szem előtt tartva az egész család jólétét, ám 

mégsem kizárt a család egy tagjának személyes döntéshozatala. Ez esetben a 

legdominánsabb családtag dönt, jellemzően a családfő. Eszerint a családok nem együtt és 

egyszerre vállalkoznak a migrációra, hanem egyes tagok kezdik meg a migrációt. Ez válhat 

(válik) később egy olyan többfázisú vándorlási folyamatra melyet Lengyel-Rechnitzer 

(2004b) családi migrációnak nevez. Tipikusan a fiatal felnőtt, munkaképes férfiak 

vándorolnak el, akiket később követ családjuk is. A NELM modell megalkotója Oded 

Stark (1991), aki úgy jellemzi a migránsokat, mint pénzügyi közvetítőket, akik 

gondoskodnak családjuk likviditási és jövedelmi biztonságáról.
31

 Ez lehetővé teszi a 

családok számára a tőke és kockázati korlátok leküzdését és befektetéseiket akár a helyi 

termelői tevékenységekre is fordíthatják. Stark szerint a vágy, hogy ezeket a korlátozásokat 

a családok leküzdhessék, a migráció elsődleges motivációja. A modell három elemét 

emelném ki az elemzésben: a hazautalások jelentősége, a kibocsátó terület gazdasági 

kockázati tényezői, és az állami támogatási rendszerek elégtelensége. 

A NELM az egyetlen olyan elmélet, amely kifejezett fontossággal hivatkozik a 

hazautalások jelentőségére. Az elmélet azt is állítja, hogy a háztartások törekvése a közös 

bevételek maximalizálása mellett a kockázatok minimalizálása, és ezen szempontok 

mindegyike hozzájárul a migrációs döntéshez. Az elmélet elismeri, hogy a potenciálisan 

elérhető magasabb jövedelem, potenciálisan hatással van a migránsra, megállapítva, hogy a 

                                                           
31 „The NELM views migrants as financial intermediaries who provide their families with liquidity and income insurance.‖ Taylor 

(edited) et al  (1996): Development strategy, employment and migration.OECD Publishing. Vol.2. p.12. 
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háztartás relatív jövedelme is számít. A valóságban valószínű, hogy a migrációs döntéseket 

befolyásolják mind abszolút, mind relatív jövedelmi szempontok.
32

 A relatív jövedelem 

egyfajta szociális státusz, a referencia csoporttal (helyi közösség, származási falu) való 

összehasonlítás. A migráció mindazonáltal nem feltétlenül a legalacsonyabb státuszú, 

leginkább rászoruló családok „menekülési‖ eszköze, hiszen a mindennapi túlélésért 

folytatott küzdelmek nem teszik lehetővé a migrációhoz szükséges anyagi ráfordítások 

megteremtését.  

A hazai szakirodalomban kevésbé tárgyalt témakör a hazautalások statisztikai áttekintése, 

(Rédei 2007) holott a nemzetközi népességmozgás egyik lényeges gazdasági hatása a 

külföldön dolgozók rendszeres pénzutalása. A hazautalások növekedése összefügg a 

kivándorlók számával, de az országok gazdasági stabilizációja eltérő dinamikájú 

időszakokat mutat. Rédei áttekinti tanulmányában ezt a fontos folyamatot és a kelet- 

közép-európai régió országait részletesen értékeli. 

A NELM másik jelentős eleme a kockázatokra való összpontosítás. Ezek elsősorban a 

kibocsátó területek tőkepiaci kudarcait jelentik. A háztartás próbálja leküzdeni a 

környezetében megmutatkozó piaci nehézségeket, és ha az állami szociális támogatás 

rendszere is korlátozott, a háztartás nem tud egyenletes fogyasztást, esetleges 

befektetéseket realizálni. Ekkor, ezeknek a hiányosságoknak a leküzdésére ismét a 

migráció lehet megoldás. A tőkepiaci problémák más egyensúlytalansághoz is vezethetnek, 

például a munkaerő-piacon. A vidéki területek alacsony beruházási szintje alacsony 

bérviszonyokat teremt, amelyek generálják az elvándorlást, vagyis a migráció a 

fenntartható megélhetés stratégiája. Összefoglalva elmondható, ha a jövedelmi helyzet és 

a társadalmi státusz alacsony- ez esetben nincs is lehetőség, idő a racionális 

döntéshozatalra- és/vagy magas a kockázati szegmens, valamint a kormányzati 

támogatások rendszere sem biztosít szociális védelmet, a háztartás egy vagy több tagja 

előbb-utóbb a migráció mellett dönt és kedvezőbb feltételeket biztosító munkaerőpiacon 

vállal munkát. A NELM rendszer empirikus vizsgálatai által megállapíthatóvá vált, hogy a 

migrációs döntés kifejezetten közösségi (családi) megélhetési döntés és stratégia.  

 

                                                           
32  “In real life it is likely that migration decisions are influenced by both absolute and relative income considerations” Stark, O. (1991): 

The Migration of Labour. Oxford, Blackwell Publishers. p. 145. 
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1.5.2. Migráció- brain drain, brain gain, brain waste 

Minden képzett bevándorló ajándék a befogadó ország számára. Az agyelszívás, vagyis a 

brain drain már az 1950-es évektől ismert fogalom, először a Brit Királyi Akadémia 

fogalmazta meg, amikor tudósait felszívta az amerikai és a kanadai munkaerő-piac. A 

jelenségről akkor beszélünk, amikor a hasznos tudás (brain) csatornázottan (drain) hagyja 

el az országot, nagyméretekben, és egy bizonyos ország felé. A fogadó ország mindenképp 

profitál, hiszen egy már kész szakembert kap, akinek képzésére nem kell ráfordításokat 

előteremteni, tehát az ország az agygyarapodás, a brain gain élvezője. A folyamat abszolút 

háromszoros veszteség, ha az adott szakember elhagyván saját munkaerőpiacát, a 

célországban nem kap képzettségének megfelelő pozíciót, kénytelen alacsonyabb 

pozícióval beérni: brain waste.  

Említést érdemel, mint létező és működő folyamat a brain exchange kategóriája, amikor 

az elszívott képzett munkaerőt pótolja a szintén képzett munkaerő érkezése, egyfajta 

kiegyenlítődésként, de disszertációmban ezzel behatóbban nem foglalkozom. A brain drain 

és a tehetségek áramlása heves vitákat indít. A képzett munkaerő nemzetközi mobilitása 

globális előnyöket generál azáltal, hogy segíti a tudásáramlást, kielégítve a szakképzettség 

iránti igényt. A szakképzett külföldi munkaerő hozzájárul a befogadó ország gazdasági 

növekedéshez, az elért eredményekhez, kiváltképp a kutatás-fejlesztés, innováció és 

vállalkozások területén. A tehetségek visszacsábítására programokat alkotnak ugyan az 

országok, de a szomorú valóság az, hogy ezt kevés sikerrel teszik. Szinte elenyésző a 

száma azoknak az értékes szakembereknek, akik elfogadják a visszahívó hazai ajánlatot. A 

legtöbb esetben nem csupán az anyagi megbecsülés motiválja a kiemelkedő tehetségeket, 

hanem azok a munkavégzéshez adódó tárgyi feltételek is, amelyeket magasabb 

színvonalon kaphatnak meg az őket befogadó, elcsábító országokban, mint hazájukban.  

Talán itt érdemes megemlíteni egy bíztató kezdeményezést, a Magyar Tudományos 

Akadémia „Lendület Fiatal Kutatói Programot‖
33

, amely 2009 óta évente hirdeti meg 

pályázatát (2017-ig tartóan) a hazai tehetséges kutatók itthon tartása és a külföldön 

dolgozók hazahívása és itthon tartása érdekében. A program első évében 5 kutatócsoport 

részesült kutatási támogatásban, 2012-ben már 37 kutatócsoport folytathatott kiemelt 

                                                           
33 Forrás: www.mta.hu/lendulet/lendulet-fiatal-kutatoi-program-129955 letöltés ideje: 2012-09-20 

http://www.mta.hu/lendulet/lendulet-fiatal-kutatoi-program-129955
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támogatásban részesülve nemzetközileg is versenyképes kutató tevékenységet. (Tekintve, 

hogy a program már félidőn túl van, érdemes lenne felmérni eredményességét a 

gazdaságban és a tudományban.) Az egészségügyi humán krízist felismerve született meg 

2011-ben a Markusovszky Ösztöndíj, amely az egészségügyet sújtó brain drain 

megfékezésére jött létre, és a fiatal szakorvos jelöltek helyben tartását célozza meg.  

Nem csak Magyarország problémája mindez, több ország
34

 is indított saját programot, 

valamint működnek több ország közös részvételével
35

 hasonló transznacionális programok. 

A programok célja minden estben hazacsábítás, újrafoglalkoztatás, re-integráció és helyben 

tartás. A kezdeményezéseket a 2004-ben EU taggá vált országok esetében kissé 

megkésettnek lehet mondani. Habár Magyarországon 2004-ben azonnal nem indult meg a 

tömeges elvándorlás, sok más (pl. Lengyelország, vagy a később csatlakozó Románia) 

országból viharos sebességgel megindultak a migrációs folyamatok, ez mindenképp intő 

jel lehetett volna a hazai programok előre felkészült megalkotására. A programok alig 1-3 

évre tekintenek vissza, hosszú távú hatásokat mérni ezért még nem lehet.  

A kormányzatok tehát sokat tehetnek a brain drain ellen. A tudományos és technológiai 

területekért folytatott szakpolitikák kulcsfontosságúak. A tudományos kutatások kereteihez 

megalkotott központok, innovációs intézetek, világszínvonalú projektek indítása, high-tech 

vállalkozások működtetése olyan vonzerőt jelenthetnek, amely nem csak a hazai 

elvándorolt tehetségeket vonzza vissza, hanem más országokban is megszólíthat magasan 

képzett szakembereket. Természetesen ez nem egyszerű feladat, idő-és beruházás igényes 

vállalkozás. Nagy szerepe van az oktatásnak is, de véleményem szerint a legmagasabb 

szintű oktatási lehetőségek biztosítása nem elegendő, ha nincs megfelelő számú, és főleg 

megfelelő minőségű lehetőség a kutatás és a tudományos foglalkoztatás szakterületein. A 

brain drain kockázata valós jelenség. De az innováció, a kutatás és vállalkozói szellem, 

valamint a megfelelő tőke otthon, ösztönzőleg hathat a visszatérésre. A nemzetközi 

innovációs hálózatokkal kialakított kapcsolatok, a megfelelő politikák kombinációja, a 

tartós nemzetközi együttműködés több ország között olyan folyamatokat teremthet, 

amelyek által az agyelszívás átalakítható: az átalakítás a mindenki számára előnyösebb, új 

„intézmény‖- az agy bank, vagyis brain bank (Csanády-Személyi 2006; Cervantes- 

                                                           
34 pl. „Slovensko Calling‖- Szlovákia, „Migrácia SK‖-Szlovákia, „Homing Plus‖-Lengyelország 
35 pl. „Guidance and Counselling for Migrants and Returnees‖-6 EU tagállam közös programja 
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Guellec 2002). Így a migrációt támogató környezet emeli a globális innovációs szintet, és 

egyben lehetőség a szegényebb országok számára, hogy olcsóbban elérjék az innovációs 

produktivitás technológiáit és termékeit egyaránt (Kuhn- McAusland 2006). 

 

1.6.  Pluralista modellek 

A pluralista modellek a tulajdonképpeni migrációs politikák egyik típusát képezik. Három 

ilyen alapvető migrációs politikát különböztethetünk meg (Feleky-Vincze 2010): a 

legszigorúbb politika a differenciált kirekesztés, amikor a migráns munkavállalása nincs 

akadályozva, azonban a különböző jóléti és szociális rendszerekhez való hozzáférés 

korlátozott. Ezzel gátolják kormányzati szinten a tartós letelepedést. Az asszimilációs 

politika a befogadó társadalomba való beilleszkedés mellett a beolvadást is elvárja, 

felvéve az adott társadalmi normákat és értékeket. A migrációs politikák harmadik eleme a 

pluralista modellek alkalmazása, melynek során az azonos társadalmi jogok biztosítása 

mellett a migráns etnokulturális közösségek megőrizhetik, sőt kormányzati támogatás 

keretében ápolhatják saját kulturális különbözőségeiket, a befogadó társadalom etikai és 

normarendszerét nem sértve és annak elemeihez alkalmazkodva. 

 

1.6.1. A társadalmi struktúra elmélete 

Az 1980-as évek második felétől több szempontból is leáldozóban voltak azok az 

elméletek, amelyek a merev teoretikus gondolkodást és a szintén merev történeti 

strukturalista módozatokat preferálták. A szociológusok által befolyásolt posztmodern 

gondolkodás, kiváltképp Anthony Giddens (1984; 2008) társadalmi struktúra elmélete 

játszott fontos szerepet. Giddens azt állítja, hogy az emberi társadalmak strukturálódási 

folyamata végtelen, örök mozgást, változást mutat, és a kialakult társadalmi kontextusok 

mintába rendeződnek, vagyis strukturáltak. Maga a társadalom az egyéneket összekapcsoló 

viszonyrendszer. Az emberek közösségekbe tagozódnak, ezáltal a társadalom egészébe, a 

megnyilvánuló viszonyrendszer pedig megmutatja, vagyis közvetíti azokat a társadalmi 

elvárásokat, amelyek a normák és az értékek mentén fogalmazódnak meg. A struktúrák, 

szabályok és normák napi szinten megjelennek az emberek életében, és megmutatkoznak 
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mind direkt, mind pedig indirekt cselekvéseikben. Ez a fajta pluralista megközelítés 

lehetővé teszi annak megértését, miképp alakulnak ki a társadalmi rendszerek és hogyan 

jönnek létre újra és újra a társas viszonyokban. A társadalmi struktúra és a benne cselekvő 

olyan meghatározó tényezők, amelyek a migráció és fejlődés kapcsolatában segítenek a 

következtetésekhez. A társadalmi struktúra elmélete nem kifejezett migrációs elmélet vagy 

modell, inkább egy olyan társadalomelmélet, amely a migráció és fejlődés tárgykörében 

kibontakozó politikai és gazdasági tudományos vitát segítette. 

 

1.6.2. A migrációs rendszerek elmélete 

A migrációs rendszerek elmélete a nemzetközi migrációt egy nemzetállamok közötti 

„termékként‖ aposztrofálja, amelynek szociokulturális, geopolitikai és gazdasági faktorai 

vannak. Ezt a „termék‖ tipológiát először Mabogunje (1970) fogalmazta meg, majd 

továbbfejlesztette Kritz és Zlotnik (1992). Az elmélet empirikus alapjai elég gyengék, 

hiszen a szerzők azt állítják a nemzetközi migráció mérhető, ha a migrációs rendszereket 

azonosítva a kivándorlási és bevándorlási folyamatokat tükörmátrixba rendezve 

megvizsgáljuk és feltárjuk az időbeli változásokat. Azok az adatok kerülnek összevetésre, 

hogy hány főt regisztrál a kibocsátó társadalom, mint elvándorló, és mennyi a befogadó 

szerint ez a szám. Az ehhez rendelkezésre álló adatokhoz azonban hiányoznak a 

következetesen feltárt és az országok között összehasonlított, számszerűsített eltérések. A 

migrációs rendszereket Boyd (1989b) szerint először az egyének (1) közötti kapcsolatok és 

a törekvések mentén kialakult struktúrák hozzák létre, majd a termelési eszközök, országok 

közötti mozgása egészíti ki és alkotja komplett migrációs rendszerré. Ez a rendszer 

azonban nem zárul be ezekkel az elemekkel, hanem további kiegészítést nyer más 

elemekkel (2), mint az országok közötti kapcsolatok, legyenek azok gazdasági, 

kereskedelmi vagy politikai jellegűek, illetve a médiumok információinak (3) fontosságát 

is ide kell sorolni, hiszen hatásukra növekedhet a potenciális elvándorlók tábora. 
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1.6.3. Migrációs csatornák 

A migrációs csatornák elmélet megalkotója Allan M. Findley (1990) azt állítja és 

tanulmányában bizonyítja, hogy a migrációs döntéseket nagyban befolyásolja a migrációs 

csatornák kiépítettsége. Vagyis mind az egyén, mind a közösség, akkor hajlandóbb 

meghozni döntését az elvándorlás mellett, ha a célországban rendelkezik a számára fontos 

biztonsági faktorral. Ez a már ott élő személyes segítőkkel, vagy segítő hálózatokkal való 

meglévő kapcsolatot jelenti. Fontos ez azért, mert a munkavállalás szándékával elindulni a 

bizonytalanba, olyan kockázati tényezőt jelent, amelynek kezdetén ott a remény egy jobb 

életre, majd végül a csalódás, a befektetett energia és pénz meg nem térülése, sőt az erre 

felhalmozott anyagi tartalékok elvesztése. Ez a döntés nagyon sérülékeny, hiszen a 

migráns nem tudhatja miképp reagál az új környezetre. Findley ezeket a kapcsolati 

rendszereket nevezte el migrációs csatornáknak, valamit megállapította, hogy a kialakult 

migrációs csatornák egyfajta rendszert alkotnak, amely rendszert működésük közben 

tovább strukturálják. 

 

1.6.4. Transznacionalizmus és a migráció átalakulása- transzmigráció  

Az elméletek közül időrendben a legújabb, a migráció fejlődésének az 1990-es évektől 

vizsgált modellje. A transznacionalizmus kifejezést használó tudósok az ilyen típusú 

migrációkat vizsgálják. Fontos hangsúlyt kapott a transznacionális terek megjelenése, 

amelyekben a földrajzi, politikai és kulturális terek megszűnésével szociális terek 

alakultak ki. A transznacionalizmus jelensége túlmutat a hagyományos dichotómiákon, 

például a küldő és fogadó országok kettős rendszerének vizsgálatán. Az új koncepció 

képes vizsgálódni a régi elemek által, de ezt a régi diskurzust képes bevonni az új globális 

kihívási rendszer vizsgálatába is. Az új fogalmi rendszer elemeként használt 

transznacionalizáció, egy szélesebb értelemben használható kifejezés a változási 

folyamatokra, amelyek már túlmutatnak a nemzeti határokon. Az elmúlt évtizedben 

számos olyan tanulmány született, amely a transznacionalizmussal, a 

transznacionalizációval, a nemzetközi migrációval, a transznacionális hálózatokkal, 

közösségekkel, társadalmi terekkel, és ezek összefüggéseivel foglalkozik. Mindez a 

globalizációval együtt jelent meg. A kutatások sokrétűek, fragmentáltak és nem minden 
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esetben egészen világosak. Ennek oka, hogy az átalakulási folyamatok nemzetközi 

migrációhoz való kapcsolása a transznacionalizmus jelenségében feltáruló fogalmi 

rendszer tisztázásra vár (Vertovec 2004). 

Az átalakulási folyamatok gyakran alakulnak ki az egyéni és a kollektív rövid távú 

döntésekből, amelyek váratlan módon jelenthetnek alapvető és hosszútávra nyúló 

változásokat. A modellben azt feltételezik, hogy az intézményi és aktor központú minták 

átalakulása a határon átnyúló kapcsolati hálók valamint motivációk egyesülése révén 

létrejött konstellációk párhuzamos folyamatok. Napjainkra a nemzetközi migráció új 

mintái jelennek meg, amelynek következtében új, szintén nemzetközi típusú migráns 

kategóriák merülnek fel. A bevándorlások hosszú és rövidtávú, szezonális és átmeneti 

jelleggel hivatalosan vagy illegális jelleggel zajlanak. Néha a transznacionális terek maguk 

válnak a közösségi orientációk helyszíneivé. Például sok olyan (főleg indiai) high-tech 

szakember van, akik világpolgárok, olyan piacvezérelt bevándorlók, akiknek fő célja, hogy 

megkeressék legjobb karrier lehetőségeiket (ők pl. az ún. Yuppies, Professionals, 

Managers, Technicians), amelyek lehetővé teszik számukra, hogy maximalizálják 

jövedelmeiket és megtakarításaikat, és mindezt a lehető legrövidebb időtávon belül. Ez 

nem csak az egyén érdeke, de az őket foglalkoztató vállalaté is. De nem csak migráns 

munkavállalók, hanem sok olyan menedékkérő is van, akik folyamatos vagy időszakos 

mozgásaikkal érintik oda-vissza a területi határokat. Ezek a jelenségek nagy kihívást is 

jelentenek, és nehezítik a különbségtételt az emigráns és a visszatérő emigráns között. Azt 

is nehéz megállapítani az egyes országok között milyen mértékű a ki-és bevándorlás: a 

visszavándorlások miatt a származási országok újra bevándorlási célpontokká válhatnak, 

különös tekintettel a visszatérő migráció nemzetközi tendenciáira. A kérdéskört pedig 

tovább árnyalja, hogy miféle formációkat mutat a több transznacionális tér, miképp 

vizsgálhatóak az ezeket a tereket összekötő (összekötő?)
36

 migrációs rendszerek (Faist 

2000b; Koehn 2006). 

A transznacionális tér, mint megalkotott technicus terminus többszintű elemzést igényel. 

Politikai, társadalmi, kulturális szinteken, továbbá a gazdasági és oktatási struktúrák 

                                                           
36 szerz.megj. 
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feltárásával, valamint az átalakulási folyamatok mindennapi vizsgálata által kiterjesztetten 

mikro- mezo és makroszinteken. 

 

1.7.  Migráció és fejlődés- az elméletek összegzése 

A migrációs elméletek bemutatásakor első olvasatban a felsorolásszerűség tűnhet ki. 

Azonban semmiképp nem egy triviális leltárkészítés volt a célom, hanem inkább a 

legfontosabb modellek egy egységes munkában való rögzítése, egyfajta dedukció, azzal a 

céllal, hogy saját kutatásomhoz a leginkább alkalmazható modellt megtaláljam és feltárjak 

egy társadalomelméleti rendszerbe ágyazott folyamatot. Természetesen a modellek 

vizsgálata azt is megcélozta, hogy azok feltárásával bebizonyíthassam egy új modell vagy 

már meglévő modellhez illeszthető vizsgálati változó bevezetésének szükségességét.   

A neoklasszikus modellek alapvetően az országok közötti bérkülönbségekkel magyarázzák 

a nemzetközi migrációt, hozzáigazítva az országok közötti távolsággal emelkedő mobilitási 

költségeket és a kibocsátó, valamint a befogadó társadalomra gyakorolt hatásokat 

vizsgálják. A migráció, mit kiegyenlítődési mechanizmus jelenik meg: egyik tényező a 

népességeloszlás térbeli egyenlőtlensége, másik a munkalehetőségek és jövedelmi 

viszonyok, az elérhető bérek, valamint a fogyasztási javak egyenlőtlen eloszlása. A 

továbbfejlesztett neoklasszikus modellek szerint a meghatározó migrációs döntés 

fókuszában nem a valós bérek közötti abszolút eltérés szerepe a döntő, hanem a várható 

különbségek. A modellek azt feltételezik, hogy a mozgást a bérkülönbség okozza, azok 

kiegyenlítődése megállítja a migrációt. Az egyén iskolázottsága, képzettsége, szaktudása és 

tapasztalata meghatározó befolyással bír a befogadó területen elérhető bérek nagyságára. 

Ha az egyén képességeit és a bérkülönbségeket összeadjuk valószínűsíthető a migráció.  

Az egyensúlyi elmélet már az erőforrások globális szintű optimális allokációjáig terjeszti a 

magyarázatokat. 

Mivel a migrációs folyamatok globálisan soha nem látott méreteket öltenek, a 

migrációfejlődésre gyakorolt hatások új vizsgálati aspektusokat vetnek fel. Hein de Haas 

(2007) két aspektust vet fel, a kategorizálást optimista és pesszimista megközelítésben 

végzi. A megközelítések változásait az inga mozgásához hasonlítja, mintegy oda- vissza, 
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váltakozó jelleggel. Haas az 1950-es, 60-as éveket developmentalista optimista 

időszakként jellemzi. Ez a közgazdasági elmélet azt mondja ki, hogy a harmadik világ 

országainak fejlődését a legjobban erős és változatos belső piac megteremtésével, valamint 

az import árukra kivetett magas tarifák által lehet elérni. Az elmélet alapja az a feltételezés, 

hogy az országok mind végigjárják a hasonló fejlődési szakaszokat, de létezik egyfajta 

lineáris mozgás is egyik szakaszból a másikba, ahogy az iparosodás folyamata is a 

tradicionális formából kiindulva jutott el a modernbe (Smith 1985). Az 1960-as évek 

paradigmaváltása hozta el a pesszimista fordulatot. Az volt tapasztalható, hogy a migráció 

nem csökkenti, hanem növeli a területi különbségeket.  

Az 1970-és és 80-as évekre Haas a strukturalista, neomarxista pesszimizmus jelenségét 

hangsúlyozza, amelyben a munkaerőpiac új közgazdaságtani megközelítését teszi. Ezek 

szerint fókuszba kerül a brain-drain problémaköre és a bevándorlók életkörülményeit, az 

integrációs vetületet kiemelő megközelítés. Az 1980-as éveket jellemző NELM elméletet 

érdemes kiemelni, ahol már nem az egyén szerepel a középpontban, mint döntéshozó, 

hanem a háztartás. A döntéshozó tehát a háztartás, amely a piaci kockázatokat is 

figyelembe veszi úgy, mint a hitelpiaci válság, vagy a munkanélküliség. Ezeket a 

kockázatokat összekapcsoltan kezeli a jövedelemszerzés lehetőségével, és azt állapítja 

meg, hogy akkor is lehet migráció, ha nincs eltérés a keresetekben, foglalkoztatási 

rátákban, mert a migráció nem köthető csak a munkaerő-piaci viszonyokhoz. A változás az 

1990-es években következett be, amikor is a strukturalista vagy funkcionalista elméletek a 

pluralista elméletek irányába fordultak, ahol struktúra és aktor központú szempontok 

szerint léptek be a képbe a transznacionalista állásfoglalások.  

A migrációnak gazdasági húzóereje van, de a kibocsátó társadalmaktól elszívja a 

képzetteket. A képzetteket pedig többnyire a munkaerő-piacról szívja el, hiszen 

többségében olyanok vándorolnak el (az első hullámban), akik a foglalkoztatottak köréből 

kerülnek ki, vállalkozóbbak és képzettebbek. Ennek két eredményét érdemes kiemelni: 

vándorlás-ösztönzés és centrumtól való függőség. Pontosabban a kezdeti előnyök egy idő 

után eltorzulnak és aszimmetrikus növekedést generálnak. Vagyis itt megadható a 

neoklasszikus egyensúlymodell cáfolata, amely a tényezőár kiegyenlítődést feltételezi, a 

továbbiakban tehát az elszegényedés újabb vándorlásokat ösztönöz. Ez a pesszimista 

elmélet azt mondja a migráció egyenes következménye a regionális különbségek 
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erősödése. Haas (2011) egyenesen azt állítja, hogy a hazautalások sem az otthonmaradó 

szegényebb és leszakadó rétegek felemelkedését szolgálja, inkább az amúgy is jobb 

módúakat támogatja. Habár értekezésem elején kijelentettem, hogy a modellek cáfolata 

nem célom, magam részéről itt most mégis bátorkodom ezzel az elmélettel vitatkozni, jelen 

értekezés vizsgálatában a kelet-európai országok közül kiemelve Lengyelországot és 

Romániát, ahol kifejezett szerepe van a hazautalásoknak. (Nem is beszélve az ázsiai, latin-

amerikai stb. hazautalások jelentőségének gazdag szakirodalmáról) 

A 2000-es évek egyfajta fellendülést hoztak az optimista szemlélet elméleteinek, 

megmutatkozva az empirikus kutatási szinteken. Ez egybeesett a hazautalások 

jelentőségének ismételt felismerésével, párhuzamosan a migránsok pozitív szerepének 

igazolásával, hangsúlyozva a származási országban maradt közösségekre ható pozitív 

fejlődést. Haas kritikai megfogalmazása szerint a jelenlegi politika hibásan ünnepli és 

túlértékeli a hazautalások, valamint a transznacionalitás jelentőségét, fókuszálva az alulról 

szerveződő, önsegítő jellegre, és elhanyagolva a strukturális korlátok, az állami 

szerepvállalás, valamint azon intézmények jelentőségét, amelyek biztosítják a társadalmi 

és gazdasági fejlődés általános feltételeit.  

5. táblázat: Migrációelméleti megközelítések optimista és pesszimista szemlélet szerint 

Optimista megközelítések 

 

 Pesszimista megközelítések 

Funkcionalista Strukturalista 

Neoklasszikus Neo- marxista 

Modernizáció Dezintegráció 

Nettó észak- déli transzfer Nettó dél- északi transzfer 

Brain- gain (szellemi 

tőkenövelés) 

Brain- drain (agyelszívás) 

Nagyobb egyenlőség Nagyobb egyenlőtlenség 

Hazautalások, befektetések Fogyasztás 

Fejlődés Függőség 

Kisebb mértékű migráció Nagyobb mértékű migráció 
Forrás: Haas (2007, p.37) saját szerkesztés 
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Haas három végkövetkeztetést
37

 von le a migráció és fejlődés összefüggésében: 

1. a migráció olyan folyamat, amely elválaszthatatlan része a „fejlődés‖ kifejezéssel 

meghatározott és általa összefoglalt szélesebb körű átalakulási folyamatoknak, 

2. mindemellett önfenntartó és önszabályozó belső dinamikával rendelkezik, 

3. amely hatással van önmagában is az ilyen átalakulási folyamatokra. 

Végül Haas nem ragad meg ebben a kontextusban, szerinte a migráció és fejlődés nem 

egyfajta egyoldalú hatás, amelyet csupán a migráció gyakorol a fejlődésre, inkább egy 

kölcsönös hatásmechanizmus. A megfogalmazott kontextusokat Haas (2007, 62-63) 

földrajzi összefüggések mentén különbözteti meg. Ez egy olyan átmeneti egyensúlyra 

törekvő folyamat, amelyet (1) a makroszintű fejlődési közeg, (2) a regionális fejlődési 

közeg, valamint, (3) a migráns saját közege (pl. háztartás) alkot.  

2. ábra: Migráció és fejlődés. A kölcsönhatás elméleti kerete 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Haas (2007, p.64), saját fordítás és szerkesztés 

 

                                                           
37 Haas, Hein de (2007): Migration and Development. A Theoretical Perspective. COMCAD Working Papers. p. 62. 

A fejlődés makro kontextusa 

Migráció 

A fejlődés (helyi szintű) mikro kontextusa 
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A megközelítések közötti különbségeket két alapvető területen lehet felismerni. Az egyik a 

már említett optimista és pesszimista megközelítés képviselőinek vitája. Ezt az ellentétes 

megközelítési módot Haas (2010) foglalja össze szemléletesen (lsd. 5. táblázat 64. oldal).  

A makroszintű fejlesztési háttér kontextusa, a nemzeti és nemzetközi szint hatással bír  a 

regionális szintre, vagyis a gazdasági, politikai és  társadalmi struktúrák részben 

meghatározzák a helyi szinteket, például az állami infrastruktúra, a szociális közeg, a 

jogszabályi rendszer, az adók, a piacra jutás feltételei és lehetőségei, valamint a regionális 

fejlesztési programok által. A makro kontextus meghatározza az egyén számára elérhető 

migrációt, a bevándorlás politikák, a munkaerő-kereslet és a jövedelemszintek mentén.  

Ezek a struktúrák aztán befolyásolják a migráció nagyságát és jellegét egyaránt, mind az 

illegális, mind a legális, vagy politikai, családi illetve munka célú migráció esetén és 

meghatározzák annak (kezdeti) szelektálódását is.  

A helyi fejlesztési szint, fejlődési közeg meghatározza, hogy az emberek hogyan értékelik 

saját életük vezetését, ahhoz milyen kiegészítő anyagi forrásokat tudnak rendelni, illetve 

ezek elégtelen volta miatt milyen befolyásoló tényezők hatnak az elvándorlási döntéseikre. 

A helyi fejlesztési rendszer befolyása az elvándorlási hajlandóságra megnyilvánul még 

abban is, hogy milyen mértékű a rendelkezésre álló pénztőke, szociális tőke és humán tőke. 

A helyi közeg bizonyos elemei, például a visszautalások kihatással lehetnek a makro 

közegre, de ennek hatása kevésbé releváns, hiszen alapvetően szűk közösségi jellemzője a 

migrációs folyamatoknak. Jelentős az állami szabályozás hatása is, amely lehet pl. 

támogató, szelektív, hívogató…stb. Ezek általános hatások, ami azonban fontos, az a 

migráns szubszidiaritása, a helybeni döntés. 

A migráció hatása a helyi szintre már meghatározóbb. A hatás tetten érhető a munkaerő-

piaci kínálat, a fogyasztás, a beruházások, az egyenlőtlenség, a társadalmi rétegződés, a 

relatív depriváció stb. területén. A visszacsatolási mechanizmusok végül olyan önfenntartó 

migrációs rendszerek kialakulását generálják, amelyek végül függetlenné válnak a 

migrációt létrehozó eredeti tényezőktől. 

2001 után tehát ismét fordulat következett be a migrációs folyamatok értelmezésében. 

Ennek oka összefoglalva: a hazautalásokban keresendő, valamint hangsúlyt kap a fejlődés 

eszköztárában a brain gain tendenciák vizsgálata és megjelenik a tanulmányi célú mozgás 
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fontossága is, mint a fejlődés létfontosságú eszköze. Ezen a ponton tartom fontosnak 

megjegyezni, hogy ez a nemzetközi kutatási szemléletváltás- pontosan a tanulmányi célú 

mozgás „migráció és fejlődés” kontextusába illesztése
38

-  erősítette saját kutatásaimat is, 

amikor a migrációt és a tanulmányi célú mozgást egy platformra helyezve készítettem el 

doktori értekezésemet.   

Megállapítható, hogy a migrációs elméletek vagy közgazdaságtani, vagy szociológiai 

alapokon, de kiváltképp munkaerő mobilitás szempontjából vizsgálódnak. A feltárt oksági 

viszonyok sokkal inkább egymáshoz kapcsolódnak, egymást kiegészítik, de semmiképp 

nem kerülnek egymással ellentmondásba. Az országok szomszédsági hatása kétségkívül 

befolyásoló, de nem feltétlenül meghatározó a migrációs döntésekben. A gazdasági és 

politikai változások, a strukturális kényszerek kihatással vannak az egyéni döntésekre, de 

azoktól függetlenül is működnek, vagyis az egyéni/családi döntések jelentősége a 

migrációs döntések elvitathatatlan tényezői. Kutatásaim során összegezve a feltárt 

tipológiákat, a migrációs elméleteket a két legegyszerűbb kategóriába sorolom:  

 a migrációt kiváltó, a döntést magyarázó elméletek,  

 és a migráció tartós fennmaradásának tényezőit átfogó elméletek (van utánpótlás?).  

6. táblázat: A migrációt kiváltó és fenntartó legfontosabb elméletek rendszerezése 

A migrációt kiváltó elméletek 

 

A migrációt fenntartó elméletek 

neoklasszikus közgazdaságtan kumulált okság elméleti rendszere 

neoklasszikus közgazdaságtan makro-elmélete hálózatok elmélete 

neoklasszikus közgazdaságtan mikro-elmélete  

a migráció új (köz)gazdaságtana  

duális munkaerőpiac elmélet  

világrendszer elmélet  
Forrás: saját szerkesztés 

A migrációs modellek vizsgálatakor megállapítható, hogy számos tudományág kutatói, 

egymástól független elméleteket alkotva magyarázzák a jelenséget. Ha csupán magát a 

migrációs eseményeket szemléljük mintegy „letisztítottan‖, Oscar Handlin (1951) kiinduló 

tipológiájával tudok egyet érteni, mely szerint „a migráció a gyökereiktől kiszakítottak 

elidegenedése”. Handlin megfogalmazását mérföldkőnek tekintem, hiszen őt követően 

                                                           
38 De Haas,H. (2010): Migration and Development. A Theoretical Perspective. International Migration Review. Vol. 44. No. p.4. 
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kezdődtek meg, dominánsan az 1960-as évektől a napjainkig is tartó, már az 

összefüggéseket kereső és magyarázó elméleti rendszerek kidolgozásai.  

A migrációt alapvetően a fejlődéssel együtt szükséges az elméleti megközelítésekben 

kezelni. Az 1950-es 60-as években az optimista, developmentalista nézeteken és 

tapasztalatokon, sok esetben elvárásokon alapuló modellek kerültek megalkotásra. Az 

1970-es 80-as években már fel-fellelhető egyfajta csalódottság, amolyan neomarxista 

kritikai felhang. A globalizáció megjelenése az 1990-es évektől átformálja az elméleteket 

és a pluralista szemlélet hódít teret. A migrációt, mint globális jelenséget mára már nem 

lehet optimista vagy pesszimista rendszerű modellkeretbe ágyazni, hiszen az empirikus 

kutatások olyan társadalmi irányváltásokat, fejlődési paradigmaváltásokat mutatnak, amely 

a migráció heterogén hatásait bizonyítják. Végigkövetve a különböző történelmi korokhoz 

kapcsolódó migrációs modelleket, megállapítható, hogy a modelleket alkotók az előző 

irányzatokat a legtöbb esetben félreteszik, bírálják, saját modelljeiket önállóan, a korábbi 

trendektől izoláltan tárgyalják. Az okok és hatások visszatekintő és összekapcsolt 

vizsgálata azonban fontos lenne, hiszen a migráció az emberi társadalmak fejlődési 

folyamatainak része, vagyis nem lehet önmagában, részeiben tárgyalni, inkább egyfajta 

társadalomelméleti kontextusba szükséges helyezni.  

Ennek az értekezésnek ugyan nem központi tárgya a migráció és gazdaság 

összefüggéseinek részletes elemzése, azonban a 21. századi folyamatokat már nem lehet a 

korábbi háromszereplős összefüggésben vizsgálni. A migráns - kibocsátó ország - 

befogadó ország korábbi vizsgálati szintjeit ki kell egészíteni a gazdasággal, mint 

negyedik „szereplővel‖, a lokális gazdaságtól egészen a globális nagyvállalati szintig. A 

gazdasági kihívásokkal szembesülő vállalkozások, vállalatok egyik legfontosabb 

növekedési korlátja a szakképzett munkaerő hiánya. (Dabasi (2009) több tényezőt is említ: 

adók, munkaerő költség, gazdasági kockázatok, munkaügyi szabályozások stb.) A mai 

gazdasági haladás legfőbb motorja az innováció. „A tudás létrehozása, hasznosítása és 

diffúziója a gazdasági növekedés, a fejlesztés és az egészséges nemzeti létezés egyik 

alapeleme, ezért központi kérdés az innováció jobb mérésének az igénye. Utóbbi időben az 

innováció természete és megjelenése megváltozott, így szükségessé vált az is, hogy az 
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innovációs folyamatot mérő indikátorok jobban tükrözzék ezeket a változásokat, és az 

innováció-politika alkotói számára az elemzés megfelelő eszközeiként szolgáljanak.”
39

  

Az innováció fogalmát először Schumpeter fogalmazta meg 1912-ben „A gazdasági 

fejlődés elmélete‖ c. munkájában. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalkozó aktív 

magatartása motiválja a technikai változást. A meglévő és új dolgok kombinációja a 

fejlődés mozgatórugói, az újdonságok által érhető el a jobb üzleti pozíció és profit.  

„Innováción tehát új ötleteket, új tevékenységeket, új termékeket, új szervezeteket, új 

emberi és közösségi viselkedési módokat értünk.”….”Adaptálásukkal megváltoznak a 

befogadók, más- vélhetően magasabb- szinten végzik tevékenységüket, működésük, 

funkcióik kibővülnek”
40

 

Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás)vagy eljárás, új 

marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése.”
41

 

Rédei (2007) az innováció térbeli eloszlása folyamatainak mérésekor (Az innováció 

európai térbeli képe) az innováció mérésére alkalmaz 19 változót, valamint annak 6 

alváltozóját, mely négy csoportra osztható (lsd. 3. sz. ábra 73. oldal) 

Az alkalmazott mutatók az innováció útját írják le azzal, hogy a szellemi többlet 

létrehozásával, majd annak a termelésbe történő átadásával és folyamatos frissítésével 

foglalkoznak. Rédei az összefüggések között kiemelten kezeli a humán erőforrás 

transzferáló szerepe, készség, képesség, a felhasználás kérdését. Az innovációban kiemelt 

szerepe van a humánerőforrásnak és az emberi tőkébe való befektetésnek. 

                                                           
39 Magyar Innovációs Szövetség www.innovacio.hu  

40 Lengyel-Rechnitzer (2004): Regionális gazdaságtan. p.250. Rechnitzer 1993-as megfogalmazása 
41 Oslo Manual 2005 

http://www.innovacio.hu/
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3. ábra: Az innováció mérése (csoportok és változók) 

 

Forrás: Rédei (2007) alapján saját szerkesztés 

A nemzetközi versenyképességben meghatározó szerepe van a képzettségnek, a valóban 

sikeres mobilitás fontos eleme. A nemzetközi migrációban azonban egyre nagyobb 

számban vesznek részt képzetlenek, és a befogadó országok is egyre határozottabb 

befogadási politikákat alkotnak meg. A képzetlen bevándorló terheli a szociális hálót, 

társadalmi feszültségeket kelt, erősödik a feketegazdaság és növekedhet a bűnözés is. Ezért 

is kiváltképp fontos, hogy a migránsok sikeresen beilleszkedjenek az őket befogadó 

társadalomba, hiszen állami szinten a minőségi munkaerő megőrzését, megerősítését 

jelenti ez. A vállalati szférának egy olyan megjelenő, képzett és hatékony munkavégzést 

folytató munkavállalót, amely többletértéket képvisel, ez regionális humántőke 

növekedést generál. És nem utolsó sorban a migráns munkavállaló számára képességei 

szerinti munkalehetőséget jelent. (Rédei 2005) 
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1.8.  A MIGRÁCIÓS POTENCIÁL 

A migrációs potenciál mérése szükséges és fontos, mivel tükrözi az elvándorlási 

hajlandóságot és szándékot.  „Migrációs potenciálnak nevezzük azt a szándékot, hogy 

valaki külföldön vállaljon munkát vagy kivándoroljon.”
42

 A migrációs szándék és terv 

egymástól való megkülönböztetése árnyalja a kérdést, a társadalmi és gazdasági tényezők 

feltárása válaszokat adhat a népesség azon rétegére, amelyek migrációs potenciálját ezen a 

módon kívánjuk mérni. A migrációs potenciál típusainak rendszerezése Sik Endre (2001a) 

összefoglaló táblázata által lehet a legvilágosabban szemléltetni. 

7. táblázat: A migrációs potenciál típusainak rendszerezése 

Általános Speciális 

Nyers Tisztított Nyers Tisztított 

Teljes 

körű 

Releváns 

népesség 

Teljes 

körű 

Releváns 

népesség 

Teljes 

körű 

Releváns 

népesség 

Teljes 

körű 

Releváns 

népesség 
Forrás: Sik Endre (2001) Menedék 

A teljes népesség pillanatnyi migrációs potenciáljának mértékét az általános migrációs 

potenciállal lehet mérni, míg a speciális migrációs potenciál mérését valamely társadalmi 

csoportra illesztetten szűkítve vizsgálandó területként kell kezelni. A szűkítésben vizsgált 

lehet egy korcsoport, vagy egy területi egység, vagy akár kiragadottan a munkaerőpiac egy 

bizonyos társadalmi szegmense. Az általános és speciális alaptípusokat tovább bonthatjuk 

a nyers és a tisztított migrációs potenciálok irányába. Ennek a bontásnak azért van 

szükségessége, mert a felmérések azt mutatják, hogy a megkérdezettek könnyen kifejezik 

migrációs szándékukat, ám azt már kevésbé valósítják is meg.  

Vagyis a mérés két síkra bontása ennek a bizonytalansági faktornak a kiküszöbölést, de 

legalábbis szűkítését szolgálja, mindezt a tipizált, egyszerűsített és bővebben kidolgozott 

kérdések segítségével. A nyers migrációs potenciál méréséhez alkalmazott laza vagy 

szigorú kérdésekre adott válaszait már nem kell tovább „tisztítani‖ a kapott információ 

teljes értékűként kezelhető. A tisztított migrációs potenciál méréséhez, az ún.rejtett 

kérdések beépítése szükséges. A közvetett eszközök alkalmazása azt hivatott segíteni, hogy 

a kutató olyan válaszokat kaphasson, amelyek egyértelműen elhatároló képet adnak a 

                                                           
42 Forrás: Sik Endre (2001): A migrációs potenciál kutatásának alapfogalmai. In.: Menedék 

http://menedek.hosting1.deja.hu/files/docs/menni-maradni/02 

S_k%20Endre_A%20migraci_s%20potenci_l%20kutatas_nak%20alapfogalmai.pdf- letöltés ideje 2011. 05.15. 

http://menedek.hosting1.deja.hu/files/docs/menni-maradni/02%20S_k%20Endre_A%20migraci_s%20potenci_l%20kutatas_nak%20alapfogalmai.pdf
http://menedek.hosting1.deja.hu/files/docs/menni-maradni/02%20S_k%20Endre_A%20migraci_s%20potenci_l%20kutatas_nak%20alapfogalmai.pdf
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„migrációs kalandvágy‖ és a tényleges migrációs döntés felismerésére. A dimenziók 

harmadik tipológiája a teljes népességre, majd szűrő alkalmazásával a releváns népességre 

keres válaszokat. A teljes népességi mérés kiterjedhet olyan csoportokra, akik eleve nem 

képesek emigrálni, mint pl. az idősek vagy az iskolázatlan, a társadalom perifériájára 

szorult leszakadó rétegek. Ehhez szükséges egyfajta szűrő bevezetése, hogy a mérés a 

releváns népesség migrációs potenciálját eredményezze (Sik 2001b). 
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1.8.1. Regionális kitekintés Kelet-Európa migrációs trendjeire – 

Országtanulmányok 

A magyar migrációs folyamatokat vizsgálva felmerül annak igénye, hogy képet alkossunk 

más reformországok trendjeiről annak megállapításához, hogy van-e bármiféle 

modellizálható, tipizálható azonosság ezeknek az országoknak a migrációs folyamataiban. 

A poszt szocialista országok migrációjának összehasonlításához a szovjet érdekszférában 

eltöltött 45 év közös, irányított „fejlődési íve‖ szolgáltat alapot. Ahhoz, hogy feltárjuk ez 

az évtizedeken át tartó uniformizált állapot mutat-e azonosságokat a migrációban a 

rendszerváltozások utáni évektől, érdemes megvizsgálni néhány ország 

migrációtörténetének korábbi szakaszait és a jelent egyaránt. 

4. ábra: A külföldön élő népesség aránya a hazai népességben (%) 

 

Forrás: Hárs (2013) http://sdg.org.hu/files/201310/sik_endre-migracio_a_mai_magyarorszagon.pdf  

A fenti grafikon segítségével kiválasztottam azokat az országokat, amelyek esetében 

részletesebb migrációtörténeti kitekintést, mások esetében rövid, az uniós csatlakozást 

követő időszakról szóló leírást teszek. A grafikon azt mutatja, hogy milyen a migráns 

népesség aránya a hazai népesség százalékában mérve. Ez pontosabb információ mintha 

pusztán az egyes országokból elvándorlók számát vennénk alapul a következtetésekhez. A 

következő kelet-európai migrációs trend áttekintést nagyon izgalmasnak tartom, ezért is 

fogalmazódott meg első hipotézisem. A kelet-európai nagyrégió azon országai esetében, 

amelyek 20. századi történelmük jelentős szakaszában azonos módon a szovjet blokk 

uniformizált terheit viselték, érdemesnek tartom megvizsgálni a renszerváltozás után 

milyen irányokat vett a szabad munkaerő áramlás. 

 

http://sdg.org.hu/files/201310/sik_endre-migracio_a_mai_magyarorszagon.pdf
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Bulgária
43

 

A 7,2 millió fős Bulgáriában alacsony a bevándorlók száma, a teljes népesség csupán 

1,2%-a. Az ország 2007-es uniós csatlakozása után intenzívvé vált az érkező 

tranzitmigráció, melynek oka az ország új földrajzi helyzete, az Európai Unió külső határa. 

A legális és illegális határátlépések egyaránt megerősödtek a Közel-Kelet, Észak-Afrika, a 

Fekete-tengeri régió és a Nyugat-Balkán irányából. Bulgária az elmúlt években a honi 

populációból is migráns kibocsátó országgá vált. A lakosság 6%-a emigrált 1991 után, 

10%-ban az aktív populáció tagjai, és az alacsony fertilitási rátával az elmúlt húsz évben 

összességében az ország elveszítette lakosságának 12%-át. A migráció 2009 után erősödött 

fel, amikor 19 000-ről 27 000-re emelkedett az országot elhagyók száma csupán egy év 

alatt. A bolgárok legkedveltebb célországa Spanyolország ahová csak 2010-ben 10 400-an 

érkeztek, 7%-kal többen, mint 2009-ben. Bár a célországból elvándorlók (re-migráció?) 

száma is jelentős mértékű volt, 2010-ben már 14 500-al nőtt a bevándorlók száma. Ez a 

szám tovább emelkedett 13 000 fővel, így 2011-re már 165 500-ra emelkedett a 

Spanyolországban élő bolgárok száma. Másik célországok Görögország, Olaszország, 

Portugália, ahol nincsenek megbízható adatok a migráns bolgárokról. Az utóbbi öt évben 

tovább erősödött a migráció, új célországok kerültek a fókuszba, mint pl. az Egyesült 

Királyság és Németország. A bevándorlási és munkavállalási korlátozások feloldása 

drámai mértékű migrációs hullámot indítottak az országból, így mára már Bulgária összes 

lakosságának 10%-a hagyta el az országot, ezáltal az ország a 2004 után csatlakozott 

országok közül a második helyen áll a migráns népesség hazai lakosság számához 

viszonyítva. Bulgáriában rövid idő alatt drámai változást mutat az ország migrációs indexe 

is (PNMI). 2007 és 2009 között +1 volt, 2010 és 2012 között -13 lett. Ez azt jelenti, hogy 

2009-ig, ha csekély mértékben is, de az országba többen érkeztek, mint az elvándorlók, ám 

2012-re 13%-kal többen voltak az országot elhagyók. 

 

                                                           
43 Forrás: www.nsi.bg National Statistical Institute 

http://www.nsi.bg/
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Litvánia
44

 

Litvánia hasonló képet mutat, mint Bulgária. Az ország alig több mint hárommilliós 

lakosságának migrációs intenzitása tapaszatlható. 2004 óta 445 000-en hagyták el 

Litvániát. Legtöbben az Egyesült Királyságban vannak 135 000-en, 85 000-en Írországban, 

45 000-en Norvégiában, illetve Spanyolország-ban 22 000 és Németországban 27 000 

fővel. Mivel a migránsok száma 2010 után a válság hatására emelkedett meg, 2013-ra a 

lakosság 14%-a emigrált. Ennek további okai még a fiatal korosztályok magas (35%-os) 

munkanélküliségi rátája, ami miatt 2010-ben a migránsok 55%-át a 20-34 éves korosztály 

tette ki. A litván migránsok esetében fontos megemlíteni a hazautalásokat. 2001 óta 

folyamatosan emelkedik a hazautalások összege, 2009 és 2013 között megduplázódott. Így 

2013-ban már 5,3 ezer milliárd litas volt a magán utalások száma, ez az összeg a litván 

GDP 4,5%-a. A hazautalások a gazdasági válság után emelkedtek meg, kompenzálandó az 

otthoni nehézségeket és a munkanélküliséget. Az ország ekkor szembesült azzal, mekkora 

függőségben is van a hazautalásoktól és milyen veszélyt hordoz magában, ha a 

hazautalásokat nem fektetik be hazai vállalkozásokba (megj.: a magánutalásokat nem lehet 

egyértelműen megkülönböztetni a migránsok utalásaitól).  

„… a hazautalás javítja az adott ország pénzügyi egyensúlyát azzal, hogy  felfelé viszi az 

átváltási értéket, mérsékli az export versenyképességét azzal, hogy a helyi valuta értéke nő, 

hozzájárul az áru, a szolgáltatás szabad áramlásához.”…  „A hazautalt pénz regionális 

hatása, hogy a kedvezményezetteket megtakarításra és befektetésre ösztönözi. A fejlődő 

országok többségében a lakosság megélhetését nem, vagy csak igen alacsony szinten képes 

biztosítani a helyi gazdaság. A munkavállalók egy része a fejlett világ országaiban vállal 

munkát, és keresetének egy részét hazautalja. Ezzel egyrészt segíti otthon maradt családját, 

másrészt megnövekedett fogyasztást jelent országa számára. A hazautalással kapcsolatos 

irodalom szerint jellemzően egy utalt dollár négy helyi dollár értékű beruházás elindítását 

teszi lehetővé. Növeli a helyi fogyasztást, mivel rendszeresen érkező pénzről van szó, 

nemcsak gazdasági, de morális, értékrendi hatási is kedvez ők. Mérsékli a foglalkoztatás 

iránti igényt. Mások szemében, akik ebben nem részesülnek, kiváltságot jelent. Egyeseket 

ez a kedvezményezett helyzet, elvándorlásra késztet. A hazautalt pénzek csak kisebb 

                                                           
44 Forrás: http://123.emn.lt/en/home European Migration Network 

http://123.emn.lt/en/home
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hányada jut helyi fejlesztésre. Amennyiben elegendő  pénzmennyiség jut a beruházásra, 

akkor az hozzájárulást jelent  a nemzetgazdasági növekedéshez.”
45

 Az ország nettó 

migrációs indexe 2009-ben -17 volt, 2012-re -23 lett, vagyis erős a migráció. 

 

Szlovákia
46

 

A szomszédos Szlovákia 5,3 milliós lakosságú ország. Uniós csatlakozása után a közepes 

intenzitású migrációs országok közé sorolható. Ez azt jelenti, hogy a legintenzívebb 2007-

es évben a lakosság 4,7%-a dolgozott külföldön. 2008-ra megközelítőleg 185 000 szlovák 

dolgozott külfölfön, közel 43%-uk a fiatal 25-34 éves korosztály tagjai.  Ez a szám 2009-re 

további 10%-kal emelkedett. A szlovákok többsége az Egyesült Királyságban (55%), a 

Cseh Köztársaságban (21%), Írországban (11%) és Ausztriában dolgozik. Érdemes 

megemlíteni azt a tényt, hogy Szlovákiából nagyságrendben kétszer annyian mentek 

külföldre dolgozni, mint Magyarországról, kiváltképp igaz ez az Egyesült Királyság 

területére, holott a lakosságszám alapján ennek a fordítottját várnánk. (Igaz a két ország 

nominális GDP-jét (2012) figyelembe véve Magyarország adatai jobbak). A szlovákok 

magyarországi és cseh köztársasági munkavállalása a nyelvi akadálymentességen, valamint 

a Cseh Köztársaság esetében több évtizedes hagyományokon alapul. A legtöbb migránsnak 

középfokú végzettsége van (47%), és itt is igaz az a megállapítás, hogy az alacsony 

végzettségűek kevésbé mobilak, alapfokú végzettségű migráns csupán a kivándorlók 4,5%-

a volt. Egy bővítés utáni felmérés (European Integration Consortium 2009. 153) szerint a 

szlovák diplomások is felülreprezentáltak a nyugat-európai alacsonyabb 

munkakörökben. Rövidtávon, a hazai végzettségspecifikus munkánál jobban fizető, ám 

képzettséget nem igénylő pozíciók betöltése indokolt anyagi érdek, de hosszútávon, az 

előrelépés lehetősége nélkül re-migrációra ösztönző. A csatlakozás utáni szlovák migráció 

felfutása 2007-2008-ig tartott, amikor az összes foglalkoztatott 10%-a, kb. 250 000 ember 

dolgozott külföldön.  

2008-ban bekövetkezett egy visszatérési hullám, feltételezhetően a szlovák gazdaság 

erősödése és a hazai munkaerő-piac bővülése, a Korona erősödése és a befogadó 

                                                           
45 Rédei Mária (2007): Hazautalások Kelet- és Közép-Európába. Statisztika Szemle 85.évfolyam, 7.szám. p.598 
46 Forrás: www.minv.sk és www.employment.gov.sk Letöltés ideje 2014-05-22 

http://www.minv.sk/
http://www.employment.gov.sk/
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országokban a válság utáni romló helyzet miatt. Napjainkra pedig a szlovák munkavállalók 

60%-a Csehországban, Magyarországon és Ausztriában dolgozik. Szlovákia migrációs 

indexére 209-ben nincsenek adatok, 2012-re az index -14, amely az elvándorlási hullám 

visszajelzője. 

 

Cseh Köztársaság
47

 

Érdemes megemlíteni a Cseh Köztársaságot, amely közel 10,5 milliós népességével a 

legalacsonyabb elvándorlási számokat mutatja. 1950 és 1989 között 550 000 cseh 

disszidált, köztük magas számban a rendszer kötöttségeivel elégedetlen értelmiségiek. A 

90-es évektől (az 1993-as szlovákoktól való különválás után) az ország népszerű 

bevándorlási pontja lett az Európából (elsősorban Szlovákiából) és Ázsiából érkezőknek. 

Ebben az időben zajlott a cseh roma népesség tömeges elvándorlása, főleg Kanadába, majd 

az Egyesült Királyságba. A romák hasonlóan a többi kelet-európai országhoz a cseheknél 

is a legszegényebb munkanélküli réteg, a diszkrimináció előli meneküléssel magyarázták 

tömeges elvándorlásukat.  

A cseh migrációt nagyon nehéz pontos adatokkal ismertetni. Egy, az Európai Bizottság 

számára készült 2012-es tanulmány szerint a tartósan külföldre távozott cseh 

állampolgárok száma 101 000 és 250 000 közöttre tehető. Köztük van az a 35 000 és 

70 000 közötti létszámra becsült roma, akik a 90-es évektől hagyták el az országot. A 

tanulmány szerint a cseh migráció releváns faktora a magasan képzettek elvándorlása. A 

Cseh Köztársaságban végzettséget szerző orvosok, kutatók és tudósok 17% dolgozik 

külföldön. A migránsok főleg az Egyesült Államokba, Ausztriába, az Egyesült Királyságba 

és Franciaorszában mentek. A cseh migráció neuralgikus pontja a brain drain. A 

kormányzat két kihívással is szembesül ennek kapcsán: ösztönözni kell a nemzetközi 

tapasztalatokkal rendelkező szakemberek visszatérését, valamint megteremteni hozzá a 

kedvező foglalkoztatási feltételeket. A döntéshozók mindezidáig még nem válaszoltak 

átfogóan a magasan képzett munkaerő kivándorlásának problémájára, a nemzeti 

programok erőtlenek. Egyetlen program működik csupán a „Návrat‖ (Visszatérés), amely 

                                                           
47 Forrás: Drbohlav-Rákoczyová (2012): Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. 

Executive Summary. On behalf of the European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion 
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konkrét regionális programokra hívja vissza a külföldön hosszútávú kutatói tapasztalattal 

rendelkező akadémiai szintű képzetteket. A program eredményekről nem számol be. Az 

ország migrációs indexe a legjobb a vizsgált országok közül. 2009-ben -4, és egyedülálló 

módon 2012-re sem változott, maradt -4. 

 

Románia
48

 

Románia 1862-ben Havasalföld és Moldva egyesülésével jött létre. Független, önálló 

államként 1877 óta létezik. Ezektől a történelmi időktől kezdve kevésbé a románok 

migrációja, mind inkább a 20. század hozta történelmi-területi események állhatnak a 

vizsgálatok középpontjában. A románok migrációjáról először 1947-től, majd a Ceauşescu 

rendszer 1965-ös megszilárdulása utáni időktől lehet beszélni. A többi szocialista 

országhoz hasonlóan szigorú korlátozások gátolták a szabad mozgást. A rezsim azonban 

igyekezett hasznot húzni az egyes nemzetiségek migrációjából. Az 1960-as években súlyos 

pénzeket követeltek a zsidó származásúak „elengedéséért‖, majd a 70-es, 80-as években 

hasonlóan jártak el a németek anyaországukba való távozási engedélyezésekor. A 

migránsokat gyakorlatilag egyfajta fejpénzzel megadóztatták, amely több százmillió dollár 

bevételt jelentett Ceauşescu-nak. A rezsim 1989-ben a kelet-európai rendszerek között 

egyedüli véres módon bukott meg, olyan súlyos örökséget hagyva maga után, amelyek 

egyike az etnikai viszonyaiban megmérgezett társadalom volt. Erre a drámai összeomlásra 

volt az egyik reakció a társadalom belső és külső migrációjának megindulása. 1989 és 

1992 között elkezdődött egy tömeges politikai menedékjogi migráció, melynek 

eredményéül 1992-re 116 000 román állampolgárságú, jobbára magyar és német etnikumú 

személy kért menedéket külföldön. 2002-re a németek szinte teljesen elhagyták az országot 

és a magyarok száma is megtizedelődött. Még 1993-tól azonban megkezdődött egyfajta 

konszolidáció, lelassult az elvándorlás, és a nyugat-európai országok akkor még szigorúbb 

idegenrendészeti szabályai miatt a román vendégmunkások legfőbb célországa 

Magyarország lett. A vendégmunkások elsősorban román nemzetiségűek voltak.  

                                                           
48 Forrás: Soltész Béla (2013): Kivándorlás Romániából a XXI. század elején International Relations Quarterly, Vol. 4. No.1. Spring 

2013 pp.1-6. és www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do Institutul National de Statistica 

http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do
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A következő fordulópont a 2002-es év volt, amikor az unió országaiba utazáshoz addig 

kötött vízumkényszer megszűnt Románia számára. 2002 és 2008 között megindult egy 

olyan fajta migráció, amelynek jellege nem kizárólag legális módon zajlott és a 

megközelítőleg 2,5 millió fő tömeges migrációja már azt eredményezte, hogy minden 

tizedik román külföldre távozott. Ekkor kezdődött el a roma pouláció tömeges elvándorlása 

is. A románok többnyire azokba a dél-európai országokba mentek, ahol nagy létszámban 

jelenhettek meg a feketegazdaságban. Tömegesen álltak rendelkezésre olyan munkák, 

amelyek nem igényeltek szakképzettséget, így a fiatal férfiak főleg a mezőgazdaság, az 

építőipar területén tudtak segédmunkakörökben elhelyezkedni, a nők pedig a háztartási 

segédmunkákban. Ez azonban nem jelentette azt, hogy a román tömegmigrációban a 

képzetlenek vettek volna részt kizárólag, ugyanis a hazai értelmiségi bérek színvonala 

olyan alacsony volt, hogy akár egy mezőgazdasági idénymunka is jóval magasabb fizetést 

jelentett, mint egy hazai, pl. pedagógusi állás. Tovább könnyítette sokak helyzetét az a 

nyelvi hasonlóság is, ami a román és a spanyol, valamint olasz nyelv között van. Az 

Olaszországba érkező migránsok iskolai végzettsége általában alacsonyabb volt, mint 

azoké, akik Spanyolországba mentek. Közülük kerültek ki azok a legszegényebb roma 

migráns rétegek, akik az olasz külvárosok területein „letelepedve‖ a mai napig látható 

kialakult hatalmas sátorvárosok lakói. A megszaporodó bűncselekmények miatt, amelyeket 

vélten vagy valósan egyre inkább a román romákhoz kapcsoltak, az olasz társadalomban 

„morális pánik‖ keletkezett. Erre a pánikra a hatóságok diszkriminatív módon reagáltak a 

romákkal szemben, amelyet a román kormány elítélt, de mind a kormány, mind a többi, 

nem roma román migráns igyekezett a leghatározottabban elhatárolódni a roma 

közösségektől.  

A 2011-es romániai népszámlálás a 2002-eshez képest 2,6 milliós fogyást mutatott, ami 

elsősorban a migrációnak tudható be, és a közel 22 milliós ország lélekszáma alig haladta 

meg a 19 milliót. A népszámlálási adatok arra is rávilágítottak, hogy a magyarok 

elvándorlása lelassult, arányaiban jóval kevesebben hagyják el Romániát, mint a románok. 

Árnyalja a helyzetet - az Európában mindenhol gondot okozó demográfiai helyzet is - a 

román társadalom elöregedése. 2010-ben az OECD adatai szerint a Spanyolországban élő 

románok száma több mint 800 000 fő volt, az Olaszországban élők száma 850 000 (OECD 

2009-es adat). A 2008-as válság magas munkanélküliséget okozott a két déli országban, 
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ami érintette a migráns munkavállalókat is. Ekkor sokan hazautaztak, de nem minden 

migráns tudta ezt megtenni. Egyrészt a hazai kilátástalan helyzet (munkanélküliség) illetve 

az otthoniak erős függése a hazautalásoktól, maradásra késztetett sokakat. Az otthoni 

bizonytalanság helyett inkább választottak még alacsonyabb presztízsű, akár illegális, de 

legalább fizető munkákat.  

Az újabb fordulópont 2010 után következett be, amikor a célországok kibővültek. 

Németországba, majd később az Egyesült Királyságba indult meg a román bevándorlás. Ez 

a hullám főleg az Egyesült Királyságban okozott egyre növekvő aggodalmat, hiszen már a 

2014-es korlátozások eltörlése előtt olyan román (és bolgár) tömegek jelentek meg az 

országban, amely óriási politikai és társadalmi ellenkampányt indított útjára. Az Egyesült 

Királyság Nemzeti Statisztikai Hivatala szerint 2014 első három hónapjában 140 000 

román és bolgár munkavállalót regisztráltak, és csak az utolsó 12 hónap alatt 28 000-en 

érkeztek a két országból. A 2014-es év erős felhangjai az Egyesült Királyságban inkább 

szólnak a román „szociális turizmusról‖, mint az Európai Unió egyik legfontosabb 

vívmányáról, a szabad munkavállalás lehetőségéről. Az ország migrációs indexe 2009-ben 

is magas volt -21, 2012-re pedig egyértelműen mutatja a még határozottabban felerősödő 

elvándorlást, az index -27. 

 

Lengyelország
49

 

A lengyel történelemben akár politikai, akár gazdasági szepmontból, de már „ősidők‖ óta 

jelen van a migráció. A 18. század második felétől az egész 19. században a legyőzött 

katonák és katonai vezetők politikai emigrációja zajlott, akik az ellenzéki politikai 

elnyomás elől menekültek. A 19. és 20. század fordulóján a tömeges, gazdasági indíttatású 

kivándorlás volt jellemző. Az 1870-es évektől az első világháború kitöréséig csaknem 3,5 

millió ember vándorolt ki a lengyel területekről, akik közül közel 2 250 000-en 

választották a tengerentúli területeket, elsősorban az Egyesült Államokat. Ez az első 

világháború előtti teljes lengyel népesség 10%-a. A két világháború közötti időszakban 2,1 

                                                           
49 Forrás: Iglicka, Krystyna-  Ziolek-Skrzypczak, Magdalena (2010): EU Membership Highlights Poland's Migration Challenges.The 

Online Journal of the Migration Policy Institute http://www.migrationpolicy.org/article/eu-membership-highlights-polands-migration-
challenges letöltés ideje 2014-02-17 és www.stat.gov.pl  

 

http://www.migrationpolicy.org/article/eu-membership-highlights-polands-migration-challenges%20let�lt�s%20ideje%202014-02-17
http://www.migrationpolicy.org/article/eu-membership-highlights-polands-migration-challenges%20let�lt�s%20ideje%202014-02-17
http://www.stat.gov.pl/
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millióan hagyták el Lengyelországot elsősorban Franciaország, Belgium, Németország, 

valamint az amerikai kontinens irányába. Szintén ebben az időszakban volt jellemző a 

lengyelek német mezőgazdaságban való szezonális foglalkoztatása is, de ez a háború után 

a kommunista rezsimben már nem folytatódott.  

1945-től a kommunizmus 1989-es bukásáig a lengyel hatalom a szovjet blokk elszigetelt 

migrációs politikáját folytatta. Lengyel állampolgár nehezen hagyhatta el az országot a 

szigorú útlevél- és vízumpolitika miatt. Az 1950-es, 60-as években voltak próbálkozások a 

lengyel munkaerő toborzására a nyugat-európai munkerő-piacra, de az ország politikai 

hatalma nem volt nyitott ezekre a munkaügyi megállapodásokra. Amikor az állam 

engedélyt adott magánszemély kiutazására, mindig meghatározta a külföldön tartózkodás 

időtartamát. Így akik a jobb élet reményében engedélyt kértek ezekre a meghatározott 

időtartamú kiutazásokra, azzal a céllal, hogy „disszidálnak‖, nagyon nehezen hozták meg 

döntsüket, mert tudták, hogy nem térhetnek vissza. Ennek ellenére a háború utáni 

időszakban mégis 6 millióan (!) hagyták el az országot. A kommunista korszak lengyel 

bevándorlóinak elsődleges célországa Németország volt, ahová ugyan illegálisan érkeztek, 

de ha dokumentumaikkal bizonyítani tudták német származásukat (Aussiedler), befogadták 

őket. Ez az etnikai alapú befogadás 1991-ig tartott, ezt követően az Aussiedler státusz 

bizonyításához szigorúbb lett az eljárás rend, és már sokkal több követelménynek kellett 

megfelelnie a kérelmezőnek. 

A rendszerváltás hatása hamar megmutatkozott a lengyel migrációban, de az igazi nagy 

hullám az uniós csatlakozás utáni első két évben következett be. 2005 és 2006 között 

megduplázódott a kivándorlók száma. A lengyel statisztikai hivatal (GUS) adatai szerint 

2009-re már 1,9 millió lengyel tartózkodott tartósan külföldön az új vándorlások 

eredményeképp főleg Nyugat-Európában. A lengyel statisztika alábecsüli ezt a számot, 

más nemzetközi források szerint ez a szám közelebb van a 2,4 millióhoz. A külföldön élő 

lengyelek 47%-a 20-34 év közötti fiatal és kiválóan boldogulnak, a hazai helyzetet 

szemlélve visszatérési szándékuk csekély, valamint családalapítási terveiket is a befogadó 

országban kívánják megvalósítani (CSM nemzetközi Kapcsolatok Központjának felmérése 

2011). Terveiket nem csak a külföldi jobb fizetések, de a lengyelhez képest jóval 

kedvezőbb nyugat-európai családtámogatási rendszer is erősíti. A gazdasági válság 

hatására sem a hazatérés volt a lengyelek válasza, hanem másik nyugat-európai országba 
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költöztek, ahol kevésbé volt érezhető a válság (Norvégia, Svédország, Hollandia). A 

lengyelek legkedveltebb célországai a 2004-es csatlakozás előtt Németország, Egyesült 

Államok, Olaszország, majd a csatlakozást követően ez markáns fordulatot vett elsősorban 

az Egyesült Királyság irányába és Írországba.  

A 21. századi migráció legintenzívebb éve 2008-ban volt, amikor csak a 20-29 év közötti 

korosztály tagjai közül egy millióan emigráltak. A lengyelek legnagyobb számban a 

migráció irányainak kiterjedése után Németországban vannak 1 500 000-en (OECD 2010), 

ebből az új migránsok 440 000-en, és az Egyesült Királyságban 530 000-en (OECD 2010), 

valamint Írországban 63 000 fő (OECD 2008). (A lengyel külügyminisztérium szerint a 

lengyel diaszpóra 15-16 millióra becsülhető világszerte, a teljes diaszpóra (korábbi 

migránsok és leszármazottaik, már állampolgárok) 40 000 000 fő).  

Lengyelország uniós csatlakozása után a Világbank adatai szerint a hazautalások összege 

megduplázódott. 2004-ben 4,7 milliárd dollár, majd 2008-ban már 10,7 milliárd dollárt 

utaltak haza a migráns munkavállalók. 2009-re ez az összeg 8,5 milliárdra csökkent, 

bizonyára a válság hatására. A legtöbb utalást 2004-ben Németországból indították, az 

összes utalás 35%-át, 2007-ben 34-34%-ot az Egyesült Királyságból és Írországból. Ebben 

az éveben a német utalások 13%-ra csökkentek. A lengyel diaszpóra változására utal a 

2009-es adat, amikor a világ „egyéb‖ részeiből 35%-os volt az utalások mértéke, a német 

utalás 24%, Írországból 19%, az Egyesült Királyságból 16%. A hazautalások kedvező 

hatással vannak a gazdaságra, a migrációnak köszönhetően pedig a munkanélküliség sem 

öltött gigantikus méreteket, a migráció nélküli 3,5 millió ember helyet így csak 1,9 milliót 

érint. A lengyelek esetében kiemelhető a migráns közösségek „legendás‖ összetartása is, 

amiről már egy televíziós sorozat is készült a lengyel közszolgálati csatornán „Londoniak‖ 

címmel. A lengyel migrációs hajlandóság 2009-ben a magyarhoz hasonlóan -15 volt, de 

amíg a magyar emelkedett a lengyel a markáns elvándorlási számok ellenére -14 lett.  
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1.8.2. Magyar migrációtörténeti áttekinés 

A magyar migrációtörténet, kapcsolódva az európaihoz négy szakaszban mutatható be (Sik 

2012).  Az első szakasz 1870-1919 között, a gazdasági növekedés, összeomlás, stagnálás, 

és hanyatlás jelzőkkel írható le. A nemzetállamok kialakulásának korszaka ez, a népesség 

mozgását korlátozó hatások nélkül. A vándorlások legfőbb résztvevői a szabad munkások 

és a szerződéses munkások voltak. Ebben az időszakban sem útlevélre, sem beutazási 

papírokra nem volt szükség, és az 1800-as évek elején bevezetett útlevél- és 

vízumrendszert, a munkaerőhiány miatti félelem miatt az európai országok is felszámolták. 

Európai és tengerentúli országok ipara épült ki a bevándorló munkások által. A magyarok 

főleg az Egyesült Államok gyáraiban és gazdaságaiban dolgoztak, hazai kötődéseiket 

megőrizve, jövedelmük jelentős részét hazaküldve, elsődlegesen hazai földvásárlás 

céljából. 

A második szakasz mozgalmas és vészterhes történelmi időszak volt 1919-1945 között. A 

háború miatt szétesett gazdasági rend megszüntette a korábbi munkaerőmozgásokat. A 

markánsan kialakuló nemzetállami rend a határok megerősítésével járt, az etnikai 

tisztogatások pedig felerősítették a menekültek sokaságának tovább szaporodását.  „A 

migráció ellenőrzési rendszerére irányuló korábbi törekvéseket felülvizsgálták, és 

történelmileg újszerű határellenőrzési formákat fejlesztettek ki. Most már az egyénnek 

engedélyre volt szüksége, hogy belépjen egy országba, és ott maradjon, létrehozva ezzel 

mind a belföldiek- akiknek nincs szükségük engedélyre- és az idegenek , mint az adott 

államban legálisan, illetve illegálisan tartózkodók közötti megkülönböztetést. Az 

engedélykibocsátás feletti hatalom a központi kormányzatban összpontosult.”
50

 

A harmadik szakasz 1946-1989 között a bipoláris világrend és a hidegháború időszaka. 

Feszült és gyanakvó időszak, a határok mindenkori legerősebb felügyeletével. A Nyugatra 

jutás a szocialista blokkban a legnagyobb szigorral volt korlátozva, a Nyugat befogadását 

pedig csak a legindokoltabb politikai menekült státusszal lehetett elérni. A nemzeti határok 

korlátozták a tömegek áramlását. A II. világháborúban elszenvedett emberi veszteségeket 

kompenzálandó, főleg a nehézipar férfi munkaerő igényeit a nyugat-európai államok 

                                                           
50 Sik, E. (2012): A migráció szociológiája 2. Elektronikus kiadvány p.15. 

http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Migracio_Szociologiaja_2.pdf - letöltés ideje 2014.06.03. 

http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Migracio_Szociologiaja_2.pdf


87 

 

 

nemzetközi munkaerő egyezményekkel igyekeztek pótolni. Franciaországba főleg a 

Maghreb országokból, Angliába a korábbi brit gyarmati területekről (British passport 

holders) indiai, pakisztáni bevándorlók érkeztek. A német munkaerő-piacon a török 

vendégmunkások jelentek meg. Magyarországon a szovjet érdekövezet határozta meg a 

fejlődést. Az első nagyfokú elvándorlás az 1956-os forradalomhoz köthető, amikor 1956-

57-ben (6 hónap alatt) mintegy 194 000 ember hagyta el az országot. Ez olyan fokú 

népveszteség volt, amely 70%-kal meghaladta az 1956-os természetes szaporulatot. A 

disszidáltak több mint fele 25 éven aluli volt, legmagasabb arányban a katonaköteles korú 

20 éves férfiak. Az eltávozók 2/3-a kereső korú volt, jelentős számban értelmiségiek, 

egyetemisták, valamint nem mezőgazdasági fizikai dolgozók, szakképzett munkások. Az 

1956-57-ben disszidálók csupán 6%-a tért vissza 1957 májusáig.  Az 1958-1987 közötti 

időszak az enyhe elvándorlás időszaka, évente átlag 2 450 fő hagyta el Magyarországot. 

Már ennek az időszaknak az utolsó éveiben, de különösen 1988-1991 között egy 

megforduló trend volt érzékelhető, jelentősebb bevándorlási hullám érte el 

Magyarországot. A romániai csökkenő életszínvonal és a magyarországi kialakuló 

fogyasztói társadalom, valamint a román autoriter hatalomgyakorlás növelte a 

Magyarországra történő bevándorlási számokat. A hatalom nemzeti alapú szolidaritása 

segítséget jelentett a kitelepülőknek, menekülőknek. Ez a hullám 1993-ig tartott és 120 000 

romániai magyar bevándorlását eredményezte Magyarországra. 1992-től kisebb mértékű 

kivándorlás volt tapasztalható. Ennek oka a viszonylag magas életszínvonal (GDP/fő, PPS) 

a kelet-közép-európai rendszerváltó országokban, a kedvező gazdasági kilátások és 

várakozások (GDP konvergencia). A munkaerő-piaci sajátosságok sem az elvándorlást 

erősítették. A munkaerő tartalékok speciális terelése nyomán lehetővé vált sokak számára a 

korengedményes nyugdíjazás, a rokkantnyugdíjazás könnyebb elérhetősége, illetve a 

viszonylag nagyvonalúnak mondható gyermekgondozás lehetősége. Fontos jellemzője a 

korszaknak, hogy a rendszerváltó országok gazdasági felemelkedésük zálogát látták a 

külföldi működő tőke (FDI) beáramlásában. A betelepülő nyugati cégek gyorsan felszívták 

a képzett munkaerőt, vonzó jövedelmeket és munkakörülményeket kínálva.    

1999-től enyhén növekvő, ingadozó, a jogszabályi változásokat tükröző bevándorlás volt 

megfigyelhető. A magyarok elvándorlása az 1990-es rendszerváltást követően nem 

mutatott ugrásszerű számokat, az országba beáramló külföldi működő tőke és a szabad 
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vállalkozás lehetősége, a liberalizált gazdaság bíztató jövőképet mutatott. Magyarország 

migrációs vonzereje a 90-es évek közepétől a romló gazdasági helyzet hatására csökkenni 

kezdett, a kivándorlás még nem volt szignifikáns. A kivándorlás növekedése majd 2007-től 

enyhébben, 2011-től erősebb mértékben tapasztalható.  

 

1.8.3. A magyarországi migrációs potenciál alakulása 2004- 2010 között
51

 

A magyarországi migrációs potenciál mérését a rendszerváltás után az 1993-2001-es 

időszakban, egy kutatássorozatban mérte a Sik Endre vezette kutatócsoport. Az akkori 

felmérések két fontos eredményt mutattak: „Egyrészt, hogy az 1990-es években a 15 év 

feletti népesség migrációs potenciálja megközelítőleg változatlan és alacsony volt, 

másrészt pedig, hogy 2001-re a migrációs potenciál több mint kétszeresére nőtt.”
52

  

A migrációt visszafogó vagy ösztönző gazdasági hatások vizsgálatát az alábbi grafikon 

szerint érdemes áttekinteni. 

5. ábra: A gazdasági mutatók változása 2000-2012 között 

 

Forrás: (Hárs,2012) http://www.tarki.hu/hu/news/2013/kitekint/20130305_trip_osszes.pdf  

                                                           
51 Forrás: Bándy Katalin (2010): A magyarországi migrációs potenciál az Uniós csatlakozás utáni években, különös tekintettel az 

egészségügyi dolgozók elvándorlási hajlandóságára. In: Hitel, Világ, Stádium. Elektronikus konferencia kiadvány- CD-ROM. ISBN: 
978-963-9883-74-4 

52 Sik Endre – Simonovits Borbála (2002): Migrációs potenciál Magyarországon, 1993–2001. in: Társadalmi riport. Kolosi Tamás, Tóth 

István György, Vukovich György (szerk.). Budapest: TÁRKI. p. 207. 

http://www.tarki.hu/hu/news/2013/kitekint/20130305_trip_osszes.pdf
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2000-ig kedvező gazdasági hatások, konvergencia előny volt érezhető, ez kihatott 2004-ig, 

amikor a fentebb említett korai nyugdíjazási és rokkantsági engedményeket, valamint 

magasabb szociális és munkanélküli juttatásokat lehetett kapni. 2007 után már markáns 

változások következtek a Gyurcsány-programhoz kapcsolható megszorításokkal. Ezt 

követte a 2008-as válság, majd 2010-ben az egykulcsos adó, és 2011-től szigorítások a 

munkanélküliségi támogatásokban és a szociális rendszerekben: mindez gyorsuló 

munkaerő migrációt eredményezett (Hárs 2011). 

A magyar migrációs folyamatokat az elmúlt tíz évben elemző kutatások és felmérések a 

szociológiai modellek kérdőíves eredményeivel összefüggésben vizsgálva, elmondható, 

hogy a magyar migrációs potenciál az uniós csatlakozás várakozásai ellenére, a környező 

országokkal is összehasonlítva alacsony. A migrációs potenciál társadalmi bázisának 

vizsgálatakor megállapítható, hogy a magyarok esetében (is) az iskolázottság nem hat 

jelentősen a külföldi munkavállalási hajlandóságra. A magyarok migrációs készsége nem 

kifejezetten az ún. taszító tényezőkön múlik, mint pl. az életszínvonallal való 

elégedetlenség, hanem inkább a lehetőségek megragadása, a jobb életszínvonal, vagy a 

szakmai kiteljesedés, a karriervágy készteti arra a munkavállalót, hogy külföldön vállaljon 

munkát. A migráció specifikus elemei közül, azonban a nyelvismeret a legnagyobb erővel 

bíró tényező, amely megmutatkozik annak vonatkozásában, hogy a nyelvtudással 

rendelkezők migrációs hajlandósága a 2-3 szorosa a nyelveket nem beszélőkének. Az 

életkori sajátosságok esetében elmondható, a 30 év alattiak a legaktívabbak, migrációs 

szándékuk 9-10%, ez az átlag kétszerese. A munkaerő-piaci helyzet tekintetében a 

migrációs hajlandóság legerősebben a munkanélküliek között lelhető fel, szándékuk az 

átlag háromszorosa. Az aktív dolgozók valamivel átlag feletti, az inaktívak jóval az átlag 

alatti szándékkal rendelkeznek. A külföldi munkavállalási szándék nem nő egyenes 

arányban az iskolázottsággal, de annyi megállapítható, hogy a nyolc általános iskolai, 

vagy ennél is alacsonyabb végzettséggel rendelkezők migrációs potenciálja alacsony, 2,2% 

illetve 0,5%.
53

 Azonban a végzettség önmagában nem elég, fontos a kompetencia, továbbá 

az alacsony végzettségűek általában kisebb földrajzi térben keresik lehetőségeiket, míg a 

magasabb végzettségűek tág térben. 

                                                           
53 Forrás: www.tarki.hu és www.ksh.hu adatbázisok alapján egyéni gyűjtés 

http://www.tarki.hu/
http://www.ksh.hu/
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Magyarország munkaképes korú lakosságának összetételét vizsgálva elmondható, hogy a 

migrációs potenciál alacsony. Azonban vannak olyan csoportok, mint pl. az egészségügyi 

dolgozók, akikről elmondható a kifejezetten magas migrációs hajlandóság. Csak 2010-ben 

1111
54

 orvos, köztük 550
55

 tapasztalt szakorvos hagyta el az országot, amely súlyos 

humánerőforrás krízist jelent. Ha mindehhez hozzávesszük a teljes létszámot, 2010-ben 

1777
56

 egészségügyi dolgozó ment el külföldre dolgozni. Sajnos a tendencia nem, hogy 

javulni vagy legalább stagnálni látszik, a 2011-es év adatai további elvándorlásokat 

mutatnak. A 2011-es évben 1881 egészségügyi dolgozó kérte külföldi munkavállalási 

engedélyének kiállítását az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivataltól, 

közülük legtöbben, 1184-en- orvosok.
57

 A számok 2012-ben is és 2013-ban is magasak, 

különösen, ha figyelembe vesszük, hogy évente kb.ezer orvos végez Magyarországon, az 

orvosi egyetemeken. Az egészségügyből elvándorlók száma nem csökkent, 2014 első 

félévében már többen mentek el, mint az előző év hasonló időszakában. 

8. táblázat: Elvándorló orvosok és egészségügyi dolgozók 2009-2014 (*2014 első féléves adatok) 

Év Orvos Összes egészségügyi 

dolgozó 

2014* 428 878 

2013 955 1950 

2012 1108 2061 

2011 1200 1901 

2010 1111 1777 

2009 887 1614 

Forrás: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 

Az Európai Bizottság több tanulmányban is igazolta; az elmúlt 5-6 évben az új 

tagországokból évente összesen 200 000 fő munkavállaló jelenik meg az „EU15-ök‖ 

valamelyik országában. A vártnál gyengébb magyar érdeklődés pedig meglepte a 

szakembereket is, akik szerint a régi tagországok korlátozásai eleve csökkentették a 

magyarok amúgy is alacsony munkavállalási kedvét. Sokak számára visszatartó erő a 

nyelvismeret hiánya, amely rögtön az első lépéseknél a külföldi elhelyezkedéssel 

kapcsolatos hivatalos ügyek intézésénél akadályt jelent. A magyarok migrációs szándékát 

                                                           
54 Forrás: www.rezidens.hu letöltés ideje 2012. 03.26.  
55 Forrás: www.eekh.hu letöltés ideje 2011. 12.14. 
56 Forrás: www.rezidens.hu letöltés ideje 2012. 03.26. 
57 Forrás: www.eekh.hu letöltés ideje 2012. 03.26. 

http://www.rezidens.hu/
http://www.eekh.hu/
http://www.rezidens.hu/
http://www.eekh.hu/
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hátráltatja még a gyenge migrációs hálózat: a korábban külföldre távozott magyarok 

jellemzően sem egymással, sem az újonnan érkezőkkel nem ápolnak széles 

kapcsolatrendszert. (Az összehasonlítás alapja a kifejezetten erős lengyel migrációs 

hálózat)  

A TÁRKI több éves felméréseinek összehasonlításával elmondható, hogy a magyarok a 

csatlakozás óta egyre többen és szívesebben vállalnának külföldön munkát, ám az ország 

végleges elhagyására kevesebben vállalkoznának. A leggyakoribb életpálya modell szerint, 

a külföldön munkát vállaló célja, a hazai egzisztencia megerősítése a külföldön 

megszerzett és tervezetten tartalékolt jövedelem által. Ez azzal függhet össze, hogy mára a 

szabad mozgás korát éljük, gyakorlatilag nincs „hivatalos‖ korlátozó tényezője az ország 

elhagyásának, és a megismerhető jobb, vagy jobbnak vélt lehetőségek is elindulásra 

késztethetik a vállalkozóbbakat. A felsőoktatási intézmények hallgatóinak körében 

kiugróan magas a külföldi munkavállalás iránti kedv, minden második hallgató vállalna 

külföldi munkát, ha ez relatív rövid ideig tartana, annak biztos ismeretében, hogy 

hazatérnek. A migráció tehát tervezhető, ám mégis egy olyan kockázatos döntés, amelynek 

következményei hosszú távú kihatással vannak az egyénre és környezetére egyaránt.  

 

1.8.4. A válság utáni időszak új tendenciája- Középiskolai szintű tények, 

előrejelzések 

A 2012-es évben érettségizők körében végzett felmérések, az új felsőoktatási keretszámok 

tükrében egy eddig kevésbé jellemző jelenséget mutattak. A jobb középiskolákból 

származó, tehetségesebb, nyelveket beszélő, stabil szülői háttérrel és (nem csak anyagi) 

támogatással rendelkező fiatalok egyre nagyobb számban adják be jelentkezéseiket 

külföldi, dominánsan, osztrák, német, skót, ír és angol egyetemekre. A humán tudományok 

területén véghezvitt felsőoktatási keretszám arányváltoztatások nem terelték a diákokat a 

műszaki és természettudományos pályák felé. A legrangosabb budapesti és vidéki 

középiskolák végzősei megkezdték az alternatívák keresését, az államilag finanszírozott 

helyek csökkentése, a hallgatói szerződés, valamint kiváló eredményeik és nyelvtudásuk 

arra ösztönözték őket, hogy a külföldi továbbtanulást is megfontolják. A 2011-es 

adatokhoz képest, 2012-ben háromszorosára nőtt a külföldi továbbtanulást fontolgatók 
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száma.
58

 A legrangosabb gimnáziumokat felkeresik, és előadásokat tartanak olyan neves 

egyetemek, mint Cambridge, Harvard. A Fazekas Gimnáziumból öten Cambridge-ben, egy 

fő pedig az MIT-n kezdett 2012. szeptemberben. Népszerűek még Nagy-Britannia és az 

Egyesült Államok egyetemei mellett a német és osztrák egyetemek is, utóbbi esetében a 

tandíjmentesség kifejezetten vonzó.  

Ausztria egyetemein egy 17 eurós hallgatói önkormányzati tagság megfizetése mellett 

ingyenes a képzés, és ami még vonzóbbá teszi az osztrák egyetemeket, hogy elfogadják a 

magyar érettségit, nem kell hallgatói szerződést kötni, valamint néhány szaktól eltekintve 

nem kell a magyar diákoknak felvételizni sem. A színvonalas középiskolákban már az 

alsóbb évfolyamokban is megmutatkozik az osztrák egyetemek vonzereje, a 2011-es 

tanévtől megháromszorozódott a német nyelvet választók száma a korábbi évekhez 

képest.
59

 (Igaz azonban, hogy az angolul beszélők száma még így is több.) 

Azok a diákok, akik megjelölik a külföldi egyetemeket, többségükben első helyen hazai 

államilag finanszírozott képzéseket jelölnek meg, de párhuzamosan benyújtják 

felvételijüket külföldre is. A bécsi magyar diákegyesület (MDE-VUS)
60

 adatai szerint 

megközelítőleg kétezer magyar diák tanul az osztrák felsőoktatásban, akik közül ezren a 

közgazdászképzésben vannak, a szám hasonló Németországban, ahol szintén kétezer fő 

körüli a magyar hallgató, összesen pedig tízezerre teszik a külföldön állandó képzésben 

részt vevő magyar hallgatók számát. A brit felsőoktatási statisztikai hivatal adatai szerint 

az Egyesült Királyság felsőoktatási intézményeiben 1100 feletti a magyar hallgatók száma, 

és ismerve az elmúlt évek brit munkaerő piac iránti érdeklődést a magyarok részéről, 

prognosztizálható, hogy a hosszú távú pályaképek már a középiskolákban határozottabb 

irányt vehetnek.  

A külföldi tanulás kívánatos és előremutató jelensége az Európai Uniónak, mégis felmerül 

a kérdés, vajon ezek a kimagasló képzésben részesülő, a nemzetközi jártasságot megszerző 

fiatalok mennyire képzelik el tanulmányaik befejeztével karrierjüket Magyarországon? A 

hazatérők hamar szembesülhetnek azzal, hogy az itthoni cégek nem fogják megadni azt az 

elvárt bért, amit egy kinti vállalat igen. A magyarországinál stabilabb gazdasági környezet, 

                                                           
58 Forrás: HVG 2012.04.28. 17. szám. 6-10. oldal (a budapesti Fazekas Gimnázium és a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló 

Iskolában, valamint több középiskola adatai szerint) 
59 Forrás: Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Horn György pedagógiai vezető nyilatkozata. HVG 2012.04.28. 17. szám. 8. oldal 
60 Forrás: www.mde.hu letöltés ideje 2012-02-20 

http://www.mde.hu/
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jobb életkörülmények, a nemzetközi cégek lehetőségeinek gazdagabb tárháza szintén 

visszatartó erő lehet a hazai pályakezdésben. 

 

1.8.5. A magyar munkaerő-piac 

A magyar munkavállalók legkedveltebb célterületei Németország, Ausztria, és az Egyesült 

Királyság, azonban a Magyarországról elvándorló munkaerő létszámát illetően 

nincsenek megbízható adatok. A magyar kormányszervek nem foglalkoznak szervezetten 

a külföldi munkavállalásra való felkészítéssel, a külföldi jogvédelemmel, de még a hazai 

gazdaságra gyakorolt hatások tekintetében is kevés és egyben elégtelen a felmérés. Habár 

kirívó mértékű kivándorlás nem tapasztalható, a migráció magyar munkaerő piacra 

gyakorolt hatását kívánatos lenne egyre több szegmens vonatkozásában vizsgálni. Fontos 

mindez azért, hogy az összességében tapasztalt migráció ugyan (egyelőre még) nem mutat 

jelentős munkaerő- piaci válságot, azonban mára már tapasztalható az egyes szektorokban, 

mint pl. az (említett) egészségügyben okozott zavara. A munkaerő felesleggel rendelkező 

területeken sem észlelhető a tömeges kivándorlás jelensége, ennek fő oka valószínűleg 

ismételten az említett visszafogott magyar mobilitási hajlandóságban keresendő. Az 

álláspiac egyensúlyát nem az elvándorlók száma veszélyezteti, inkább azok összetétele. 

Az elvándorlás jelensége az alacsony létszámú képzés mellett a különböző szakipari 

területeken is kiválthat zavarokat. A szakmunkások külföldi munkavállalását ösztönzi a 

lényegesen jobb jövedelmi lehetőség, és nem hátráltató tényező a nyelvismeret hiánya sem 

(Ausztriában egy kezdő szakmunkás nettó havi munkabére 1500 EUR). A magyar 

munkavállalók sajátosságaként említhető, hogy Németországban és Ausztriában vállalnak 

a legszívesebben munkát a szigorú korlátozások és bürokratikus nehézségek ellenére. Az 

elmúlt 3-4 évben jelentősen megszaporodtak az Egyesült Királyságban munkát vállalók, 

azonban számukat még megbecsülni is nehéz, mivel a munkába állás feltétele nem kötött 

regisztrációhoz, csupán munkavállalásukat kell jelezniük, egy egyszeri eljárási díj 

megfizetésével, amelyet a brit belügyminisztérium illetékes hivatala regisztrál. Ez a 

bejelentési kötelezettség 12 hónap legális munkaviszony után megszűnik. Mindez 

összevetve a magyar adatok megbízhatatlanságával, valamint a Külügyminisztérium 
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becslését figyelembe véve, a magyar munkavállalók számát az EU-ban összesen már 

bőven 250 000 fő fölötti számban lehet meghatározni.
61

 

1997 és 2007 között az EU15-ökben létrejött 21,8 millió új munkahely. Ebből 10 millió az 

Egyesült Királyságban, Írországban és Spanyolországban. Ezekben az országokban olyan 

dinamikusan bővült a foglalkoztatás, amely vonzotta a bevándorló munkaerőt. A többi 

„nyugati‖ országban lassúbb volt a bővülés, Németországban pedig 2000 és 2007 között 

még stagnálás is volt. (European Commission 2008. 222−276). A magyarok választott 

célországai esetében a német tardicionális (történelmi) kapcsolat, és az osztrák munkaerő-

piac közelsége könnyen magyarázható, az Egyesült Királyság és Írország választása pedig 

a fentiekkel indokolható, valamint azzal, hogy a magyar közoktatásban az angol a 

legelterjedtebb idegen nyelv, így ezeken a területeken kevésbé vannak nyelvi akadályok, 

mint pl. a csatlakozás után azonnal befogadó Svédország vagy Finnország esetében. A 

magyarok mediterrán kapcsolatai és a nyelvi akadályok magyarázhatják, hogy a magyar 

migráns munkvállalók száma Spanyolországban marginálisnak mondható. (A spanyol 

statisztikai adatokban nincs is kiemelve a magyar adat, valószínű az „other countries‖ 

adatsorban szerepel) 

A válság bekövetkeztével megnyilvánuló eseti tüntetésekig, amelyek a bevándorló 

munkavállalók ellen irányultak, a keleti munkaerő beáramlásának inkább volt pozitív, mint 

negatív kicsengése a befogadó országokban. „Az empirikus kutatások szerte a világból 

kevés vagy semmilyen bizonyítékot nem találtak arra, hogy a bevándorlók jelentős hatással 

lettek volna a helyi lakosság munkaerő-piaci helyzetére, ami a béreket vagy a 

munkanélküliséget illeti.”
62

 Az új uniós munkavállalók többnyire hiánypótló szerepet 

töltenek be az egyes foglalkoztatási területeken, a többletmunka pedig a legkevésbé sem 

idegen számukra, legyen az teljesítmény, vagy munkaóra alapú. A magyar munkaerőre 

jelenleg a legnagyobb igény és befogadó készség is az Egyesült Királyságban van. A 

szakemberhiánnyal küzdő munkaerő-piaci szegmensek teljesen liberalizáltak, sok esetben 

a munkavállalás szervezését bonyolító közvetítő irodák segítik a munkavállalókat. További 

                                                           
61 Forrás: http://www.hrportal.hu/c/ksh-20140110.html letöltés ideje: 2014. 02.02.  

62 Blanchflower,  D.  G. – Saleheen,  J. – Shadforth,  Ch.  (2007): The  Impact  of  the  Recent Migration from Eastern Europe on the UK 

Economy. Bank of England, London. http://www.bankofengland.co.uk/publications/speeches/2007/speech297.pdf letöltés ideje: 2013. 

02. 07. 

http://www.hrportal.hu/c/ksh-20140110.html
http://www.bankofengland.co.uk/publications/speeches/2007/speech297.pdf
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lehetőség a munkát keresőknek a határon átívelő EURES hálózat, amely olyan 

munkavállalók elhelyezkedését segítik az Unióban, amely munkavállalók szakmája 

Magyarországon nem hiányszakma. Az EURES tanácsadó hálózata az orvosok és egyéb 

egészségügyi dolgozók elvándorlásának gondjait ismeri a hazai hiány miatt, de 

természetesen tanácsadást, tájékoztatást ilyen esetekben is ad a szervezet, mellőzve a 

toborzó jelleget. Jellemző, hogy a diplomás, nyelvet beszélő, az interneten jól eligazodó 

érdeklődő bárminemű állami vagy foglalkoztatási szolgálat segítsége nélkül is hozzá tud 

jutni a külföldi állásokhoz. Sok esetben az is jellemző, hogy a munkavállalók olyan 

nívósnak mondható állásokat hagynak el Magyarországon, mint az oktatás vagy a banki 

szféra területén lévő pozíciók, mindezt a kisebb presztízsű, de anyagilag vonzóbb 

munkáért külföldön. 

A legkrónikusabb szakemberhiány a gépiparban, az egészségügyben és az oktatásban 

észlelhető, de kiemelt az informatika, a szoftver- minőségbiztosítás vagy a vendéglátás 

területe is. A kevés helyi munkaerő és az erős szociális háló miatt, sok esetben a helyiek 

hasonló bérezésért kevesebb munkát és felelősséget jelentő munkaterületeken 

helyezkednek el szívesebben. A nyitott területek főleg az idegenforgalom, vendéglátás, 

szórakoztatóipar, valamint a szociális munkák (care work), mint pl. a gondozói, ápolói 

feladatok ellátása, idősgondozás vagy gyermekfelügyelet. Érintett hiányterületek még az 

építőipar területén a gépkezelői, lakatos, hegesztői munkák, valamint a targoncavezetés, 

raktáros munkák, autóbusz, vagy kamionsofőri munkák. Az egészségügy kiemelt 

hiányterületei: nővéri állások, szakorvosok, kardiológusok, sebészek, szövettanszakértők, 

szülésznők, mikrobiológusok, altatóorvosok, gyermekorvosok, senior orvosok és 

pszichiáterek.
63

 

Jelentős, hogy a magyarországi pályakezdők, jó nyelvtudással, tapasztalat hiányával, a 

kevésbé kvalifikált posztokon vállalva munkát is megtalálhatják várakozásaikat, további 

haladásuk egyéni törekvéseik és persze lehetőségeik függvénye. Figyelembe véve a 

magyarországi munkavállalásokkor felmerülő, a pályakezdőket érintő és nem teljesíthető 

elvárást, a szakmai tapasztalat, gyakorlat meglétének kívánalmát, vonzó lehet a külföldi 

munkavállalás ettől eltekintő lehetősége. Főleg a szigetország nyitottságát bizonyítja, hogy 

                                                           
63 Forrás: www.eures.hu  letöltés ideje 2010. 08. 22.  

http://www.eures.hu/


96 

 

 

az olyan kvalifikált munkaerő előtt, mint a mérnöki, informatikai és egészségügyi 

diplomával rendelkező munkavállaló kifejezetten gyorsan megnyílnak a cégek kapui. 

Jellemző, hogy egyrészt a szakképesítést, gyakorlatot nem, vagy kevésbé igénylő 

munkakörökbe keresik a magyarokat, másrészt a kifejezetten szakképzett, gyakorlott 

(már sok éves tapasztalattal rendelkező) diplomásoknak kínálnak lehetőségeket. Ennek 

oka a magyar szakképzés egyes területeinek kiemelkedően magas színvonalában rejlik. 

Sokszor a cégek kifejezetten elégedettek a magyar munkavállalókkal, további 

toborzásaikkor a szakmai kompetenciák mellett a nemzetiségi elvárásokat is 

meghatározzák a munkaerő- közvetítőknek. A brit kórházak esetében elmondható, hogy 

nem kezdő, hanem jól képzett, gyakorlott orvosokat várnak, akik számára a kinti 

munkavállalás nem csupán anyagilag jelent többletet, de szakmai fejlődésük 

vonatkozásában is. A dolog persze nem egyoldalú, a nemzetközi nagyvállalatok, bankok, 

jó nevű cégek és intézmények is vonzóak a tehetséges külföldiek számára. Több esetben 

egy rövid távú munkavállalás is nagyon fontos lehet a szakmai kompetencia megőrzése, 

fejlesztése, és egyáltalán a kompetitív álláspiac fenntartása érdekében.  

A migrációs célországok munkaadói felfedezték az olcsó, jól képzett diák munkaerőt is. A 

csatlakozás évében próbálkozó nyári munkát kereső diákok, pár hét után újra itthon voltak 

pénz és tapasztalat nélkül. 2005 óta azonban fellendült a diákok idénymunkában való 

alkalmazása. A fiatalok elsősorban éttermekben, vidámparkokban, szállodákban kapnak 

munkát. Számukra legfőbb vonzerő a nyelvtanulás, a külföldi tartózkodás és az itthonihoz 

mérten lényegesen magasabb kereseti lehetőség. A diákmunka szabályozottsága jellemző, 

munkavállalási engedélyhez kötött, a kint tartózkodás idejére bejelentett lakcímmel, 

albérlettel igazolandó és a megjelölt hivatalos szerveknél való interjút igényel.   

A migrációs potenciál bemutatására érdemes kitekinteni Fóti Klára (2006) prognózisára, 

amely nyolc közép-kelet-európai ország kivándorlási adatait dolgozza fel és állít fel 

gyűjtött adatok alapján elvégzett előzetes számítást. Az adatok alapján az első öt évben 

mintegy 160 000 magyar keresett munkát az Unió országaiban, a prognózis szerinti 

számuk 2018-ra eléri a 360 000-et. Ehhez hozzászámolva az elöregedést, a születések 

számának csökkenését, a vizsgált időszak végére a kivándorlással együtt Magyarország 

népessége 9,1 millióra csökken. 
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9. táblázat: Kivándorlás az EU- 15-ökbe. Fóti Klára (2009) prognózisa alapján 

Évek Lengyelország Magyarország Szlovákia Cseh 

Köztársaság 

∑ 2006-2010 827 852 160 309 103 893 148 519 

∑ 2011- 2018 1 153 772 199 486 139 490 177 090 

∑ 2006- 2018 1 981 624 359 794 243 383 325 609 

Forrás: saját gyűjtés és szerkesztés 

 

Mára már vállalkozhatunk röviden a prognózis értékelésére a fenti országok 

vonatkozásában rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján (lsd. Országtanulmányok 72. 

oldal). A prognózis most 2014-ben inkább alulbecslő jelleget mutat, a migránsok száma 

magasabb a becsültnél.  

 

1.8.6. Az elvándorlási tendenciák felerősödése 2010-2012 között 

A 2012-es év TÁRKI Omnibusz felmérése
64

 egyre aggasztóbb adatokkal szembesít. 

„Szociálpolitikai, gazdasági és kulturális téren is sokkhatás érte az országot. Ha a hazai 

munkaerő-piaci helyzet nem javul, s a fiataloknak nem lesz pozitív jövőképük, akkor 

drámai helyzet állhat elő… húszéves csúcsra jutott az úgynevezett migrációs potenciál: az 

utóbbi két év alatt másfélszeresére nőtt a kiköltözést tervezők aránya, ami tagadhatatlanul 

a rossz társadalmi közérzet jele.”
65

 

A 2010 utáni migráció felerősödésének több okát is lehet említeni, úgy, mint a korábbi 

bérelőny, a reálkeresetek csökkenése, stagnálása, mellyel párhuzamosan a 

munkanélküliség növekedése, stagnálása tapasztalható. A szociális rendszerekben 

megjelenő megszorítások, az ellátatlanság fokozódása és a bizonytalannak ítélt gazdasági 

változások egybeestek az uniós munkaerő-piac kiteljesedésével (Ausztria, Németország). 

Az oktatási rendszerben és az egészségügyi rendszerben egyaránt bekövetkező kedvezőtlen 

                                                           
64 Forrás: TÁRKI Omnibusz Felmérés 2012. március http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120523_migracio.html letöltés ideje: 
2012-11-11. 
65 Hárs Ágnes: TÁRKI Omnibusz Felmérés 2012. március http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120523_migracio.html letöltés 

ideje: 2012-11-11. 

http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120523_migracio.html
http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120523_migracio.html
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változások szinte hívó szót jelentettek a fiatal generációk „megindulásához‖, amely mögött 

az infokommunikációs világ (social network) korlátlan információs bázisa, naprakész 

rendszere a segítség a döntéshozatalban. 

A felmérések azt mutatják, minden ötödik magyar, a fiatalok közül minden második 

tervezi külföldi munkavállalását. 2005 óta megduplázódott a külföldön élő magyar 

regisztráltak száma (2012-ben 200 000 fő). A Német Statisztikai Hivatal (DESTATIS) 

adatai szerint
66

 Németországban 10,7 millió migráns él, származásuk szerint 194 

országból. Magyarország ezen a listán, a negyedik helyen áll, Németország az egyik 

legvonzóbb migrációs célterület. A DESTATIS adatai szerint 2011-ben 82 760 magyar 

dolgozott az országban, 38,8 év átlagéletkorral, valamint átlagosan 9,7 év telt el 

odaérkezésük óta. Ezeknek az adatoknak a migráció felerősödésére utaló jele abból 

szűrhető le, hogy a kiköltözők száma tendenciózusan növekedett: 2009-ben 3 000 fő, 2010-

ben már 8 000 fő, 2011-ben 17 000 fő, 2012-ben pedig több mint 19 000 magyar jelentette 

be a hatóságoknál letelepedési szándékát.  

Ausztria vonzása szintén elég erős a magyar munkavállalók számára. A vizsgált 

időszakban az Osztrák Statisztikai Hivatal (STATISTIK AUSTRIA) adatai szerint
67

 több 

mint 49 000 magyar dolgozik az országban. Ez azt jelenti, hogy csak 2011-ről 2012-re 

30%-kal növekedett az ausztriai migráció. Ez a szám azonban még nem tartalmazza az 

Észak-Nyugat-dunántúli régióból ingázókat, akiknek számát csak Sopronból indulva 8 000 

főre lehet becsülni naponta.  

A magyarok számára legnépszerűbb harmadik terület, Anglia vonatkozásában szinte csak 

becslések állnak rendelkezésre. A 2011-es évben rendelkezésre álló adatok 39 000
68

 

magyarról számolnak be, azonban a 2011-es évben megszüntetett kötelező regisztráció óta 

a becslések szerint 120 000-re tehető az angliai magyarok száma, családtagokkal együtt 

számolva. 

 

 

                                                           
66 Forrás: DESTATIS 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/BevoelkerungMigrationsstatus.html letöltés 
ideje 2013-01-09 
67 Forrás: STATISTIK AUSTRIA http://www.statistik.at/web_de/statistiken/arbeitsmarkt/index.html letöltés ideje: 2013-01-09 
68 Forrás: HVG hivatkozása Guardian 2011. májusban közölt adatai alapján. HVG 2012.december. 51-52.szám. p.9. 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/BevoelkerungMigrationsstatus.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/arbeitsmarkt/index.html
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6. ábra: A magyar migrációs trend 1997-2012 között 

 

Forrás: Hárs Ágnes69 (2012): Labour Market and Migration-Hungary in a comparative perspektive. www.seemig.eu p.4. 

(kék jelölés: összes magyar migráns az EU-15-ökbe; zöld jelölés: munkavállalói migránsok száma) LFS= munkaerő felmérés 

 

Figyelembe véve azt, hogy a kiköltözők jelentős hányada a fiatal generációkból kerül ki, 

hazai kötelékeik lazábbak, mintegy könnyebben „eltéphetőek‖, így jelentősen lecsökkentve 

a hazatérő migráció esélyeit. Ők azok, akiket szinte „csak‖ szüleik, testvéreik kötik 

Magyarországhoz, sem gyermek, sem egzisztencia nem tartóztatja őket. Sokszor barátaik 

elvesztése sem kell, hogy nyomassza őket, hiszen gyakran a barátok, egymással összefogva 

indulnak el, közösen vállalva a kezdeti beilleszkedés anyagi és lelki terheit egyaránt. Ezek 

a fiatalok aztán legaktívabb éveiket eltöltve, egzisztenciájukat, magánéletüket a 

célországban kialakítva kevés eséllyel, de legalább is bizonytalanul meghatározhatóan 

térnek vissza Magyarországra. Ez a helyzet pedig nem áll meg ennyiben, hiszen ha ezek a 

fiatalok nem térnek haza korai aktív éveikben elviszik magukkal a jövő demográfiai 

eseményeit is.  

A migráció mérése olyan statisztika korlátokkal küzd, mind Magyarországon, mind a 

befogadó országokban, hogy az adatok és tükörstatisztikák sem adnak megbízható 

                                                           
69 A szerző angol nyelven megjelent anyagából vett grafikon, magyar nyelvű eredeti változata az értekezés írásakor nem ismeretes. 

Letöltés ideje: 2013-01-10 

http://www.seemig.eu/


100 

 

 

eredményt. Csupán következtethetünk arra, hogy az országot hosszabb-rövidebb időre 

elhagyók, akik külföldön élnek és dolgoznak, jóval magasabb létszámban vannak, mint 

amit a hazai statisztikai adatok és a sokszor foghíjas tükörstatisztikák mutatnak. Az 

elmozdulásokat sem lehet megítélni, azok időtartama nem rögzíthető. Mennyire hosszú 

távúak, esetleg véglegesek-e, a visszatérő migráció milyen esetekben tényleges visszatérés, 

és mikor egy újabb kivándorlás előtti állomás? Az sem kizárt, hogy a migráns további 

célországokban jelenik meg. A támpontok bizonytalanok, a migráció az egyik 

legnehezebben „jósolható” társadalmi jelenség.  

 

1.8.7. A vándorlás gazdasági hatásai a kibocsátó és a befogadó országokban 

A Római Szerződés (1958) olyan gazdasági motivációkra épült, amelyek az európai 

államok egymáshoz való közeledését szolgálták. Ezekkel a célkitűzésekkel került 

összhangba a munkaerő szabad áramlására vonatkozó jogszabályok rendszere, amelyet 

beemeltek a Szerződésbe. Cél a munkaerő-piac harmonikus fejlődése, az egyes szakmák, 

diplomák kölcsönös elismerése, az áttelepülő munkavállalók szociális jogainak 

érvényesítése, valamint az egységes munkahelyi egészségvédelmi szabályok kialakítása a 

munkavállalói jogok mentén. A posztindusztriális társadalmak munkaerő szükséglete a 

vándorlások szabaddá tétele által elégíthető ki. Ez járul hozzá a fogadó országok 

munkaerőpiacainak kiegyenlítődéséhez, segíti a potenciális kibocsátás megközelítését, 

ezáltal növelve a nemzeti jövedelmet. A fogadó ország számára gazdaságilag előnyös a 

külföldi munkavállalók foglalkoztatása, ha azokat a pozíciókat töltik be, amelyek a hazai 

munkavállalók részéről betöltetetlenek maradnak. A legális foglakoztatás révén az állam 

bevételhez jut; a jövedelemadó, a nyugdíjjárulék - amely bevételek a szociális háló 

megerősítésében játszanak szerepet- az inaktívak kifizetéseit finanszírozzák. A befogadó 

társadalom számára előnyt jelent, ha a munkavállaló fiatal, tehát hozzájárul az elöregedő 

ország korszerkezetének javításához is. 

A küldő ország oldaláról nézve is számos előny figyelhető meg, a külföldi munkavállalás 

magasabb jövedelme élénkíti a hazai háztartásokat a jövedelemtranszfer révén. A kereslet 

emelkedik, jólétnövelő szerepe élénkíti a gazdaságot is. Az egyén „kipróbálhatja‖ saját 

kvalitásait, az új tapasztalatok, a megmérettetés, a nyelv- és szaktudás gyarapodása a hazai 
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humántőke fejlődését jelenti, visszatérve származási országába a hazai vállalkozások 

profitálhatnak az ilyen munkaerő alkalmazásával. A tehetségkiáramlás kérdése azonban 

jogi és etikai kérdéseket is érint. A brain-drain problémája a tudósokat, tudományos 

kutatókat érinti, akik nem elsősorban gazdasági okokból mennek külföldre, hanem az 

újítások megvalósításának kedvezőbb lehetősége miatt. A brain- drain mára már túlmutat a 

normális mértékű gazdasági és tudományos csereprogramok keretein, ez egyértelműen 

káros a kibocsátó országnak.  

7. ábra: A magyarok migrációs célállomásai az EU-15-ökben (év/fő) 

 

Forrás: Hárs Ágnes70 (2012): Labour Market and Migration-Hungary in a comparative perspektive. www.seemig.eu p.21. 

 

A kibocsátó ország hátránya még a képzett fiatal munkaerő elvándorlása, általa a 

korszerkezet átalakulása, a társadalom elöregedése. A képzett munkavállaló elvesztése a 

helyi gazdasági problémákat is felerősíti, ugyanis a képzettek pótlása lassú folyamat. A 

munkanélküliek elvándorlása csak rövidtávon jelent tehermentesítést a helyi munkaerő 

piacra, hosszútávon az innovációs képesség egy részének elvesztésével jár. A munkaerő 

vándorlása kihat az érintett országok gazdaságára, érinti a béreket, a munkanélküliségi 

rátát, a munkaerő állomány összetételét, valamint a foglalkoztatási rátát. Kihat a cégek 

                                                           
70 A szerző angol nyelven megjelent anyagából vett grafikon, magyar nyelvű eredeti változata a forrás felhasználásakor nem ismeretes. 

Letöltés ideje: 2013-01-10 

 

http://www.seemig.eu/
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profit lehetőségeire, a gazdasági növekedés lehetőségeire és ütemére, valamint az állami 

bevételekre, kiadásokra. Hatását a vándorlás nagysága határozza meg, illetve a migránsok 

szerkezeti megoszlása. A pótlólagos munkaerő kínálatból adódó haszon élvezői a nyugati 

fejlett országok, ám a negatív externáliák ellenére a migrációt nem aposztrofálhatjuk, 

mint káros jelenséget.  

A kvalifikált munkaerő migrációjának hatásait Rédei (2005) a következők szerint összegzi: 

A küldő ország szemszögéből érdemes a pozitív hatásokat megemlíteni. Ha a migráns 

visszatér, tudományos és technológiai transzfer valósul meg, a külföldön szerzett 

tapasztalatok, a humántőke erősödése kapcsolatrendszereket hoz létre. A visszatérő 

képzettek ösztönzőleg hatnak a külföldi működő tőke beáramlásra, az innováció fokozódó 

versenyképességet teremt, új munkahelyek jelennek meg a gazdaságban. A tudás átadása a 

technológiai fejlődést erősíti, a gazdaságban megjelenő keresletet az oktatási intézmények 

igazodó kínálattal hatékonyabban szolgálhatják ki. A fogadó országban a képzett migráns 

ajándék. A képzettek hamar képesek integrálódni a gazdaságba, erősödhet a kutatás-

fejlesztés tevékenység, a vállalkozások száma növekedhet, a képzett migráns növeli a 

kreativitást és a technológiai szint fejlődik a hozott tudás és know-how által. 

Összegzésül: a gazdaság számára értékes migráns munkája magas termelékenységű, 

személye gyorsan alkalmazkodó, hozzájárul a befogadó ország gazdaságának 

növekedéséhez. 
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1.9.  A visszatérő migráció (re-migráció) 

Napjainkra a magyarországi elvándorlásokról egyre hangosabb az aggodalmat kifejező 

retorika. Ezek a nyilvános megszólalások arról szólnak, hogy meg kell akadályozni a 

magyar munkaerő elvándorlását, illetve visszavonzását a hazai munkaerő piacra minél 

gyorsabban, hatékonyabban és a lehető legnagyobb létszámban meg kell valósítani. Habár 

a magyarok elvándorlását a magam részéről mind gazdaságilag, mind emocionálisan 

aggodalmasan kezelem, azonban a magyar munkaerő-piacra való visszatérés lehetőségei 

sem bőségesek. A magyar foglalkoztatáspolitika számos gonddal küzd, a 

munkahelyteremtés gazdaságunk egyik neuralgikus területe. A munkahelyeket a 

vállalkozásoknak kell megteremteni, az állam stratégia kialakítással és jogalkotással vállal 

szerepet. Ennek ellenére a magyar munkaerőpiacról még mindig hiányzik mintegy 

hétszázezer-egymillió munkahely, ami adó- és járulékkiesést jelent, és hazánk a magyar 

foglalkoztatási ráta uniós viszonylatában is a gyenge pozíciójú országok közé tartozik.  

2004 és 2010 között 359 ezer munkahelyet sikerült teremteni és megőrizni, de ez nem 

növelte a foglalkoztatást, nem csökkentette az inaktivitást, a területi különbségek esetében 

pedig nem eredményezett makrogazdasági szintű pozitív változást. Összesen 1 850 

milliárd Forint került elköltésre hazai és uniós forrásokból foglalkoztatáspolitikai célokra, 

ám a végeredmény mégis a foglalkoztatási ráta csökkenését mutatja (56,8%-ról 55,4%-ra). 

Ez az EU-27 átlagánál 8,8%-al alacsonyabb (EU átlag 64,2), ami mögött további tény, 

hogy 2010-ben a magyar munkaképes korúak (15-64 év) 37,6%-a nem jelent meg a 

munkaerő piacon
71

.  

A hazai diplomás foglalkoztatási programok elégtelenségét jelzi az említett Állami 

Számvevőszéki jelentés az alábbiakban is: 

„A hazai forrásból finanszírozott, hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatását 

szolgáló programok eredményei és azok fenntarthatósága eltérő képet mutattak. Az 

ellenőrzéssel érintett programok közül három esetben állapította meg a helyszíni 

ellenőrzés, hogy a program kezdetekor foglalkoztatott létszám idővel jelentősen lecsökkent, 

illetve a tervezett létszám nem teljesült.  

                                                           
71 Forrás: ÁSZ jelentés 2012 
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„A diplomás pályakezdők ösztöndíjas foglalkoztatása, 2008.” elnevezésű központi 

programba a tervezett 400 fő helyett 255 főt sikerült bevonni. A programzáró beszámolója 

nem tért ki a célértéktől való elmaradás okaira.  

„A pályakezdő diplomások ösztöndíjas foglalkoztatásának ösztönzése a közigazgatásban” 

programban a tervezett 172 fő helyett 92 fő foglalkoztatására került sor, ami a 

párhuzamosan indított, szintén diplomás pályakezdőket megcélzó programok miatt 

következett be. A programról záró beszámoló nem készült.”
72

 

Vagyis, amikor diplomásaink munkaerő piaci integrációjának ok-okozati összefüggéseit 

vizsgáljuk, a sikertelenségek okát, a célértékek elmaradását, a fenti felmérésben nem 

követi magyarázat. Ezek a programok feltétlenül fontos szegmensei a munkahelyteremtést 

célzó törekvéseknek, de társadalmunk képe azt mutatja, hogy diplomásaink elhelyezkedési 

lehetőségei, és az elvárt bérezés is elmarad várakozásaiktól.  

A kérdéskör mélyebb megértéséhez szükséges a re-migrációnak, mint jelenségnek a 

bemutatása. 

A re-migráns tipológiája nem egyértelmű, azonban álljon itt mégis egy meghatározása: 

„visszatérő migránsoknak tekintjük azokat, akik korábban egy másik országban voltak 

hosszabb- rövidebb időn keresztül nemzetközi bevándorlók, és legalább egy éves 

időtartamú tartózkodást terveznek anyaországukban.”
73

 

A jelenlegi európai migrációs trendet a kelet-közép-európai országokból az EU-15-ök 

területére távozó fiatal, képzett munkavállalók határozzák meg a legszembetűnőbb 

mértékben.
74

 Távozásuk alapvetően gazdasági jellegű, a kedvezőbb munkalehetőség miatt 

következik be. Visszatérésük kétirányú folyamatot generálhat. Egyrészt az akadályt 

legtöbb esetben az újra beilleszkedés nehézségei jelentik, valamint a már kvalitásaikhoz 

sem minden esetben illeszkedő munkalehetőségek és bérviszonyok, továbbá a 

                                                           
72 Jelentés a hazai és uniós forrásból finanszírozott, munkahelyteremtést és- megőrzést elősegítő támogatások rendszerének 
ellenőrzéséről (2012). Állami Számvevőszék 1288. sz. jelentés pp.63-64. 
73 International Migration Outlook 2008. OECD-SOPEMI pp.164.. http://www.oecd.org/dataoecd/2/30/43999382.pdf alapján saját 

fordítás. Az eredeti szöveg: „According to the definition offered by the United Nations Statistics Division for collecting data on 
international migration (UNSD, 1998), returning migrants are “persons returning to their country of citizenship after having been 

international migrants (whether shortterm or long-term) in another country and who are intending to stay in their own country for at 

least a year.” 
74 A szerző megjegyzése: Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni a nyugati országok közötti áramlási trendeket, amelyekben 

legmeghatározóbb a németek Ausztriába és Svájcba történő munkavállalási célú áramlása a kedvezőbb munkalehetőségek miatt, de az 

európai mozgásokat mégis a közép-kelet-európai migránsok határozzák meg.  

http://www.oecd.org/dataoecd/2/30/43999382.pdf
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munkanélküliség nyomasztó ténye. Másrészt azonban pozitív hozadék lehet szerzett 

tapasztalataik, készségeik hazai kamatoztatása. 

A legkorábbi re-migrációs kutatások az 1960-as évektől indultak, és a 70-es években 

kezdtek megjelenni a tudományos publikációk. A szakképzettek visszatérésének 

aspektusait vizsgálták Glaser-Habers (1974), valamint Cerase (1974a) az Egyesült 

Államokból való visszatérést kutatta olasz (dél-olasz) migránsok esetében. A 

magyarországi kutatások a jelenség hazai felbukkanásakor kezdődhettek meg, ehhez 

kapcsoltan azonnal reagáltak a kutatók (Rédei 2009a) megállapítva, hogy a hazatérők 

nehézségei nem csupán az újra beilleszkedés problémáit foglalják magukba, de a migráns 

mintegy „kívülállóként‖ tér haza. Sok esetben a hazaitól eltérő gondolkodásmód, a 

külföldön tanult és elsajátított hozzáállás a munkához és az élethez teszi őket mássá, 

legrosszabb esetben itthon válnak idegenné. A hazai álláslehetőségek nem minden esetben 

képesek kielégíteni szakmai igényeiket, az elvárt bérezés pedig sokszor a legkevésbé sem 

teljesül. Pedig a visszatérők értéket, tapasztalatot, a nemzetközi jártasságot hozhatják haza, 

ami hasznára válik a gazdaságnak és a társadalomnak is. Esetleges megtakarításaikat itthon 

élik fel vagy fektetik be, amely további nemzetgazdasági előnyöket generálhat és maga a 

migrációs tapasztalat konkrét társadalmi előnyöket jelenthet. A visszatérő migráció 

kivételes távlatokat nyithat a vállalkozások számára is, az új tudás és-technológiai 

ismeretek átadása terén, az új gyakorlatok pedig elősegíthetik a vállalkozások nemzetközi 

szintű kapcsolati és üzleti terjeszkedését (Black et al. 2003). 

Külön figyelmet érdemel a magasan képzett migránsok visszatérése, az ő esetükben 

nagyobb a visszatérés valószínűsége. Nekby (2006) szerint, habár a különböző országok 

nem mutatnak egységes képet, a magasan képzettek visszatérő migrációja jóval magasabb, 

mint az alacsonyan képzetteké. A visszatérők vállalkozó kedve nagyobb, mint az otthon 

maradottaké, de a vállalkozásokat érintő magas adóterhek Magyarország esetében 

visszatartó erő lehet a megtakarítások hazai befektetésekor (Martin-Radu 2011). 

Értekezésemnek ezen a pontján szekunder vizsgálatot végeztem harmadik hipotézisem 

kapcsán. (H3: A magasan képzettek visszatérési hajlandósága csekély, a negatív migrációs 

egyenleg tartós, hosszú távú terveiket a befogadó országban kívánják megvalósítani).  
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A visszatérő migrációs adatok ugyan a migránsok összességére vonatkoznak, de a magasan 

képzettek re-migrációjára is következtetni engednek. Ezen a ponton pedig némi 

ellentmondás alakul ki, amit Nekby az országok eltérő tendenciáival magyaráz. 

10. táblázat: A re-migráció alakulása néhány kelet-európai országban a 24-65 éves aktív népességben (%) 

2006-2007 

 összes visszatérő (%) visszatérő férfiak (%) visszatérő nők (%) 

Csehország 6,48 7,57 5,55 

Lengyelország 7,97 11,79 4,30 

Magyarország 2,61 4,19 1,38 

Lettország 7,43 11,41 4,82 

Románia 7,65 11,09 4,51 

Szlovákia 6,80 10,19 3,17 

Forrás: Martin-Radu (2009): The experience of Eastern Europe. http://www.aiel.it/bacheca/SASSARI/papers/martin_radu.pdf  alapján 

saját szerkesztés. Letölés ideje: 2013.01.27. 

 

Az LFS (Labour Force Survey) adatok szerint 2007-2010 között kb. 22 000 magyar tért 

vissza. Ezt a magas számot az elvándorlások dinamikus emelkedése, és a 2007 után 

bekövetkezett válság időszakának lehet tulajdonítani (Hárs 2011). 

8. ábra: Magyar re-migrációs ráta 2007-2010 (migránsok és hazatérők/fő; %) 

 
Forrás: Hárs Ágnes (2011): Magyarok külföldi munkavállalása. Kopint-Tárki Zrt. Budapest. p.19. 

http://www.aiel.it/bacheca/SASSARI/papers/martin_radu.pdf
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Ha csak a 2009-es és 2010-es adatokat vesszük figyelembe, máris megállapítható, hogy 

igaz ugyan, a re-migráció felerősödése, ám a migráció még magasabb arányokat mutat, az 

elvándorlás erősödő mértékét, nem követi azzal arányos visszatérő migráció. A jelenlegi 

magyar re-migrációt felvázolva, figyelmet érdemel a külföldön hosszabb ideig tartózkodó 

és dolgozó, nyugdíjassá váló korosztály, akik olyan nyugdíjazásban részesülnek, amely 

birtokában hazatérve stabil megélhetési kilátásokkal számolhatnak. A visszatérő migrációt 

azonban a gazdaságilag aktívak körében vizsgálva azt látjuk a válság felerősítette a 

hazatéréseket, tekintve, hogy a gazdasági migránsok mindig érintettebbek, kitettebbek a 

válság folyamatainak. Ezeket a feltételezéseket azonban a rendelkezésre álló adatok nem 

bizonyítják, hiszen a visszatérők között vannak a más indokkal hazatérők is, akiket nem 

feltétlenül ért migrációs kudarc. 

A képzettek visszatéréséhez illeszteném ezen a ponton feltételezésemet is, miszerint a 

magasan képzett magyar munkavállaló nem kizárólag végzettség specifikusan helyezkedik 

el, vagyis visszatérve eredeti szakképzettségéhez nem szerzett olyan kompetenciákat, 

tapasztalatokat, amiket itthon „értékesíthetne‖.   

9. ábra: Hazatérő migráció a legnépszerűbb kivándorlási célországokból 2007-2010 között (%) 

 

Forrás: Hárs Ágnes (2011): Magyarok külföldi munkavállalása. Kopint-Tárki Zrt. Budapest. p.26. 
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Sajnálatosan gyakori az is, hogy bármennyire is értékes az a nemzetközi tapasztalat, amit 

hazahoznak visszatérő migránsaink, a hazai viszonyokba nem tudják beilleszteni külföldön 

megszerzett ismereteiket. Ezáltal a megszerzett tudás nem hasznosul, a re-migráció 

„humánerőforrás pazarló” (Cassarino 2004) jelenséggé alakul. Mégis nagyon jellemző 

azonban a következő: 

„Ezerszer kérdezték már tőlem is azt, minek jöttem haza? Mert itt vannak a gyökereim, 

mondom erre én. Látom, hülyének néznek érte. Mit fogsz itthon kezdeni magaddal és a 

Columbia Egyetemen szerzett diplomáddal? Unom már ezeket a kérdéseket”. „Nekünk, 

hazatérőknek, megdöbbentő némelyik itthon élő honfitársunk kérdése, hogy miért jöttünk 

haza ebbe a – szerintük – elmaradott országba? Hová lett Magyarország polgárainak 

önbecsülése, ha ilyen megállapításokat tesznek fel saját hazájukkal kapcsolatban? 

Lefordítva ugyanis a kérdés számunkra így hangzik: Minek jöttetek haza ebbe a szűk kis 

gödörbe, ahol ilyen kevés a lehetőség és a hely?”
75

 

2013-ra a gazdasági válság visszatérését jósolták, a magyar költségvetésben több 

százmilliós változások állnak be, egy ilyen környezetben kellene vonzó perspektívát 

kínálni migránsainknak is. Egy nemzetgazdaság fő célja, hogy fenntartható költségvetést 

legyen képes felmutatni, de az Európa-szerte tapasztalható megszorítások egy recessziós 

időben lefele futó spirált jelentenek, csökkenni fog a kibocsátás, csökken a foglalkoztatás, 

majd újabb megszorítások jönnek. Úgy vélem a kormányok mozgástere azonban mégis 

nagy, nem szükségszerű, hogy az oktatási rendszerből kell elvonni, egyéb területek is 

vannak, a bevételi oldalon kellene adót beszedni, azonban a rövidtávú gondolkodás, vagyis 

a sokszor rövid távú fenntarthatóság a hosszú távú rovására megy. A hosszú távú 

felzárkózás alapja (lsd. skandináv országok, távol kelet) mindenhol az emberi tudásba, 

oktatásba, foglalkoztatásba történő befektetések, ez az, ami javít hosszú távon a 

növekedésen. A relatíve jó tudás bázisú országok a befektetőknek is vonzóak, vagyis 

fontos üzenet a magasan képzettek megtartása és visszahívása.  

                                                           
75

 Rédei, Mária (2009c): A tanulmányi célú mozgás. Akadémiai Doktori Értekezés. Reg-Info Kft. Budapest p.117. 
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Ám ha a fentebb taglalt jelenségeket figyelembe vesszük sajnálatos módon 

aposztrofálható, hogy a hazatérőket jelenleg a legkevésbé sem tudjuk itthon tartani, nagyon 

kevés esetben tudunk vonzóbb perspektívákat, életkilátásokat felvázolni számukra, ezzel 

erősítendő újra elvándorlási szándékaikat. Továbbá árnyalja a problémát a hazai munkaerő 

piaci lehetőségek beszűkülése is. A re-migráció a visszatéréssel nem feltétlenül jelent egy 

befejezett migrációs folyamatot, hanem magának a migrációnak egy szakasza is lehet. A 

re-migráció emocionális indíttatású motivációit nagyban meghatározzák a hazai 

intézményi, gazdasági, és társadalmi viszonyok és lehetőségek, valamint a migráns saját 

anyagi forrásainak és tartalékainak helyzete. A sikeres hazatérést a fentiek összessége 

biztosítja vagy alakítja sikertelenül. 
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„Lehetetlen részeket az egész nélkül megismerni,  
és nem ismerjük az egészet addig, amíg minden   

részt egyenként meg nem ismertünk” 

Pascal 
 

 

 

2. A MIGRÁCIÓ ÉS A TANULMÁNYI CÉLÚ MOZGÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

2.1.  A humántőke és a diplomás képzés tömegesedésének munkaerő piaci 

hatásai Magyarországon 

A rendszerváltás utáni években a magyar oktatási struktúra teljesen átrendeződött. Az 

állami szektor széthullása a szakképzés visszaszorulását eredményezte. A szakképzés 

presztízsének csökkenésével a középfokú oktatás a felsőfokú tanulmányok folytatását 

kezdte kiszolgálni. A középfokú oktatás szerkezeti problémája, hogy a szakiskolában 

tanuló diákok száma jelentősen visszaesett közel 44%-kal, ezzel szemben a 

szakközépiskolai és gimnáziumi diákok száma jelentősen nőtt. 

10. ábra: Tanulók száma az alapfokú és a középfokú nappali oktatásban, fő, 1990–2012 

 
Forrás: Statisztikai Tájékoztató – Oktatási Évkönyv 2005/2006; 2012/2013 

Saját gyűjtés és szerkesztés 

 

Tekintettel arra, hogy 1990 és 2010 között a magyar felsőoktatásban résztvevő nappali 

tagozatos hallgatók száma a háromszorosára, a levelező képzésbe csatlakozóké az 
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ötszörösére növekedett (KSH Stadat 2011) a magyar felsőoktatás eltömegesedése nem 

tűnik túlzó megállapításnak. Természetesen az adatok, akár pontos számokkal 

alátámasztva sem jelentik azt, hogy egyértelműen ki lehessen mondani a magyar 

felsőoktatásban a túlképzés jelenségét. Ehhez viszonyítani szükséges, valamint a tárgyalt 

időszakra levetítve jellemezni a felsőfokú végzettséggel rendelkezők foglalkozási 

helyzetének változásait. (A Győr-Moson-Sopron megyei részletes elemzést lsd. 3.3. fejezet) 

Az OECD (2009) adatait figyelembe véve 2007-ben a 20-29 év közötti korosztály 25%-a 

vett részt iskolai képzésben. Ha ugyanezt szűkítjük a felsőoktatásra, a 19-20 éves 

korosztály 38%-a volt jelen a rendszerben. A felsőoktatás tömegesedése önmagában nem 

jelentene gondot, ha a befektetett erőforrások megtérülnek, de ha túlzott méreteket ölt, az 

megjelenik mind az egyén, mind a társadalom szintjén, ennek legérzékenyebb tere pedig a 

foglalkoztatás. A foglalkoztatási hányad alakulásáról szóló 2008-as OECD adat (OECD 

2010), 2,31%-os diplomás munkanélküliségi rátát mutat Magyarországon. Ez a 24-65 éves 

népességhez viszonyítva alacsony, de hátterében fellelhető, hogy a diplomások kiszorítják 

az alacsonyabb végzettségűeket pozícióikból, az adatok szerint a diplomát nem igénylő 

munkakörökben megemelkedett a diplomával rendelkezők száma.  

Ezeket a tendenciákat Polónyi (2010a) is alátámasztja kutatásaival, és megállapítja, hogy a 

diplomások népességen belüli arányának növekedése, növeli arányukat a diplomát nem 

igénylő pozíciók betöltésében, igazolva ezzel azt, hogy az alacsonyabb végzettségűeket 

kiszorítják a munkaerő piac ezen szegmenseiből. A diplomát szerzőknek tehát jobb 

elhelyezkedési esélyeik vannak tanulmányaik befejeztével, ha nem is mindig 

végzettségüknek megfelelően. Azonban azáltal, hogy az alacsonyabb végzettséget igénylő 

pozíciókat szerzik meg, nem a végzettségüknek megfelelő, hanem a pozíció szerinti 

munkabérben részesülnek. Ennek a jelenségnek feltárása elengedhetetlenül fontos annak 

magyarázásához, hogy miért vándorolnak el a fiatal diplomások, ha álláskeresési 

kilátásaik az alacsonyabb végzettségűekkel összehasonlítva jobb. 
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11. ábra: A diplomások népességen belüli aránya és a diplomás végzettséget nem igénylő munkakörben 

dolgozó diplomások arányának összefüggése 2006-ban 

 

Forrás: Polónyi István (2010): A mitikus oktatás. In.: Kotsis Ágnes-Polónyi István (szerk.) Felsőoktatási intézmények és az innováció. 

Competitio könyv 11. Debrecen 2010. p.8. 

 

A túlképzést illetően (Csehné 2008) megállapítható, hogy a munkanélküliségi ráták 

longitudinális vizsgálata azt mutatja, hogy az állástalanok aránya a diplomások között 

mindig jóval kisebb volt, mint a kevésbé iskolázott tömegek körében, és a különbség nem 

csökken tendenciaszerűen. Magyarországon a rendszerváltás után megugrott a diplomás 

munkaerő iránti kereslet, miközben a szakmunkások iránti kereslet nem változott. A 

továbbtanulók ezt felismerték, a felsőoktatás pedig az oktatás expanziójával reagált. Ez 

azonban nem eredményezett színvonal emelkedést, viszont a friss diplomásokat a piac 

felszívta, és az átlaghoz képest magasabb bért is adott. Ma már látjuk, ez a folyamat 

megtört. A diplomások munkaerő-piaci esélyeit napjainkra beszűkítette képzésük sokszor 

alacsony színvonala. A felsőoktatás képzéseit azonban a legkevésbé sem csökkenteni 

szükséges, inkább annak színvonalát szükséges megerősíteni. Ezzel a folyamattal 

párhuzamosan megjelent a fiatalok külföldi munkavállalási szándéka, amely gátolhatja az 

oktatásba fektetett tőke megtérülését.  

2008-ban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők kereseti előnye a középfokú 

végzettségűekhez képest 1,46 volt az EU átlagában, Magyarország esetében ez az arány 
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2005-ben 1,57, ami 2008-ra 1,47-re csökkent, ezzel EU átlagban a 8. legmagasabb értéket 

mutat. A számítások az Európai Statisztikai Hivatal
76

 adatai alapján, a háztartások nettó 

jövedelme
77

 alapján történtek. A jövedelem előny az általánosan alacsony 

jövedelemszintnek köszönhetően tűnhet többnek.  

Már Jánossy Ferenc (1966) megállapította, hogy a szakmastruktúrának és a 

munkahelystruktúrának egyaránt szükséges egymással összehangoltan és dinamikusan 

változni, ahhoz, hogy a gazdasági fejlődés töretlen legyen. Az igazodásnak pedig még 

kívánatosabb jövőbe tekintőnek lennie, vagyis olyan munkahelystruktúra szükséges, amely 

már előre a jövőben megjelenő szakmastruktúrához igazodik. Ennek az alapvetően helyes 

meglátásnak azért napjainkra kialakult az a cáfolata, amit Bertrand (1993) a 

helyettesíthetőség elveként fogalmaz meg. Ide kapcsolható Polónyi (2005) megállapítása, 

miszerint azoknak, akik diplomát szereztek, mintegy 15%-a érintett az ún. horizontális 

inkongurencia problémakörében, vagyis tanult szakmájától eltérő a foglalkoztatása. A 

vertikális inkongurencia, összefüggésben az álláspiaci kiszorító hatással, a munkavállaló 

képzettségénél alacsonyabb pozícióban való elhelyezkedését jelenti. Ez az arány pedig a 

főiskolai diplomások esetében kétszerese az egyetemi diplomásokénak. A felmérésben 

ebbe a körbe tartozónak a megkérdezettek 13%-a sorolta magát. A túlképzettség pontos 

meghatározása is lényeges. Akkor tekinthetünk valakit túlképzett munkavállalónak, ha 

iskolai végzettsége meghaladja betöltött munkakörének modális iskolai végzettségi 

szintjét, mindezt iskolai években kifejezve. 

A humántőke jelentősége a XX. század második felétől egyre felértékelődött. „A Polaroid 

összes tőkéjének 90%-a esténként autóba ül és hazamegy”- mondta Edwin Land
78

 a tudás 

tőke piaci értékelése kapcsán. A tanulás az emberi értékbe befektetett újabb érték, amely 

megtérülése a jövőben következik be. A résztvevő egyén hasznaként egy része 

magánjószág, ez az oktatás externális hatása, valamint a társadalom haszna is a jól 

képzettek jelenléte a munkaerő piacon (Polónyi 2010b). A jelenbeli ráfordítások így egy 

jövőbeli gazdasági hasznot eredményeznek. Ha igaz az, hogy a tudásalapú társadalom 

igényli a magasabb képzettséget, és a magasabb végzettség egyfajta „védettséget‖ jelent a 

munkanélküliségtől, határozottan torzulást mutathat a gazdaság igényeit meghaladó 

                                                           
76 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database letöltés ideje 2011-11-04 
77 Ide tartozik: a bér, a kereset, a beruházások, befektetések, és a transzferek 
78 Edwin Land (1909-1991) amerikai tudós, feltaláló a Polaroid vállalat társalapítója 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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iskolázottság, ami megterhelő lehet az egyén számára, a családok számára és az adófizetők 

számára. Tovább árnyalja a problémát az, ha a szerzett képzettség nem hasznosul, a brain 

waste már az országhatáron belül megvalósul. A felsőoktatás eltömegesedése maga után 

vonzza a minőségvesztést is. A kikerülők érzik gyengébb kompetenciáikat, vagy ha nem is 

érzik, a munkaerő piac hamar ráébreszti őket, hogy a valóban komoly és jól fizető állások 

betöltéséhez nem elegendő csupán a diploma, egyéb versenyképes kompetenciákat kell 

felmutatniuk. A túlképzés eredménye tehát az alacsonyabb pozíciók betöltése alacsonyabb 

bérekért, a helyettesítő foglalkozások vállalása, és ha nem is feltétlenül időrendben 

következő lépés, de a migrációs szándékot mindenképp felerősítve az elvándorlás mellett 

való döntés. Meglátásom szerint a felsőoktatás tömegesedésnek ebben a kontextusban is 

lehet okozata az egyre erősödő fiatal diplomás migráció, és bár a közgazdasági típusú 

végzettségek a jól konvertálható végzettségek közé tartoznak (Vámos 1989) az elvágyódás 

és a tényleges elvándorlás napjainkra már, ha nem is tragikus, de látható méreteket ölt.  

Állandóan megfogalmazódó kérdéssé vált az is, hogy egy költségvetési hiánnyal küszködő 

ország számára, mint amilyen Magyarország is, hány diplomás kell? Nyomasztó az a 

kettősség is, amely a felsőoktatási modell átalakítását érinti, miszerint a fejlett nyugati 

országokhoz képest kevesebb, az ország teherbíró képességéhez viszonyítva azonban 

többet költünk a diplomás képzésre. Tény azonban, hogy az oktatási koncepciónak 

kiemelten fontos szerepe van az elvándorlás megfékezésében. A kivándorlást 

megakadályozni csak társadalmi átalakítással lehetséges. Magyarország egyik 

legkomolyabb problémája az alacsony foglalkoztatási szint. A gazdaságilag aktív réteg 

több szegmensében a foglalkoztatás az Uniós átlag körül mozog, ám lényeges lemaradást 

mutatnak egyes szegmensek, mint az 50 év feletti korosztály, a kisgyermekes édesanyák, a 

képzetlenek és a fiatal pályakezdők. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete a válság után 

egyre kedvezőtlenebb képet mutat. 2011-ben a 15-29 éves népesség foglalkoztatási rátája 

36% volt, 2013-ban 35,3% , munkanélküliségi rátájuk 18,3%.
79

 A fiatal népesség iskolából 

a munkaerő-piacra való átmenete a társadalmi beilleszkedés szempontjából nagyon fontos. 

A megfelelő szakmai felkészültség, a konvertálható ismeretek, a piac igényeinek való 

megfelelés és a technológiai igényekkel összhangban lenni, a sikeres munkavállalás 

feltétele. A 20-24 év közöttiek alacsony foglalkoztatása a felsőoktatás expanziójával 

                                                           
79 Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ifjusag_munkaero_piac.pdf  letöltés ideje: 2013-01-16 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ifjusag_munkaero_piac.pdf
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hozható összefüggésbe, amelynek következtében 2010-ben minden harmadik fiatal 

dolgozott ebből a korcsoportból, míg az EU-27 átlagában minden második. A 25-29 évesek 

esetében már kisebb a lemaradás: 2010-ben az EU-27-ben a foglalkoztatási ráta 72,2%, 

Magyarországon 66,1% (2013-ban 69,8%), ahogy az alábbi ábrán látható. (A 

munkanélküliség növekedése 2013 közepén megállt, de a lezajlott és még mindig zajló 

migrációs folyamatokra nincs észrevehető hatással) Az ifjúsági munkanélküliség továbbra 

is magas, 2012-ről 2013-ra 0,4 százalékponttal nőtt.  

12. ábra: A fiatal korcsoportok foglalkoztatási rátájának alakulása 2010-ben (adatok %-ban) 

 

Forrás: www.ksh.hu adatok alapján saját gyűjtés és szerkesztés 

A diplomás túltermelés sok esetben rejtve marad, amikor az alacsonyabb pozíciókban 

helyezkednek el vagy elvándorolnak. Az adatok mind azt bizonyítják, hogy a magasabb 

iskolai végzettség növeli az elhelyezkedési esélyeket, de a 2010 őszén bekövetkezett 

migrációs fordulópont hátterében az addigra 22%-ot elérő diplomás munkanélküliségi ráta 

a 20-24 éves korcsoportban is fellelhető. Valamivel jobb a 25-29 éves diplomások 

helyzete, náluk ez az arány 8,5%. Erősen diszkriminál a munkaerő-piac is, a főiskolai 

diplomával rendelkezők kitettsége nagyobb, mint az egyetemet végzetteké. A hazai 

gazdasági inaktivitás további erősítője így a migrációs hajlandóságnak. 

Érdemes megemlíteni azt a tényt is, hogy a felsőoktatás idegennyelv-ismereti 

követelményei, mind a képzés alatt mind pedig a nyelvvizsga követelmények terén 1998 

óta fokozatosan növekvő idegennyelv-tudást mutatnak. A 15-29 évesek 71,6%-a állította 

http://www.ksh.hu/
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azt 2010-ben, hogy valamely idegen nyelv használatára képes. Ezt az állítást azonban 

óvatosan kell kezelni, hiszen a megkérdezettek 56,5% nyelvvizsgával nem rendelkezett.
80

  

A munkahelykeresést illetően már nagyon alacsony az eltérés aközött, hogy ha nem a 

lakóhelyen, vagy annak vonzáskörzetében dolgozna, akkor a távolabbi magyarországi 

munkahely, vagy a külföld jöhetne-e számításba. Ennek az „Y generációnak” 

felnövekedésével, úgy vélem napjainkra változóban van az a korábban bizonyított tény, 

hogy a magyarok nem mobilak. Ez a generáció a felgyorsult infokommunikációs 

technológia világába született bele, a számítógépekkel együtt nőtt fel, a szabad vélemény-

nyilvánítás és nagyobb önbizalom jellemzi őket. Sok esetben azt látják, hogy szüleik 

milyen áldozatok árán érték el azt ahol tartanak, erős kiszolgáltatottságban a munkaerő-

piacon. Ők már nem a napi alázatos robotolásban látják boldogulásukat, merészebbek, 

öntudatosak, és egy érdekvezérelt világban igyekeznek az önmegvalósításra és a 

karrierépítésre. A hagyományos értelemben vett lojalitás (hazaszeretet, munkahelyhez 

való hűség, közösséghez való ragaszkodás) már messze nem jellemzi sem 

személyiségüket, sem döntéseiket, és ezek az attitűdök további migrációra hajlamosító 

tényezők lehetnek.  

Az ifjúsági munkanélküliség növekedése összeurópai jelenség. Az elmúlt évek kedvezőtlen 

gazdasági folyamatai erősen kihatottak a fiatal korosztályokra. Az ifjúsági 

munkanélküliségi ráta az elhúzódó válsággal általában az egész EU-ban meghaladja az 

átlagot, de Magyarországon a fiatalok aktivitási szintje kedvezőtlenebb az Uniós átlagtól. 

                                                           
80 Forrás:  http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ifjusag_munkaero_piac.pdf  A felmérésben 970 ezer 15-29 év közötti fiatal vett 

részt. Letöltés ideje: 2013-01-16 

 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ifjusag_munkaero_piac.pdf
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13. ábra: A fiatal korcsoportok munkanélküliségi rátájának alakulása 2010-ben (adatok %-ban) 

 

Forrás: www.ksh.hu adatok alapján saját gyűjtés és szerkesztés 

Fontos rámutatni azonban olyan tényekre is, miszerint 2005 előtt a fiatal korosztályok 

munkanélküliségi rátája alacsonyabb volt, mint az EU27-ek átlaga, de 2005 után 

megugrott, míg az EU átlagban átmenetileg javult a helyzet. A válság újabb nehézségeket 

hozott és 2009-ben a növekedés már 6,5% pontos volt Magyarországon, míg az EU27 

átlagában „csupán‖ 4,5%. A 2011-es kismértékű javulást követően a 2012-es recesszióval 

az ifjúsági munkanélküliségi ráta 2% ponttal megugrott. Az alacsony aktivitás és a magas 

munkanélküliség arra enged következtetni, hogy hazánkban az átlagosnál jóval kevesebb 

fiatal tud vagy próbál elhelyezkedni. A fenti táblázatból feltűnést kelt egy adat, amelyre 

magyarázatot kerestem. Magyarországon a 15-19 éves korosztály 45,7%-os 

munkanélküliségi rátája. Ennek a korosztálynak ugyanis jelentős hányadát kevésbé 

„várnánk el‖ a munkaerő-piacon. A 2012-es Eurostat és Eurofound
81

 adatok szerint 

hazánkban a fiatal korosztály 15%-a NEET, vagyis olyan fiatal, aki nem foglalkoztatott, de 

nem részesül sem oktatásban, sem továbbképzésben. Ez elég jelentős hányada a 

munkanélkülieknek, hiszen olyan fiatalokról van szó, akik már nem tanulnak és inaktívak, 

                                                           
81 Eurofound  (2012):  NEETs  –  Young  people  not  in  employment,  education  or  training: Characteristics, costs and policy 

responses in Europe. Publicatiions Office of the European Union, Luxembourg www.wurofound.europa.eu  

 

http://www.ksh.hu/
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illetve képzésben nem részesülő munkanélküliek. Magyarországon az összes munkanélküli 

45%-a 2012-ben NEET, ez valamivel kedvezőbb, mint az EU átlag, ami 51%. 

 

2.2.  A hallgatói mobilitás definiálása- fogalmi rendszer 

A fiatal diplomás elvándorlás ok-okozati rendszerét vizsgálva nem lehet elmenni amellett a 

kérdés mellett, amely a tanulmányi célú mozgást érinti. Habár folytak (folynak) kutatások 

a tanulmányi célú mobilitás migrációs hatásairól is, kutatásaim alapján arra a 

megállapításra jutottam, hogy azok dominánsan nem az időszakos külföldön folytatott 

tanulmányokra fókuszálnak, hanem többnyire a külföldön megszerzett diploma 

elvándorlást ösztönző tényezőit elemzik a jelenség fő motívumaként (Pusztai- Nagy 2005). 

A magyarországi hallgatók illetve tanulni szándékozók azonban viszonylag szűkebb 

szegmensének van lehetősége arra, hogy tanulmányaik teljes időszakát külföldön 

folytassák, és diplomájukat külföldön szerezzék meg, viszont a külföldi tanulás 

kiterjesztett lehetősége időszakos jelleggel minden magyar felsőoktatási intézmény 

hallgatójának elérhetőbb módon (sajnos a többletköltségek miatt ez sem mindenkinek) 

rendelkezésére áll, az egyetemek által meghirdetett, szemeszterekre szóló tanulmányi célú 

mobilitási programok keretében. „A világban a nemzetközi mozgás jelentős és egyre 

növekvő hányadát jelenti a tanulási célú vándorlás, összefüggésben a könnyebb bejutási 

lehetőséggel”.
82

 

Az Európai Unióban a hallgatói mobilitás fontos tényezője a növekedésnek és a 

foglalkoztatásnak. Azok, akik tanulmányaik egy részét külföldön teljesítik, nagyobb 

valószínűséggel tudják a megszerzett készségeket kamatoztatni a nemzetközi munkaerő 

piacon is, tekintve, hogy az egyén által elsajátított készségek, valamint a szerzett 

hozzáértés vonzó lehet az ezt felismerő foglalkoztatói körben. A mobilitás ma széleskörű 

lehetőséget biztosít a különböző tanulmányok folytatására, a tudományos lehetőségek és 

kutatások változatos tárházába való belépésre. A hallgatóknak több lehetősége van, mint 

eddig bármikor, hogy tanulmányaikat az általuk kívánt területen és a hozzá választott 

felsőoktatási intézményben Európa vagy világszerte folytathassák. A mobilitás fontos 

                                                           
82 Rédei (2006): Külföldön tanulni. Magyar Tudomány 2006/6. p. 746  
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annak vonatkozásában is, hogy fejleszt és fenntart egy olyan demokratikus kultúrát, 

amelyben egy sokkultúrájú kontextusba helyezi a globális társadalmat. A munkaerő piaci 

gyors változások széles körben váltották ki a hallgatók igényét arra, hogy diplomájuk 

megszerzése közben és után olyan versenyképes készségekkel gyarapodjanak, amely 

készségekkel eredményesebben integrálódhatnak a munkaerő-piacra.  

Külföldön az egyén „kipróbálhatja‖ saját kvalitásait, az új tapasztalatok, a megmérettetés, a 

nyelv-és szaktudás gyarapodása a hazai humántőke fejlődését is jelenti, visszatérve 

származási országába a hazai vállalkozások profitálhatnak az ilyen munkaerő 

alkalmazásával. „Napjaink munkaerő piacán a korábbiaknál nagyobb jelentősége van a 

több földrajzi helyen szerzett jártasságnak, tapasztalatnak, a végzettség földrajzi helyének. 

Ez a fokozódó nemzetköziség jelenik meg az oktatástartalmában, a tanulók összetételében. 

Korábban egy nemzetközi oktatási intézmény arculatát úgy fogalmazta meg, hogy 

érdeklődik más kultúrák iránt és szeretné megismerni a külföldieket. Napjainkban az 

tapasztalható, maga az oktatás tartalma válik kozmopolitává. Az oktatás során a fő cél a 

világon általánosan használt ügymenet elsajátítása, technika, nyelvi és tárgyi kultúra 

értelmében, ez segíti egymás nemzetközi megértését, (transferability of knowledge) amelyet 

több országból „toborzott” oktatók adnak át a hallgatóknak. Azok a helyek, amelyek 

kozmopolita képzésre törekedtek fokozott érdeklődésre tarthatnak számot.” 
83

 

Egyre több felsőoktatási intézmény ad teret ennek az igénynek, és maguk az egyetemek, 

főiskolák is törekednek helytállni ebben a kihívásban, vonzóvá téve intézményeiket az 

egyre szélesedő nemzetközi palettán. Az intézmények versenyben állnak az elismertségért, 

és olyan programokkal ösztönzik a diákokat, amely programok kielégíthetik a hallgatók 

oktatási, és az egyéb intézményi tudományos szolgáltatásokat érintő igényeit. Mindez 

olyan plusz szellemi tőkét is generál, amelynek hatásait a regionális fejlődés szintjén is 

vizsgálhatjuk. Meglátásom szerint fontos tény, hogy a tanulmányi célú migráció 

hozadéka lehet az a nemzetközi jártasság, mely napjainkra elengedhetetlenül fontossá vált 

a sikeres munkavállaláshoz. A mobilitás növelheti a kutatás-fejlesztési potenciált, de 

növelheti a megszerzett tudással rendelkező egyén elvándorlási hajlandóságát is.  

                                                           
83 Rédei Mária (2007a): Mozgásban a világ. A nemzetközi migráció földrajza. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. p.217. 
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Disszertációm további szakaszaiban ezt a kérdéskört törekszem feltárni, mert úgy vélem a 

magyarországi egyetemek nyújtotta időszakos külföldi tanulmányi programok nem 

csupán ezt a hasznos hozadékot nyújthatják az egyénnek és a hazai humánfejlődésnek, 

de mintegy előszobái lehetnek a későbbi munkavállalási célú migrációnak. 

 

2.3.  Nemzetközi hallgatói mobilitás és migráció 

Kutatásaim során arra a megállapításra jutottam, hogy a nemzetközi hallgatói mobilitás 

korunk tudásalapú gazdaságában egyre inkább kapcsolódik a nemzetközi migrációhoz. A 

nemzetközi migrációról és a felsőoktatásról egyre több szakirodalmi munka jelenik meg, 

de még mindig nem alakultak ki az összefüggéseket magyarázó tanulmányok a nemzetközi 

hallgatói mobilitás és a nemzetközi migráció kapcsolatáról. Ezt a megállapításomat 

kutatásaim támasztják alá, de megerősítik azt a témában kutatók kijelentései is, mint pl. 

Kemal Guruz kijelentése: „However, there is still no study on the relationship between 

international student mobility and international migration. No published information 

exists, for example, on the numbers of returnees and their contributions to the countries 

of origin.”
84

 

A globális tudásalapú gazdaság elvárása megnőtt az olyan a szakképzett munkaerő iránt, 

amely a felsőfokú szakképzési piacról integrálódik a munkaerő-piacra. Az OECD országok 

migráns munkaereje 1990-ben 41.9 millió volt, ez a szám 2000-re már 59 millióra 

emelkedett. Szintén ez alatt az idő alatt, a felsőfokú végzettségű migráns munkavállalók 

száma 29.8%-ról 34.6%-ra emelkedett, míg a középfokú végzettségűek növekedési aránya 

25.3%-ról 29.9%ra nőtt. Viszont a migránsok közötti iskolázottság vonatkozásában a 

középfokúak aránya 44.9%-ról 36.4%-ra esett.
85

 2000-re a szakképzett migránsok 90%-a 

élt az OECD országokban. Az Egyesült Államok (50.7%), Kanada (13.4%), az Egyesült 

Királyság (6.2%), Németország (4.9%), Franciaország (3%) és Ausztrália (7.5%) a 

legnagyobb befogadók. Érdemes megjegyezni, hogy ugyanebben az időben a hallgatói 

mobilitás célországai és a felsőfokú szakképzettséggel rendelkező migráns 

munkavállalókat befogadó országok ugyanezek az országok voltak.  

                                                           
84 Guruz, Kemal (2011): Higher education and international student mobility int he global knowledge economy. State University of New 

York Press, Albany. US. p. 313. 
85 Forrás: OECD Education at glance 2004-2008  http://www.oecd.org/edu/eag letöltés ideje 2011.09.10. 
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A képzett munkaerő migrációja az Európai Unióból az Egyesült Államokba is számottevő. 

Azok, akik Európában születtek, de doktori fokozatukat az USA-ban szerezték meg nagy 

többségükben képzettségük megszerzése után az észak-amerikai munkaerőpiacon találnak 

színvonalas állásokat. Becslések szerint jelenleg százezer olyan doktorátussal rendelkező 

dolgozik az USA-ban, aki Európában született, és az Unió törekszik visszacsábításukra 

(Blumenstyk 2005).  A Bolognai folyamat és a Lisszaboni Szerződés vezérgondolata 

egyaránt az, hogy az EU-nak bővítenie kell saját képzett munkaerő bázisát. Ez a szándék 

megmutatkozik az EU vezetők nyomásgyakorlási tendenciáiban is, amelyet az 

egyetemekre gyakorolnak, hogy azok minél aktívabb és hatékonyabb, de legfőképp 

versenyképes modernizációt hajtsanak végre működésük és képzéseik terén. Mindennek 

hátterében az a figyelmeztető és több szempontból már beteljesedett veszély áll, amely 

bizonyítja Európa egyre inkább leszakadó technológiai előnyét már nem csak az Egyesült 

Államokkal, de Ázsiával szemben is (Laby 2006). 

A nemzetközi felsőoktatási mobilitás hozzájárult a tudományos és racionális gondolkodás 

fejlődéséhez, amely legfőbb veleje a mai globális civilizációnak. A hallgatók és az oktatók 

átlépve az országhatárokat magukkal viszik ötleteiket, ideológiai gondolkodásukat, 

kulturális értékeiket, amelyek egy olyan nemzetközi közös értékrend kialakulásához 

vezethetnek, mint a széles körű demokrácia, az emberi jogok, a szólásszabadság vagy a 

vállalkozás szabadsága, mint a mindennapok természetes részei. Ez a közös értékrend ma 

már szerves része a globális civilizációnak. A nemzetközi mobilitás küldetése szélesebb 

körű oktatási lehetőség a hallgatók számára, a kihívásokra reagáló munkafeltételek az 

oktatók számára változatosak, mindez a kulturális értékek, a politikai támogatás és a 

gazdasági hasznosság elvei mentén. Világunk inkább mutat mára gazdasági bipoláris 

konjunktúrát, mint ideológiai vagy politikai megosztottságon alapuló rendszert. A 

bipolaritás egyik oldalán az Egyesült Államok vezette országok tömörülnek, ők a „tudás 

előállítók‖, a másik szegmens a világ azon országainak része, melyek ennek a „tudásnak 

felhasználói‖. A nemzetközi felsőoktatás, és különösen a hallgatók és oktatók nemzetközi 

mobilitása, egy olyan terület, amely képes biztosítani, hogy az országok számára a 

globalizáció előny lehessen.  

A globalizáció hatásaként megjelenő technológiai verseny, a változó életmódok és 

társadalmi formák, valamint az átalakuló gazdasági szervezetek a nemzetközi 
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kapcsolatokat is átalakítják. Kialakult egy olyan globális felsőoktatási piac, amely az info-

kommunikációs technológián „nevelkedett‖, fiatal, „e-társadalom‖ igényeit szolgálva 

sokkal szélesebb lehetőségeket kínál a felsőoktatásban, mint az előző generációknak, 

szüleiknek. A legjobbaknak és a legokosabbaknak mára lehetőségük van arra, hogy a világ 

egyetemein tanuljanak és szerezzenek tapasztalatokat, hogy a nemzetközi jártasság és 

szélesebb ismeretek megszerzésével mintegy a legkeresettebb „árucikkei‖ lehessenek a 

tudásalapú globális gazdaságnak. A felsőoktatás világszerte a globális üzleti lehetőséget 

jelenti. Ez a tendencia a közeljövőben még erősebbé fog válni, a tradicionális felsőoktatási 

intézményeknek már nem csak saját országukon belül, de más országok szolgáltató 

intézményeivel is fel kell venniük a versenyt. Ebből a globális folyamatból egyetlen 

nemzetállam sem maradhat ki, a felsőoktatás pedig olyan kulcsszerepet játszik ebben a 

folyamatban, amelyben mind az egyén, mind az országok megmérettetnek. A helyszín 

pedig a globális tudásalapú piac.  

 

2.4.  A tanulmányi célú mozgás történelmi áttekintése- a kezdetektől a 

peregrináción át a jelen kor hallgatói mobilitásáig 

Ebben a fejezetben törekszem feltárni az európai egyetemek létrejöttének folyamatát és 

vizsgálom e folyamat összefüggéseit, amelyek kialakították az európai peregrináció, 

kiváltképp a magyar egyetemjárás tendenciáit, és elvezettek napjaink tanulmányi célú 

mozgásainak, a migrációs tendenciák értékelésében bizonyítani kívánt hatásaihoz.  

 

2.4.1. Az antik iskoláktól a középkori egyetemig 

A legmagasabb szintű középkori iskolák előfutárai a görög illetve a római típusú nevelés 

antik iskolái, a Kr.e. IV. századi athéni filozófiai iskola, valamint a harmadik és hatodik 

század között működő jogi iskola Bejrútban, illetve a mintegy ezer éven át működő 

konstantinápolyi egyetem. A konstantinápolyi egyetemet 425-ben alapították, működése 

1453-ig tartott. Ekkor a város elestének következtében megszűnt a kereszténység addigi 

egyik jelentős központja és a város az Oszmán Török Birodalom fővárosa lett, melynek 

következtében az egyetemet felszámolták (Ferencz 2001a). Az antik nevelést kevésbé 
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jellemezte az egyes szakmákra való felkészítés, mind inkább egy olyan személyiség 

kialakítása volt a cél, aki morálisan is, műveltségében is példaértékű kora társadalmában. 

A történeti összefüggés és az oktatás terjedésének kontinuitása nem mutatható ki az antik 

iskolák, valamint a középkorra kialakult intézmények között, mindazonáltal a 

fejlődéstörténeti hatás elvitathatatlan (Clarke 1971).   

Az európai egyetemek kialakulását két okra vezethetjük vissza. Egyrészről a 10-11. 

századi keresztény utazók híradásai az iszlám területén működő oktatási intézményekről, a 

madraszákról
86

, ahol a diákok és tanárok együtt lakva, közösséget alkotva dolgoztak 

közösen a legkülönfélébb tudományterületeken. A közös gondolkodásra és tudományos 

életvitelre való igényt megerősítette ennek a már működő példának a híre. Másrészt a 

középkori Európában meginduló városiasodó folyamatok is életre hívták azt a társadalmi 

igényt, hogy intézményesült kereteken belül folyjék a legkülönfélébb képzettséget igénylő 

szakmák oktatása. A városok váltak a kereskedelem és a szellemi élet központjaivá, ahol 

kialakult az akkor még a mesteremberekkel jellemezhető klerikus értelmiségiség, mint 

társadalmi csoport. Klerikus, de nem klérusi, tehát nem feltétlenül azonos a szerzetesi, 

illetve papi értelmiséggel. Ők azok az írástudók, akik először a városi iskolákban, majd az 

egyetemeken pallérozták elméjüket és szerezték meg a különféle szakmák területén való 

jártasságot, általában a mesterembereken kívül többségében világi papok (Le Goff 1979).  

Vonzó egyetem ott alakulhatott ki, ahol a város megközelíthetősége és fejlettsége, az 

odairányuló utak biztonsága és nagy forgalma lehetővé tette a hallgatók nagy tömegeinek 

és a tanároknak fogadását, elszállásolását, ellátását. Ennek folyományaként a város 

lakossága pótlólagos jövedelemre tehetett szert, vagyis az egyetem jelenléte gazdasági 

fellendülést jelentett a város számára. Fontos előnyt jelentett továbbá, hogy a város 

tehetősebb polgárainak gyermekei számára helyben megnyílt a tudás, műveltség 

megszerzésének lehetősége. A város és az intézmény kapcsolata egyfajta 

egymásrautaltságot jelentett, de korán sem volt konfliktusmentes, tekintve, hogy az 

egyetemi önállóság által a diákok és tanárok nem tartoztak a városi joghatóság alá (Szögi 

2000). A városi kultúra középkori kezdeti hanyatlását a 10. századra jelentős fellendülés 

váltotta fel. Kialakultak a királyi városok (civitas) amelyek a középkori városok 

                                                           
86 madrasza vagy medresze: „eredetileg a mecsetek mellett, később önállóan is működő muszlim jogi és teológiai főiskola‖ Magyar 

Larousse Enciklopédia (1992) 2. kötet, p. 754. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
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kiváltságával rendelkező települések voltak. E városok kiváltságát jelezte, hogy a királyhoz 

tartoztak és neki is adóztak (Hardi- Szörényiné 2006).  A széleskörű önkormányzati jogok 

nyomán, a maguk szabta törvényalkotás szabadsága magával vonta annak lehetőségét, 

hogy ezek a városok a tanulás, a tudás és a tudomány fellegváraivá nőhették ki magukat 

a 15-16. századra.  

 

2.4.2. A középkor egyetemének kialakulása 

Az első európai egyetemek kialakulása, az egyetemi mozgalom létrejötte a 11. századra 

tehető. A meglévő kolostoriskolák mellet városi székesegyházi iskolák működtek már 

korábban is. Az egyetemek aztán ezekből az intézményekből fejlődtek ki. A legelső 

egyetem a dél- itáliai Salerno-i iskola volt, mely orvosi egyetemként működött, sikerét a 

közeli Monte Cassino-i kolostor szerzeteseinek gyógynövény és orvostudományi 

jártasságának köszönhette. A szerzetesek orvostudománnyal foglalkozó munkái nagyban 

hozzájárultak a nyugati orvostudomány fejlődéséhez. A középkori egyetem kialakulásának 

vizsgálatakor szükségesé válik egy fogalomtisztázás, a studium generale és az universitas 

kifejezések összevetése (Rashdal 1936a). A studium utal a helyre, ahol a tanulmányok 

folytatása alkalmas, a generale pedig arra, hogy a hely vonzáskörzetén túl is képes 

kiszolgálni a felsőoktatásra igényt tartó régiót. A studium generale kifejezést először 

1229-ben IX. Gergely pápa használta egyik rendeletében. Azonban ekkor még az egyetem 

szó nem vethető össze a tudományok egyetemességével, mint kifejezés, hiszen mintegy 

háromszáz éven át többféleképp és tág értelemben használják (Ferencz 2001b).  

Az universitas olyan, hallgatói és oktatói autonómiával rendelkező testület, amely közös 

érdeket és jogi státust jelentett. Az universitas kifejezést a 15. századtól használják, mint 

akadémiai összefüggést. Az universitas litterarum vagy universitas magistrorum et 

scholarium már olyan szellemi műhely, ahol a studium generale fokozatot megszerzők 

tanítási jogot kaptak, oktathattak más egyetemeken további vizsgatétel nélkül. A középkori 

tudományegyetemeket Denifle rangsorolja (1885, reprint 1956) munkájában. Négy 

kategóriát állít fel: az alapító okmány nélkül szerveződő főiskolák, mint amilyen a salernoi 

vagy Oxford, Cambridge és Padova egyetemei. A pápai beleegyezéssel alapított 

egyetemek, mint Pisa, Avignon, vagy a magyarországi Pécs városában alapított intézmény, 
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valamint a királyi vagy császári alapításúak- Bécs, Nápoly, Salamanca, végül pedig a 

világi és egyházi közös alapítással létrejött iskolák, pl. Prága és Krakkó városokban.  Az 

egyetemalapítások a kezdeti időszak (Salerno) után már tipizálhatóak. Két típust 

különböztetünk meg, a bolognai típusút (nem véletlen a Bolognai Folyamat szerződésének 

szimbolikus aláírási helyszíne), amely Itáliában jött létre, illetve a párizsi típusút, mely 

Franciaországhoz kötődik. A 12. és 13. században alapított egyetemek már szervezett 

formában működtek. Kiváltságokat élveztek, alapítástól függő egyházi vagy uralkodói 

immunitásokkal rendelkeztek, de általában véve a pápa védelmét élvezték. Az előírások 

megszabták az egyházi öltözet viselését, aktív hitéletet rendeltek el és elvárás volt a 

nőtlenség. A kor társadalmi berendezkedését tükrözi, hogy természetesen a nők nem 

kaptak lehetőséget felsőfokú tanulmányok folytatására.  

A legjelentősebbek közül az egyik, a császári privilégiumok adományozásával 1155-ben 

alapított bolognai universitas studentium, mely a jogtudományok fellegvára lett. Az 

egyetemi kiváltságokat Barbarossa Frigyes 1158-ban eladta a professzoroknak és a 

diákoknak, ezáltal gazdasági és jogi szabadságot biztosítva a tanításhoz. Az egyetem 

hallgatóbarát alapon szerveződött és működött. A bolognai egyetem statútumai a későbbi 

egyetemek alapításában jelentős szerepet játszottak. Az 1253-ban alapított párizsi 

universitas magistrorum et scholarium a teológia és filozófia legszínvonalasabb otthonává 

lett. Az alapítás éve előtt is működő egyetemen szabályozás nélkül folyt szabad művészeti 

tanítás, jogi, orvostudományi képzés, valamint a később meghatározóvá váló teológia és 

filozófia oktatása. Az intézmény a bolognaival ellentétben inkább a professzorok 

fölérendeltségén alapulva szerveződött (Ferencz 1998). 

A tanulás központjai a 12-13. századra felismerték a városiasodó társadalmak 

szekularizálódó oktatási igényeit is és ennek szellemében alakultak meg Oxford és 

Cambridge egyetemei, ahol korábban nem működtek katedrális iskolák. Ezeknek az 

egyetemeknek nem határozható meg konkrét alapítása, inkább működésük során váltak, 

fejlődtek egyetemmé. Oxford a 12. századra Anglia egyetlen meghatározó studium 

generale intézményévé vált, kiváltképp a matematika és a természettudományok területén 

(Rashdal 1936b). Az egyetemeket autonómia és privilégiumok jellemezték, azonban nem 

elhanyagolható, hogy működésüket mégis meghatározta egyházi és/vagy uralkodói 

kötődésük. Az első egyetemek Európa latin keresztény részében alakultak, jelentőségük 
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messze túlmutatott székhelyükön. Hatásukra a 14. századra Közép-Európa területén is 

megjelentek a felsőoktatás fellegvárai, így alakultak Prága (1348), Krakkó (1364), Bécs 

(1365), Pécs (1367) és Óbuda (1395) egyetemei.  

 

2.4.3. Az első magyar egyetemek- a magyar felsőoktatás előfutárai 

A magyar egyetemek alakulása történelmileg nem mutat lemaradást, azonban a török 

hódoltság miatt a magyar egyetemfejlődés folyamatossága nem volt biztosított. Bár több 

kísérlet is született, a próbálkozások nem bírták a török uralom alatt stabilizálni és 

fenntartani a magyar egyetemi képzést. Ezek az ellehetetlenülések lettek aztán mind 

erőteljesebb megindítói a magyar diákok peregrinációjának, amelynek kezdetei a 

későbbiekben kerülnek bemutatásra. 

A pécsi egyetemet 1367-ben Nagy Lajos király alapította. Magyarországon uralmon van a 

török, de Károly Róbert és fia, Nagy Lajos uralkodása alatt az ország bekapcsolódik az 

európai államközösségbe és politikai nagyhatalommá válik. A királyságnak egyre nagyobb 

igénye van az európai műveltséggel bíró férfiakra, mind az egyházi, mind a világi 

hivatalokban. Az uralkodói alapítású egyetemen pápai tiltásra nem folyhatott teológiai 

oktatás, ami a kor minden tudományát magába foglaló, klasszikus négy fakultásra való 

oktatási berendezkedést „csonkította‖. Az előkészítő bölcsészeti jellegű oktatásra épülő 

jogi és orvosi képzések után a legfelsőbb oktatási szintet a teológiai képzés jelentette, 

amely a pécsi képzési rendszerből kimaradt. A király halála (1382) az egyetem halálát is 

jelentette, utódai kevésbé törekedtek az egyetem megtartásán fáradozni, a következő 

uralkodók más és más városokat választottak az újabb egyetemalapítási próbálkozások 

helyszínéül. Ezen törekvések egyike az óbudai egyetem 1395-ben, Luxemburgi Zsigmond 

által való alapítása (Szögi 1996a). Az első Óbudán alapított egyetem rövid idő után, kevés 

sikert elkönyvelve zárta be kapuit. Alapításakor a népszerű bécsi és prágai egyetemek 

megtartották vonzerejüket a tanulni kívánók körében, vagyis a magyar diákok változatlan 

intenzitással törekedtek az ottani fakultásokra bekerülni. Tovább árnyalta a helyzetet az 

1402-ben kibontakozó Zsigmond- ellenes társadalmi mozgalom kialakulása, amely Anjou 

Lászlót kívánta a trónra. Habár Zsigmond megfékezte a felkelést, történelmi adataink 

szerint az egyetemi oktatók is érintettek voltak a lázadói oldalon, és ennek következtében 
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vélhető, hogy 1403-ban az uralkodó ismét, és immáron végleg bezáratta az egyetemet. 

1410-ben ugyan újra megnyílt az intézmény, de az utolsó 1418-19-es adatok után csak 

valószínűsíthető, hogy Zsigmond ismét bezáratta azt. Feltételezhető az is, hogy sem a 

város, sem a társadalom nem volt elég fejlett ahhoz, hogy nagy létszámú hazai 

értelmiségi képzést folytasson tartósan (Szögi 1996b).  

1465-ben II. Pál pápa felhatalmazta Vitéz Jánost és Janus Pannoniust, hogy a királlyal 

egyetértésben, Pozsonyban alapítsanak egyetemet. 1467-ben megnyitotta kapuit az 

Academia Istropolitana, amely nem a bolognai mintát követte, hanem a bécsi és a párizsi 

egyetemek működési rendszerét vette át. Köszönhetően Vitéz János nemzetközi 

kapcsolatainak nagyhírű oktatókat sikerült megnyerni az intézmény falai közé. A 

magyarországi egyetemalapítás korábbi kudarcain a pozsonyi kísérlet sem tudott 

felülkerekedni, sorsát megpecsételte Vitéz János politikai karrierje. A Mátyás király elleni 

összeesküvésben résztvevő Vitézt és Janus Pannoniust az uralkodó elfogatta, az egyetem 

éléről „eltávozott‖ vezetők után hamarosan a tanárok is elhagyták az intézményt, valamint 

a diákok zöme is átiratkozott Bécsbe, Krakkóba. A korszak értelmiségi elitképzésének 

helyszíne továbbra is Itália maradt, immáron az addigra feltörekvő padovai egyetemen. 

Miután Mátyás 1485-ben elfoglalta Bécset, Pozsony jelentősége lecsökkent, a különálló 

egyetemre nem lévén szükség, az lehanyatlott és nyomtalanul eltűnt a történelmi 

süllyesztőben (Szögi 1996c).  

A felsőfokú tanulmányok folytatásának igényével élő hallgatóknak nem volt ezt követően 

más lehetősége, mint becsatlakozni a külföldi egyetemjárás folyamába, tekintettel arra, 

hogy Magyarország számára a 16. század sem hozta meg a fellendülést. 1526-ban a 

mohácsi tragédia nyomán szétesett a királyság, az ország három részre szakadt; középső 

részét a török uralta, Erdélyben névleges függetlenség, a nyugati részeken Habsburg 

fennhatóság volt. A magyar művelődés magasba ívelése megtört, főleg a török uralma 

miatt lehetetlenné vált. A reformáció is hatással volt az országra, ezen belül is jelentősen a 

felsőoktatásra. Vallási szempontból megosztottá vált az ország társadalma, és az 

etnikumokon belül is megoszlott a felekezeti hovatartozás. A meginduló földrajzi 

felfedezések nyomán a világ kitárult, Magyarország pedig kiszakadt az európai 

vérkeringésből. Az országban hosszú ideig csak egyházi alapítású akadémiák, líceumok és 

kollégiumok működtek, amelyek azonban nem adtak tudományos végzettséget.  
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2.4.4. Az európai peregrináció és a magyar diákok hallgatói mobilitása a 12- 19. 

században 

A magyar diákok már a 12-13. században eljutottak a nevesebb egyetemekre, a 

peregrinációt vizsgáló Szögi László kutatásai szerint 1150-ből vannak adatok Bologna, 

Padova, de Oxford (1196) vonatkozásában is. Levéltári forrásokból tudható, hogy 1526-ig 

9 200 magyar értelmiségi választotta a külföldi tanulást és ezt a számot magasnak lehet 

tekinteni. A peregrináció jelentősebb folyamatait azonban 1526 és 1789 között sikerült 

megbízható adatokkal feltárni. Wittenberg az evangélikusok körében vált népszerűvé, a 

kálvinisták Heidelberget választották, tehát látható a protestáns érdeklődés a német 

egyetemek iránt. A katolikusok a „Habsburg‖ jezsuita egyetemeket látogatták. Az 

időszakban már 27 000 főt regisztráltak a külföldi egyetemeken, ami magas számnak 

mondható, mindig meghaladta az európai átlagot, de ismerve a történelem adta 

körülményeket, a motiváció érthető (Szögi 2005a). A peregrináció számait figyelve, 

szükséges a külföldi egyetemeken való tanulást könnyítő három fontos tényező 

megemlítése: egyrészt a közös nyelvhasználat, a latin, valamint a négy alapfakultásra 

berendezkedett egységes képzési rendszer és a kibővülő lehetőségek, amelyek abból 

fakadnak, hogy 1500-ra a legtöbb európai országnak már van saját főiskolája vagy 

egyeteme. Ezek a tényezők egyenként is és önállóan is jótékony hatással bírtak az 

egyetemjárás egyre intenzívebb kiterjedésére Európa szerte.  

Az 1789 és 1867 közötti magyarországi adatok 21 609 főt mutatnak, majd 1890 és 1919 

között 17 300 fő külföldi beiratkozását lehet megismerni a közölt kutatási eredményekből. 

Figyelembe véve az összes hallgató létszámot, amelyet négy év tanulásra vetítve számítunk 

(79 500) nagyon érdekes adatot kapunk. A vizsgált időszakban majd minden ötödik 

hallgató eljutott Magyarországról valamelyik külföldi egyetemre és képzései során 

európai ismeretekre tett szert (Szögi 2005b). Fontosnak tarom ezen adatok rögzítését 

munkámban, tekintettel arra, hogy napjaink hallgatói mobilitásának fő kérdését, a 

nemzetközi jártasság megszerzésének hatásait is vizsgálni szándékozom. A peregrináció 

négyszáz éves szakaszára (1526-1918) jellemző volt, hogy a hallgatók megszerzett 

ismereteikkel inkább visszatértek, semmint elvándoroltak, a szerzett tudás hazai 

kamatoztatása értelmiségi kötelesség számba ment.  
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11. táblázat: A magyarországi beiratkozók száma a külföldi egyetemekre és akadémiákra 1526-1919 

között 

Időszak Németország Itália Bécs Habsburg birodalmi Egyéb összesen Összes 

1526-1789 8 049 1 157 6 547 2 837 5 694 24 284 

1789-1867 3 580 132 15 600 2 007 300 21 619 

1526-1867 11 629 1 289 22 147 4 844 5 984 45 893 

1890-1919 na. na. na. na. na. 17 300 

Forrás: Szögi László adatai  (Educatio, 14.évf.2.sz. 249.old) alapján saját szerkesztés 

 

 

A közép-európai barokk kultúra virágzása megindította a német egyetemalapítási hullámot, 

amely a német protestáns és katolikus akadémiák sorát hívta életre. A hallei egyetem 

jelentősége kiemelkedik a magyar és erdélyi a peregrináció vonatkozását tekintve, az ott 

kialakult pedagógiai elméletek jelentősen befolyásolták a lutheránus diákok érdeklődését 

az intézmény iránt. 1737-ben megalakult Hannoverben a göttingeni egyetem, amely a 

magyar diákok körében hamar népszerű lett kiváló professzorai és korszerű oktatása miatt. 

A magyar diákok által Göttinga néven emlegetett intézmény stabil anyagi háttérrel 

rendelkezett, kora legmodernebb lehetőségeivel dolgozhatott és az erdélyi peregrinusok 

szinte kötelező központja lett. A német nyelvterület egyetemei népszerűségükkel a 18. 

század elején már 9 000 diákot tudhattak berkeiken belül (Szögi 1999a). 

A magyar protestáns peregrináció szempontjából jelentős hatása van a genfi és zürichi 

universitasoknak, valamint az utrechti egyetemnek, amely látogatottsága a magyar diákok 

által a 19. század elejéig intenzív volt. Azonban legjelentősebb érintettségről mégis a 

Habsburg Monarchia egyetemei esetében beszélhetünk (Olmütz, Graz, Innsbruck), ahol 

kétségkívül legnagyobb vonzereje Bécs egyetemének lett a magyar diákok körében. A 

monarchia hallgatóinak 25%-a választotta Bécset, de Prága is jelentős volt a maga 15%-os 

második helyével. A Magyar Királyság ekkor egyetlen egyetemet működtetett, a 

monarchia hallgatóinak 10%-a iratkozott a pesti egyetemre. A német egyetemek 

kialakulása és regionális átrendeződése sajátos történelmi összefüggéseket mutat, amely 

kitekintés ennek a dolgozatnak nem tárgya, ám a létrejött egyetemek sorából feltétlenül ki 

kell emelni a Wilhelm von Humboldt kezdeményezte, és 1810-ben alapított  berlini 

egyetemet. Németország vezető egyeteme Közép-Európa szellemi fellegvára is lett, immár 
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nemzetközi szintű hallgatói vonzással bírva. Köszönhetően a berlini egyetem sikerének a 

német egyetemek összes hallgatói létszáma 1830-31-ben elérte a 15 838 főt. A német 

egyetemek által kiadott diplomák és a velük párosuló ismeretek világszerte jól 

hasznosíthatóak voltak (Szögi 1999b). 

A magyar hallgatók németországi egyetemjárása már 1517 után megerősödött, a korábbi 

párizsi és itáliai egyetemek helyett inkább Heidelberget, Lipcsét vagy Erfurtot választották. 

Természetesen itt felmerülhet a kérdés, vajon ezt nem a nagyszámú magyarországi szász és 

sváb kisebbség törekvése alakította így, de Szögi László levéltári kutatásai azt mutatják, a 

magyar protestánsok is szívesen mentek a német egyetemekre. Szögi utal arra is 

forráskiadványában (Szögi 1994), hogy a Habsburg Birodalom területén működő 

egyetemek lényegesen magasabb hallgatói létszámot mutathattak fel, köszönhetően egy 

peregrinációs tilalomnak, amely a monarchián kívüli egyetemlátogatást szabályozta. Ennek 

tudható be, hogy amíg 1789-1850 között a monarchia területén az egyetemi beiratkozások 

száma 9 494 fő magyarországi hallgatót jelentett, addig a német, svájci és holland, amúgy 

szintén népszerű intézményekbe együttesen 2 359 magyar és erdélyi hallgató iratkozott be.  

A 19. de főleg a 20. századi egyetemei rendszer már nemzetállami keretekben működött, 

az egyetem a szekuláris, szellemi függetlenség intézménye. Kitekintve a nemzetközi 

tendenciákra a gyarmatosítás folyományaként az anyaország egyetemeket alapított a 

gyarmatokon, ahová az elit gyerekei jártak. Cél a honi hagyományok és akadémiai kultúra 

tovább ápolása, meghonosítása volt. Megindult az oktatók migrációja, napjainkra pedig azt 

látjuk a gyökeret vert korábbi gyarmattartó intézmények az alapmodellt megőrizve a 

gyarmati felszabadulás után is működnek, immár a hazai diákok számára. Ekkor jelent meg 

egy „inverz peregrináció‖, amikor a gyarmati elit gyerekei az anyaországba visszatérve 

folytatták tanulmányaikat (Stichweh 2000). 

 

2.4.5. A 20. századi egyetemjárás napjainkig 

A két világháború és a köztes időszakok jelentősen lecsökkentették a peregrinácós 

lendületet, majd a második világháború utáni időszak magyar egyetemjárásának képe 

gyökeresen meg is változott. Az egyetemjárás tendenciái a második világháború után egy 
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új, ideológiai alapokra szervezett képet mutattak. A távol-keleti és a Közel-Keletről, illetve 

az afrikai „baráti szocialista államokból‖ érkező hallgatók nagy létszámban jelentek meg a 

Szovjetunióban és a szovjet blokk országaiban. A tudományos akadémiai életet 

kettéválasztotta a „vasfüggöny‖, a szocialista országok diákjainak lehetőségei beszűkültek. 

A külföldi egyetemi tanulmányok folytatása eleve a szocialista országokra korlátozódott, a 

tanulmányok gerincét a marxista kurzusok képezték. Eközben a nyugati akadémiai világ 

elkezdte a háborúban megszakadt nemzetközi kapcsolatokat feléleszteni, és az 

együttműködések szervezett formáját is megalkotva, létrehozta az Egyetemek Nemzetközi 

Szövetségét
87

 (Nizza 1950, International Association of Universities). Fő célként 

megfogalmazódott a felsőoktatási intézmények kapcsolatainak fejlesztése. 1955 és 1975 

között az európai egyetemek közötti kooperáció újabb formákat öltött. Az egyetemek 

közötti csereprogramokat a mobilitási programok váltották fel, amelyek utat nyitottak az 

olyan későbbi, és meghatározóvá váló mobilitási programok előtt, mint amilyen az 

Erasmus program lett.  

1959-ben létrejött egy nemzetközi törekvés több európai rektor részvételével, akik 

megalapították az Európai Rektorok Konferenciáját (Conference des Recteurs Européens, 

továbbiakban CRE). A politikai korlátok eleinte nem tették lehetővé a szocialista országok 

egyetemeinek részvételét, és a különféle áthidaló próbálkozások sem vezettek sikerre egy 

jó ideig. Az oktatási miniszterek 1976-ban elhatározták, majd 1980-ra elindították az 

Eurydice rendszert, amely információs hálózat a közösség akkori tagjainak 

oktatáspolitikáját és rendszerét volt hivatott egymás számára érthetővé tenni. A 

kölcsönösség elvére épülő koordinált oktatási és képzési rendszer feladata: „tanulmányok 

készítése, az európai oktatási rendszerekkel és politikákkal kapcsolatos összehasonlító 

információk gyűjtése, nyomon követése, feldolgozása és terjesztése. A hálózat 

tevékenységének fő célja, hogy európai és nemzeti szinten segítse az oktatáspolitika 

kialakítását, a döntéshozatalt”
88

. A CRE tevékenységének köszönhetően 1986-ban az 

Európai Bizottság megindította az Erasmus Programot, amely a felsőoktatási intézmények 

közötti jelentős együttműködést pezsdítette fel és a hallgatói mobilitást immár EU szintű 

                                                           
87 Forrás: http://www.iau-aiu.net General Information-  Letöltés ideje: 2011. 04.21.  

88 Forrás: Nemzeti Erőforrás Minisztérium. http://www.nefmi.gov.hu/europai-unio-oktatas/eurydice/eurydice-europa Letöltés ideje: 
2011. 04.21 

http://www.iau-aiu.net/
http://www.nefmi.gov.hu/europai-unio-oktatas/eurydice/eurydice-europa


132 

 

 

szervezett keretek közé rendezte. Az információcsere fontossága elé a hallgatói mobilitás 

fontossága került. Az Erasmus máig az egyik legsikeresebb kezdeményezés az EU 

oktatáspolitikájában. Tapasztalataiból nőtte ki magát a Socrates Program, amely az oktatás 

minden területére kiterjedően, egy továbbfejlesztett egységet alkot.  

Az 1980-as évekig a felsőoktatás nemzetköziesedése cserediák programokat és tudósok 

tudományos csereprogramjait jelentette, idegen nyelvtanulást, a különböző országok 

kultúrájának megismerését, valamint tantervi kurzusok idegen országokban való 

megismerését tették lehetővé. Ekkor megkezdődött a természettudományok, a mérnöki 

tudományok és az orvostudomány nemzetköziesedése. A természettudományok és a 

technológia nyelve az angol volt, és a legtöbb tananyag olyan kurzusokon alapult, amelyek 

főleg angol nyelvű országokból származtak. A 20. század második felében a nemzetközi 

szervezetek (OECD, UNESCO, EU és a Világbank) érdeklődése és figyelme a felsőoktatás 

irányába fordult. Míg korábban a felsőoktatás nemzetek közötti szinten érvényesült, az 

interakciókat a nemzetközi szervezetek támogatták már a kormányok közötti politikai 

szinteken. Amikor a nemzeti politikák szintjén kifejezésre jutottak a nemzetközi 

felsőoktatási interakciók megvalósításának igényei, a felsőoktatás új, nemzetközi 

perspektívái tárulhattak fel. A globalizáció megjelenésével a felsőoktatás világszerte 

elkezdett nemzetköziesedni. Az egyetemek egyre jobban szembesülnek az olyan, őket 

érintő globalizációs kihívásokkal, mint a nemzeti kultúrák fenntartása az egyre 

globalizálódó környezetben, vagy az info-kommunikációs technológiák (ITC) minél 

szélesebb alkalmazása az oktatási rendszerekben és az egyetemi kutatásokban egyaránt 

(Guruz 2011a). Az 1990-es évek közepétől „a globalizáció minden bizonnyal a 

legnagyobb kihívás az egyetemek történetében” (Scott 2000). A globalizáció és a 

nemzetköziesedés együtt új tartalmat adtak és új kontextusba helyezték a felsőoktatást. 

Van der Wende (2001) egyenesen azt állítja, a felsőoktatás nemzetköziesedése maga a 

válasz a globalizációra. Már nem lehet a felsőoktatásra úgy tekinteni, mint klasszikus 

intézményi szerepre, amelyben a hallgatók és oktatók mobilitása zajlik, sokkal inkább a 

felsőoktatás politika fontos elemeként kell kezelni, mind intézményi, mind nemzeti 

szinteken, annak érdekében, hogy a globalizációra a legmegfelelőbb válaszok 

fogalmazódjanak meg.  
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2.5.  Európa válasza a kihívásokra: a Bolognai Folyamat és a legfontosabb 

állomások  

A transznacionális felsőoktatási piac legnagyobb és legintenzívebb verseny szegmense a 

nemzetközi hallgatói mobilitás területe. Az Európai Unió tagországai közötti munkaerő- 

migráció ösztönzésére a Bolognai Folyamat hivatott a hallgatói mobilitást serkenteni, 

mindezt a gazdasági versenyképesség növelése érdekében. 

A Bolognai Folyamat az európai országok felsőoktatásért felelős minisztereinek 

állásfoglalása a felsőoktatás megreformálása és az európai felsőoktatás egy szintre 

harmonizálása érdekében. A célkitűzések kezdetén, 1988-ban aláírták Bolognában a 

Magna Charta Universitatumot, amely alapelveket fogalmazott meg arra vonatkozóan, 

miképp kell működnie a 20. század végi és az új évezred kihívásai felé tekintő 

egyetemeknek. (A folyamat ténylegesen 2000-től indult meg.) A dokumentum 

nyilatkozatot fogalmazott meg a hallgatói migráció vonatkozásában is. Elfogadása 

lehetőséget nyitott az egyetemek közötti együttműködések irányába is. 1991-től a 

rendszerváltó országok felsőoktatási lehetőségei is kiszélesedhettek. A Maastrichti 

egyezmény nyomán az Európai Bizottság szerepvállalása is megerősödött a felsőoktatás 

kérdéseinek vonatkozásában. 1990-től megindulhatott a Tempus program, (Trans-

European Mobility Programme for University Students) amely programba csatlakozók 

egyenrangú felekként fogalmazhatták meg törekvéseiket, elképzeléseiket és igényeiket a 

felsőoktatás európai működését illetően. Racionalizálásra került a mobilitási program, 

amely összehangolást nem csak az egyetemek közötti átjárhatóságot teremtette meg, 

valamint a munkaerő- piaci harmonizáció irányába való törekvések is jellemezték.  

 

Az újabb lépésre 1998-ban került sor, amikor Párizsban aláírták a „Sorbonne Deklarációt‖, 

amelyben a diplomák és képzési rendszerek architektúráját vázolták fel, az általános 

keretrendszerek megfogalmazása által. Ekkor fektették le a nemzetközileg elfogadásra 

kerülő diploma kibocsátás rendszerét, valamint az egymásra épülő képzési pályát (BSc, 

MSc, Ph.D). 1999-ben már 29 miniszter találkozott Bolognában és aláírásra került a 

Bolognai Nyilatkozat. A tagországok és a meghívott nem uniós országok mellett, 

„képviseltette magát az Európai Bizottság, az UNESCO, az OECD, az Európa Tanács, 

megjelentek az egyetemi oktatók, a hallgatók, a kutatók, a munkaadók és a szakszervezetek 
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reprezentánsai is. Már ez a széles körű részvétel is mutatja, hogy nem felsőoktatási 

belügyről, hanem széles társadalmi kihatású, EU szintű komplex problémáról van szó”.
89

 

Két évvel a Bolognai Nyilatkozat aláírása után a miniszterek 2001-ben találkoztak 

Prágában, ahol lefektették a Bolognai Folyamat irányait és prioritásait. A helyszín 

jelzésértékű, mintegy utalás is volt az Európai Unió keleti irányú bővítését tekintve.  

 

14. ábra: Az új képzési rendszer a Bolognai Folyamat szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A következő eseményre 2003-ban került sor Berlinben, amikor két évre szóló középtávú 

prioritások kerültek a miniszterek által megfogalmazásra. A három prioritás: a 

minőségbiztosítás, a két ciklusra épülő képzési rendszer elfogadása (bachelor, master), 

valamint a diplomák és tanulmányi idők elfogadása. Ezt követően 2005-ben, Bergenben 

találkoztak a felek, hogy az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) céljait és prioritásait 

megfogalmazzák 2010-ig. A találkozó célja egy félidős értékelés megtartása volt, 

kifejezetten az EFT kialakítása érdekében való politikák összehangolása érdekében. 

Ekkorra már a fokozatok kétciklusú megszerzésének bevezetési üteme sikeresen haladt a 

folyamatban bent lévő hallgatók 50%-át érintette. A Berlinben megfogalmazott 

minőségbiztosítási rendszer működőképes és életképes, ám az előrehaladáshoz ismét 

megfogalmazódott a mind intenzívebb hallgatói részvétel bevonása a folyamatokba (OKM 

2005).  

                                                           
89 Barakonyi Károly (2001): Sorbonne-tól Prágáig. A „bolognai folyamat‖II. www.magyarfelsooktatas.hu/friss/index.html   letöltés ideje 

2011. 04. 09.  

 

Munkaerőpiac 

Felsőfokú 

szakképzés 

(4 félév) 
Alapképzés (6 félév) 

Mesterképzés (4 félév) 

Doktori képzés 

http://www.magyarfelsooktatas.hu/friss/index.html
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A következő miniszteri találkozóra 2007-ben került sor, amikor a miniszterek 

megállapítottak, hogy az eltelt két év sikereként értékelhető, miszerint az elért eredmények 

közelebb vitték az országokat az EFT megvalósításához. Kiemelt fontosságot kapott a 

felsőoktatási intézmények átjárhatósága, valamint hangsúlyt kapott a globális kihívásokra 

megfogalmazandó közös válaszok fontossága is. A tudásbázis a kutatás és az innováció 

ösztönzése mellett, immár sokadszor, de egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a 

támogatandó célok között a hallgatói mobilitási programok ösztönzése és támogatása. 

„Az oktatók, a hallgatók és a diplomások mobilitása a bolognai folyamat egyik központi 

eleme, amely megteremti a fejlődés lehetőségét az egyén számára, fejleszti az egyének és az 

intézmények közötti nemzetközi együttműködést, javítja a felsőoktatás és a kutatás 

minőségét és a felsőoktatás európai dimenziójának egyik lényege.”
90

 

 

2009-ben Leuvenben már 46 ország felsőoktatásért felelős minisztere értékelte a folyamat 

eredményeit és mutatta be az új célkitűzéseket. Megfogalmazták a kreatív és innovatív 

tudásalapú Európa legfontosabb célkitűzéseit 2020-ig. Külön szerepet kapott a felsőoktatás 

kiszélesítése az egész életen át tartó tanulás irányába (LLL=Life Long Learning), valamint, 

mint minden miniszteri találkozón Leuvenben is kiemelt szerepet kapott a hallgatói 

mobilitás rendszerének értékelése. „Meggyőződésünk, hogy a hallgatói, pályakezdő kutatói 

és oktatói mobilitás javítja a képzési programok minőségét illetve a kutatási kiválóságot, 

továbbá erősíti az európai felsőoktatás tudományos és kulturális nemzetköziesítését. A 

mobilitás a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából egyaránt fontos, 

elősegíti továbbá a sokféleség iránti megértést, illetve javítja a más kultúrákkal való bánás 

képességét. Ösztönzi a nyelvi sokféleséget, így megerősítve az Európai Felsőoktatási 

Térség többnyelvűségének hagyományait, továbbá növeli a felsőoktatási intézmények 

közötti együttműködést és versenyt. Ezért a mobilitásnak az Európai Felsőoktatási Térség 

védjegyévé kell válnia. Felhívunk minden országot a mobilitás növelésére, biztosítva annak 

magas minőségét illetve változatosabbá téve a mobilitás típusait és szélesítve hatókörét.  

                                                           
90 Londoni Kommüniké (2007): Az Európai Felsőoktatási Térség felé: válasz a globalizált világ kihívásaira. 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/felsoo/bolo_london_hu_070601.pdf  letöltés ideje 2011. 05. 19.  

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/felsoo/bolo_london_hu_070601.pdf
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2020-ban  az Európai Felsőoktatási Térség végzős hallgatói legkevesebb 20%-ának kell 

külföldi tanulmányi vagy képzési tapasztalatokkal rendelkeznie.”
91

 

 

A 2010-es miniszteri találkozóhoz már hazánk is kapcsolódik: Bécsben és Budapesten 

találkoztak a miniszterek azzal a céllal, hogy meghirdessék az Európai Felsőoktatási 

Térséget (EFT). A Térség immár 47 tagot számlál és kiemelten foglalkoztak azzal a 

ténnyel, miszerint a kialakult felsőoktatási regionális, határokon átnyúló együttműködések 

egyfajta egyedisége elismerést és érdeklődést váltottak ki a világ más részein is. A 

találkozó célkitűzései az EFT dinamizálása, és a Térség megerősítése a következő tíz év 

kihívásaival szemben, amelyek az új munkamódszerek és az információáramlást segítő 

tevékenységek összehangolásában és fejlesztésében rejlenek (NEFMI 2010).  

 

2012-ben Bukarest adott otthont az Európai Felsőoktatási Térség 47 miniszterének 

találkozójára. A találkozó lehetőséget adott a Bolognai Folyamat eddigi eredményeinek 

megvitatására, valamit bemutatásra kerültek a program új célkitűzései 2020-ig. A fórum 

legfőbb céljaként, a politikai párbeszéd, és a partneri együttműködés erősítése 

fogalmazódott meg. Egyik kiemelt téma volt a globális akadémiai mobilitás ösztönzőinek 

és korlátainak feltárása, valamint a felsőoktatás minőségének javítási lehetőségei nemzeti 

és regionális szinteken, hiszen ezek azok a tényezők, amelyek a foglalkoztathatóság 

kereteit erősíthetik és tágíthatják.
92

 

 

 

2.6. „Bologna” értékelése 

 

A Bolognai Folyamat egy ambiciózus vállalkozás, amelynek célja az átláthatóság és az 

intézkedések egységessége a felsőoktatási „labirintusban‖, valamint az egyre növekvő 

felsőoktatási mobilitás koordinálása Európában. Ez nem egy nemzetközi egyezmény, sem 

pedig egy EU –s projekt program. Érdemes megjegyezni azt is, hogy maguk a felsőoktatási 

intézmények nem kezdeményezték a Bolognai Folyamatot, hanem inkább a politika által 

                                                           
91 A bolognai folyamat 2020 – Az Európai Felsőoktatási Térség az új évtizedben Európa felsőoktatásért felelős minisztereinek 
nyilatkozata Leuven és Louvain-la-Neuve, 2009. április 28-29. www.nefmi.gov.hu/letolt/felsoo/leuven_hu_2009_04_kn.pdf letöltés 

ideje 2011. 05. 19.  
92 Forrás: http://www.bologna-bucharest2012.ehea.info letöltés ideje: 2012-08-20. 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/felsoo/leuven_hu_2009_04_kn.pdf
http://www.bologna-bucharest2012.ehea.info/
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lettek finoman bevezetve a kezdeményezésekbe. Sőt, ahogy Anne Corbett (2005) is utal rá 

„a politikai döntéshozatal a felsőoktatásban az állami és nem állami szereplők 

partnerségén alapuló, nem pedig jogszabályokon rendeződő „akció”.
93

 Vagyis a Bolognai 

Folyamat (Neave 2002) olyan alapvető ideológiai elkötelezettséget tükröz, amelyek 

elősegítik mind a mobilitást, mind a foglalkoztathatóságot, mind pedig a 

versenyképességet.  

 

A 2007-ben megfogalmazott stratégia szerint a Bolognai Folyamat öt (+1) kulcsterületre 

vonatkoztatva rögzítette az eredményeket és fogalmazta meg a további célokat
94

: 

1. A fokozatok rendszerében a háromciklusú képzés megvalósítása területén jelentős 

eredmények születtek. 

2. A strukturált doktori programok eredményei, hogy nemzeti szinten három-négy év 

időtartamú programok alakultak, bennfoglalva a kutatási tréningeket is. 

3. ECTS- az Európai Kreditátviteli Rendszer (korábban Ekvivalencia Bizottság) 

működése megindult, de ezen a területen több és hatékonyabb együttműködés 

szükséges 

4. A képesítések méltányos elismerésének ügye hangsúlyosan fontos az 

állampolgárok mobilitása, és versenyképessége vonatkozásában, mind térségi, 

mind globális szinten. 

5. Az intézményeknek folytatniuk kell saját minőségbiztosítási rendszereik 

kialakítását, a hallgatói részvétel bevonásának szorgalmazása mellett. 

                                                           
93 Corbett, Anne (2005): Universities and the Europe of knowledge. New York: Palgrave Macmillan. p. 203.  
94 http://eacea:ac.europa.eu/portal/page/portal/eurydice/showpresentation?pubid=086EN letöltés ideje 2011. 04.11. 

http://eacea:ac.europa.eu/portal/page/portal/eurydice/showpresentation?pubid=086EN
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2.7.  Oktatás, képzés és ifjúsági programok az Európai Unióban 

 

2006-ig a Socrates Program volt Európa 31 országa számára az általános oktatási program, 

25 tagországgal és két EU tagjelölt ország Bulgária, Románia részvételével. Szintén a 

programban résztvevő országok még Törökország, valamint Izland, Lichtenstein és 

Norvégia. A Leonardo da Vinci program főleg a szakképzés területét érintve jött létre még 

1994-ben. Első szakképzési program ciklusa 1999-ben lezárult, majd következő szakasza 

2000-2007 között tartott. Az időszak célkitűzése az európai uniós szakképzési politika 

megvalósítása és ezzel összehangolni a tagállamok szakképzési politikáját. 2007-ben 

létrejött egy új program, a Life Long Learning, amelybe a fenti programok beépülve már 

egységes 2010-2013-ra megfogalmazott rendszerben és stratégiával jelentek meg a 

szakképzési és felsőoktatási rendszerben. 

 

Az új program célja egy olyan tudásalapú társadalom létrejöttének segítése, amelyben az 

élethosszig tartó tanulás lehetősége a résztvevő államok közösségfejlesztési céljait erősítik, 

a fenntartható gazdasági fejlődés és nagyobb társadalmi kohézió irányába tartanak. Cél a 

közösségen belül az interakciók és az együttműködés erősítése a mobilitási és oktatási 

képzési rendszerek között. A programban kulcsszerepet játszik a mobilitás, amely a 

minőségi chartában lefektetett alapelvek szerint működik. Nem csak a külföldi tartózkodás 

megszervezése, de a szakmai, nyelvi, pedagógiai és kulturális előkészítés is a program 

része, a mobilitási tapasztalat minél szélesebb körű és hasznos elérése céljából. A szakmai 

képzés lényegi eleme a duális gyakornokképzés, valamint a szakmai továbbképzésekben 

résztvevő munkaerő-piaci szereplők mobilitása, a területet érintő projektek keretében. 

Másik prioritás a szakképzési szakemberek mobilitása, az oktatói kompetenciafejlesztés a 

vállalati szférával való együttműködésben tett törekvések.  
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2.8.  A legsikeresebb mobilitási program- az ERASMUS. Magyarország a 

programban 

A szervezett mobilitási programok legfontosabbjai az Európai Bizottság gondozásában 

működő Erasmus, Socrates és Leonardo programok, valamint egy regionális csereprogram 

a CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies). A hatodik 

kulcsterület a mobilitási programok ösztönzése és támogatása. (Lsd. öt kulcsterület 2.5. 

fejezet). Az Európai Unió kiemelt célja a nemzetközi mobilitási program 2020-ig való 

továbbfejlesztéseként elérni, hogy minden ötödik egyetemista tanuljon ekkorra külföldön 

legalább egy szemeszter erejéig. Magyarországnak erős lemaradása van, a hallgatók 1,5%-

a tanul az Unió valamely felsőoktatási intézményében, ami bőven az európai 10%-os átlag 

alatt van. Azonban, ha nemzetközi kitekintést teszünk elmondható, a legismertebb és 

egyben legnépszerűbb Erasmus program már 2,5 millió hallgató mobilitását támogatta 

Európában. Míg a program kezdetekor 140 hallgató 52 országból, és 28 oktató 16 

országból vett részt a programban, a 2010-es évre ez a szám jelentősen megnövekedett: 

már 186 ország képviseltette magát a programban 213 266 résztvevővel.
95

 

Mára már nyilvánvaló, hogy ez a felsőoktatási multinacionális együttműködés a globális 

kihívásokra való reagálás, csupán jogszabályokkal nem jöhetett volna létre. A Bolognai 

Folyamat egy példátlan együttműködés a kontinentális Európa felsőoktatási 

rendszerében, amely reformot hozott. Reformot, amely az 1970-es évek végéig nem 

létezett, tekintve, hogy az államok zárt nemzeti rendszerekben kezelték és támogatták a 

folyamatokat.  

                                                           
95 http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects_en.html  letöltés ideje 2011.04.11. 

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects_en.html
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15. ábra: Erasmus hallgatói mobilitás 2000- 2010 között 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: www. wissenschaft-weltoffen.de adatok alapján saját szerkesztés 

„Magyarországról a programhoz való 1997-es csatlakozás óta több mint 30 ezer fiatal 

utazott külföldre Erasmusszal; hazánk a program igen aktív országának számít, az 

ugyancsak aktív és fejlődő közép- európai térségben. A mobilitás növelésében eddig 

minden évben megelőzte Magyarország az európai átlagot.”
96

 Habár az európai átlagot 

(10%) Magyarország (1,5%) messze nem éri el, a mobilitás növelése mégis bíztató 

intenzitást mutat.  

A sikert alátámasztja az a várható eredmény, amely szerint a jelen mobilitási mutatói 

alapján 2013-ra a hárommilliomodik Erasmus hallgatói létszámot érheti el a program.
97

 A 

2009/2010-es évben 4 140 hallgató kapott támogatást a magyar egyetemekről, hogy 

külföldön folytathassa tanulmányait. A legkedveltebb célterületek Németország, 

Olaszország és Franciaország (Tempus 2011). Az Erasmus érdekessége, hogy 2013-ra a 

programban részt vevő hallgatók 60% nő, és a hallgatók 80%-a családjából az első, aki 

mobilitási programban vesz részt. 

 

                                                           
96 Erasmus: már több mint 30 ezren éltek vele. Tempus Közalapítvány cikke- 2011. március 8. 

http://www.tpf.hu/pages/subpage/index.php?id=1169&page_id=371- letöltés ideje 2011-05-17 
97 2013 novemberére az Erasmus elérte a 3 milliós hallgatói létszámot. www.tpf.hu 2014-04-01 

 

http://www.tpf.hu/pages/subpage/index.php?id=1169&page_id=371-
http://www.tpf.hu/
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12. táblázat: A 2009/2010-es tanév Erasmus program kiküldött hallgatók száma- magyar egyetemi 

rangsor 

Rangsor 

(47 intézményből) 
Intézmény neve Tanulmányok és szakmai gyakorlat/ fő 

1. Eötvös Loránd Tudományegyetem 516 

2. Budapesti Corvinus Egyetem 459 

3. Pécsi Tudományegyetem 377 

4. Szegedi Tudományegyetem 343 

5. Debreceni Egyetem 308 

17. Széchenyi István Egyetem 61 

Forrás: Tempus Közalapítvány, saját gyűjtés 

 

A hallgatói mobilitási programok előkészítik az európai munkaerőpiacon való mozgást, 

amellett, hogy a programok fő célkitűzése olyan európai elit „kitermelése‖, amely 

jellemzően magasan képzett, mobil és kulturálisan nyitott liberális értelmiséget jelent. Az 

európai felsőoktatási reform több mint tíz évre tekint vissza. Ez alatt az idő alatt, a kredit 

mobilitásról egyre inkább a diploma mobilitásra helyeződött a hangsúly. Mivel azonban a 

nemzetköziesedés stratégiai kérdés az egyetemek számára, a globalizáció következtében a 

nemzetközi mobilitás egyre jobban előtérbe került az Európai Felsőoktatási Térségbe 

történő mobilitás helyett.  

Az európai felsőoktatási reformok elmúlt 10 éve a következő szinteken összegezhető 

(Hrubos 2011): 

 Kormányzati szint: a felsőoktatási miniszterek 2009-es Leuven-i miniszteri 

konferenciáján nyugtázták a miniszterek, hogy a különféle szabályozások, mint pl. 

a kreditátvétel rendszere, a minőségbiztosítás alakítása, vagy a duális képzés, 

illetve az oklevél mellékletek szabályos kiadása, valamint a Lisszaboni Elismerési 

Egyezmény betartása miniszteri hatáskörbe utalva működik. Több fontos téma, 

amely nem tartozik a (felső)oktatási miniszterek szakterületére, de mégis érintik a 

folyamatot,  megnehezítik a nemzeti szintű előkészítési munkát. Ilyen területek pl. 

a bevándorlás kérdése, a vízum, a munkavállalási engedélyek, a nyugdíjbeszámítás, 

a diákhitelek és az ösztöndíjak átvitele más országba. 2020-ra azonban egy 

számszerűsített célkitűzés megfogalmazódott, mely szerint erre az időre az Európai 
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Felsőoktatási Térségben megvalósul, hogy a képzésekben résztvevők 20%-a 

vegyen részt a nemzetközi tanulmányi célú mobilitásban tanulmányai folytatása 

alatt. Az 1999- 2010 időszaka alatt megtartott miniszteri találkozókon bemutatott 

eredmények szerint ez a szám jelenleg csupán 10% alatti. 

 A szervezeti szint értékelése az Európai Egyetemi Szövetség Trends Reportjai által 

valósul meg. Eszerint a mobilitás, mint a nemzetköziesedés része kiemelt szerepet 

kap, és átfogóbb szervezeti keretekben kezelt az egyetemek által. Az oktatás és a 

kutatás kiemelt szerepe mellett, szintén hangsúlyos az oktatói és hallgatói mobilitás 

kérdése. A transznacionális oktatási formákkal szemben tanúsított kezdeti 

akadémiai bizalmatlanság mára már eltűnni látszik, és egyre elismertebb 

létjogosultsága van az egyetemek „kihelyezett, határon átnyúló campusainak‖ és a 

nemzetközi kutatóközpontoknak, még akkor is, ha ezek kifejezetten költségigényes 

vállalkozások és megterhelőek az egyetemi költségvetésre. A hallgatói 

csereprogramokban résztvevőkről egészen pontos adatokkal rendelkeznek az 

intézmények, azonban mivel minden hallgatót mobilként tartanak számon, ezért a 

migrációs hatásokat nem lehet mérni. (Dolgozatom empirikus részében ennek a 

szegmensnek, kutatási lehetőségeimhez mérten egy szeletét törekszem feltárni, 

melyekből szándékaim szerint levonható következtetéseket alkothatok) 

 A hallgatói álláspont mindig kritikus, de fontos szerepe van az egész felsőoktatási 

reform folyamatban. A hallgatók véleménye szerint egyre inkább elüzletiesedik a 

tanulmányi mobilitás, és háttérbe szorul az egyéni fejlődés kérdése, holott a 

programok kiemelt lehetőségeként aposztrofálják a kultúrák megismerését, az 

egyéni kvalitások kiszélesedésének lehetőségét stb. Úgy érzik az intézmények 

inkább a bejövő hallgatókkal foglalkoznak (ők hozzák a pénzt), a kiutazókkal 

kevésbé, a munka mellett tanulók mobilitásával pedig senki sem foglalkozik. 

Kifogásként fogalmazódott meg, hogy ugyan elismeréssel kezeli egyetemük a 

mobilitási programba való becsatlakozásukat, de tanulmányaik kinti eredményeit 

nem számítják be itthon. Ennek vonatkozásában nincs olyan intézményi kultúra, 

amely segítené a hallgatókat. Az adott mobilitási programban való részvétel 

azonban hiába adott elvileg minden hallgató számára, a kiutazást és a kint 

tartózkodást érintő járulékos költségek miatt ismét csak azok a hallgatók tudnak 
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élni a lehetőséggel, akik olyan anyagi háttérrel rendelkeznek, amely segítségével 

felmerülő költségeik mintegy „családi támogatásban‖ megoldásra lelnek. Az 

Európai Hallgatói Szövetség törekszik egy alapot létrehozni ennek a problémának 

az áthidalására, de pénzt erre csak az Európai Bizottság tudna biztosítani, amely 

nem fókuszál a kérdésre. A megoldás az lehetne, hogy nemzetállami szintre kell 

hozni a kérdést, és minden lehetséges fórumon küzdeni érte. (Az Erasmus Mundus 

jó példa, de egyedülálló) 

 Független értékelés: az eltelt tíz évet egy független kutatócsoport is értékelte, 

azonban tekintve, hogy a program kezdetekor nem fogalmazódtak meg a siker 

kritériumai, nehéz volt az értékelés, viszonyítás nélkül. Értékeléshez így hallgatói 

létszám adatokkal dolgoztak, a beérkező hallgatókra vetítve az adatokat. A számok 

szerény mértékű százalékarány növekedést mutatnak (1999- 3,5%, 2007- 4,6%).  

A reformok továbbvitele elengedhetetlenül fontos, a hallgatói mobilitás szerepe nem 

vitatott az Európai Felsőoktatási Térségben sem. Azonban a nemzetközi mobilitás 

akadémiai megítélése figyelemfelkeltő: mobilitást, de nem minden áron! „A külföldi 

hallgatókért való verseny a kommercializálódás elég egyértelmű jegyeit mutatja, mintha a 

nemzetközi mobilitás maga a cél lenne, nem pedig eszköz, fontos társadalmi, gazdasági, 

akadémiai értékek szempontjából.”
98

 

 

2.9.  Campus Hungary
99

- A felsőoktatás nemzetközi versenyképességéért 

2013. januárban meghirdették a felsőoktatás nemzetközi versenyképességének növelését, 

mint célt, kitűző magyar programot, a Campus Hungary-t. Cél, hogy Magyarország 

visszatérjen az európai szellemi közéletbe. A program TÁMOP keretben, mintegy 3,63 

milliárdos támogatással valósulhat meg. A hallgatói mobilitás húsz évre visszatekintő 

lehetőségei mellett a program célja, hogy azon keresztül nagy létszámú, szervezett 

formában megvalósított kiutazások történjenek, a megszerzett tudás hazahozatalával. A 

Campus Hungary olyan felsőoktatási mobilitási program, ami országos szinten 

                                                           
98 Hrubos Ildikó (2011): Örök felsőoktatási érték- változó hangsúlyokkal. Educatio. 2011/2. p.218.  
99 www.campushungary.hu és Csekő Krisztina: Campus Hungary c. előadása alapján. 8.Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong 

Learning Konferencia. Gödöllő. 2012-04-26 

http://www.campushungary.hu/
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koordinálható. Célja a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének fokozása, a 

felsőoktatásból kikerülők foglalkoztathatóságának növelése, valamint nemzetközi 

jártasságot, szakmai tapasztalatokat és kapcsolatokat szerző, magyar értelmiség képzése, 

akik magabiztos nyelvtudással kapcsolódnak be a munkaerő-piacba.  

Már korábbi hallgatói felmérések is azt mutatják, hogy a legnépszerűbb mobilitási 

program, az Erasmus ösztöndíja nem elegendő, az ösztöndíjakat és a diákhiteleket nem 

lehet hordozni, és a program által biztosított ösztöndíj, csak részben fedezi a kint 

tartózkodás felmerült költségeit. Az anyagi nehézségek mellett már többször is 

megfogalmazódott hallgatói oldalról az Erasmus általános kritikája: a gyenge és kevés 

információ, a nehézkes és sokszor túlbonyolított adminisztráció, a rugalmatlan képzési 

programok és a nyelvi kurzusok számának elégtelensége.  

16. ábra: A hallgatói mobilitást leginkább akadályozó tényezők 2012-es felmérése 

 
Forrás: Bologna with student eyes 2012. p.31.  (Biggest obstacles for student mobility identified by student union) alapján saját 

szerkesztés 

 

„A Campus Hungary program célja, hogy a magyar felsőoktatási intézmények az európai 

felsőoktatási térség aktív tagjaként minél hatékonyabban bekapcsolódjanak a nemzetközi 

oktatási együttműködésekbe, javuljon az oktatás minősége és színvonala, bővüljenek a 

hallgatók számára nyújtott szolgáltatások, s hosszú távon minél több külföldi hallgató 

szerezzen diplomát magyarországi felsőoktatási intézményekben. Ezt megalapozandó, a 
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Campus Hungary program 2015-ig mintegy 2 700 magyar hallgató számára nyújt 

lehetőséget külföldi tapasztalatszerzésre. 

Ha magyar felsőoktatási intézmény hallgatója vagy (bármilyen oktatási szinten tanulsz is), 

a Campus Hungary program ösztöndíja segítségével részt vehetsz külföldi részképzésen, 

szakmai gyakorlaton, nyári egyetemen valamely ország felsőoktatási intézményében. A 

támogatás célja, hogy a hallgatók nemzetközi tapasztalatra tegyenek szert, külföldi 

tanulmányaikért itthon megkapják a megfelelő krediteket, és kint tartózkodásuk során 

terjesszék Magyarország és a magyar felsőoktatás jó hírnevét.”
100

 

 

A pályázók 4-21 hét időtartamra mehetnek külföldre szakmai gyakorlat céljából és 12-26 

hetet tölthetnek valamely fogadó intézményben az ösztöndíj-féléves részképzés kereteiben. 

A támogatások összege átszámolva kb.600-800 Euro közötti összeget jelent a pályázatot 

elnyerő számára havonta. A fogadó intézmények köre széles, bármely olyan felsőoktatási 

intézmény lehet szerte a világon, amelyet a pályázó hallgató küldő intézménye jóváhagy, 

de lehet pályázni akár múzeumba vagy levéltárba is, vagy kutatóintézetbe. A program a 

már meglévő intézményi kapcsolatok elmélyítését és a szélesebb körre kiterjedő új 

kapcsolatok kialakítását támogatja. Disszertációm elején megfogalmaztam kutatási 

kérdésként a mobilitási programokkal összefüggő anyagi nehézségeket, mint a 

programokból kiszoruló tehetséges és szegényebb hallgatók hátrányát. Úgy gondolom a 

Campus Hungary ígéretes „válasz‖ lehet a probléma kezelésére, hosszútávon 

kiküszöbölésére.  

 

2.10. Versenyképesség és stratégia az egyetemi képzésben 

Habár disszertációmnak nem célja az egyetemek versenyképességének részletes tárgyalása, 

a humánerőforrás képzés, a munkaerő-piaci kihívásoknak való egyéni megfelelés 

szempontjából, valamint a tanulmányi mobilitást biztosító „bázisként‖ mindenképp 

meghatározó szerepük van. A megindult nemzetköziesedési folyamatban az egyetemek, 

főiskolák a világszínvonalhoz szeretnének felzárkózni, és ennek a folyamatnak eszköze a 

                                                           
100 Forrás: http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=1197 letöltés ideje 2013-01-16 

http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=1197
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hallgatói mobilitás. A felsőoktatásban nemzeti piacok vannak, a globalizációban ehhez 

nemzetközi partnerség kell, a felsőoktatási intézmények között együttműködés szükséges; 

erre szolgál a mobilitás. Napjainkra az egyetemek legfontosabb stratégiája lett, hogy 

képesek legyenek a nemzetközi versenyben való helytállásra, a megerősödő nemzetközi 

kapcsolatok nyomán pedig lehetővé vált, hogy a hallgatók a legjobb intézményekben 

sajátítsák el választott pályáikhoz az ismereteket. A humán erőforrás szerepe 

felértékelődött, az ismeretek folyamatos megújítása, a gazdasági versenyképességben való 

helytállás kulcselemévé vált.  

Az egyetemek mára már nem csupán, mint oktatási intézmények, de mint a gazdaság 

fontos szereplői is működnek. A megjelent új funkció „a kutatási tevékenységre alapozott 

képzések révén keletkező új kompetenciák átadását a gazdasági szereplők részére, az új 

technológiai ismeret és tudás birtoklását (szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok), 

ezek saját (egyetemi spin-off cégek alapítása) és külső (vállalatok, közintézmények) 

hasznosítását, valamint a szakpolitikák formálásához való hozzájárulást (beleértve 

tanácsadó testületekben való részvételt)valamint– a társadalmi felelősségvállalást az 

intézmény közvetlen térségében, régiójában, a helyi igények kielégítését, a regionális 

munkaerőpiac és a helyi társadalom értelmiségi központjaként való működést”
101

 jelentik. 

Mindez tehát azt jelenti, hogy olyan technológiai ismereteket és tudásrendszert kell az 

egyetemeknek felállítani, amellyel képesek kiszolgálni a gazdaság szereplőit. Ezek az 

igény- és viszonyrendszerek eredményezték a felsőoktatás átalakításának szükségességét, 

valamint a szolgáltató egyetem megjelenését. A szolgáltató egyetem gazdasági 

kapcsolatokat, társadalmi viszonyrendszereket erősít és törekszik megfelelni a mindinkább 

szélesedő és nemzetközivé váló versenyben. (Farkas- Vilmányi 2009) 

Ennek az újfajta egyetemi szerepkörnek lényeges eleme a hallgatói mobilitási rendszert 

preferáló intézményi működés is. A diákok mobilitásával ösztönzött versenyben kialakult 

egy új európai felsőoktatási „kategória‖, a versenyképes egyetem. Az egyetemek 

legfontosabb szerepe lett a tudás megőrzése, kapcsolataik révén a tudásátadás, valamint a 

társadalom és a munkaerő piac elvárásainak való megfelelés, reagálás a változó piaci 

                                                           
101 Farkas- Vilmányi (2009): A felsőoktatási intézmények szerepének változása. Budapest. Avir Kézikönyv. 

http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/avir-kezikonyv/avir-kezikonyv letöltve 2011-06-08 

http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/avir-kezikonyv/avir-kezikonyv
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igényekre. Ebben a versenyben fontos tényező az egyetemek küldő és fogadóképessége 

egyaránt. Azonban ez önmagában nem elég, az egyetemeknek maguknak is 

alkalmazkodniuk kell a munkaerő piaci orientáció erősítéséhez azáltal, hogy valós 

igényeket törekedjenek kielégíteni.  

17. ábra: A Széchenyi István Egyetem Erasmus küldött és fogadott hallgatóinak száma 1998-2010 

 

Forrás: Nemzetközi Projekt Központ, Széchenyi István Egyetem 

Empirikus kutatásom intézményi helyszíne a győri Széchenyi István Egyetem ebben a 

komplex kihívás rendszerben szolgálja a térséget és mind jobban igyekszik hozzájárulni a 

szellemi és társadalmi felemelkedéshez, valamint a gazdasági növekedéshez. A kiutazó 

hallgatók körében végzett felmérések (élménybeszámolók) szerint a külföldi tanulmányok 

elsődleges hozadéka az adott nyelv elsajátítása és annak magabiztos használata mellett a 

megszerzett nemzetközi jártasság. Visszatérve sokkal önállóbban és biztosabban folytatják 

tanulmányaikat, majd vágnak neki a munkaerő piacra való bekerülés versenyébe. 

Összehasonlítva a mobilitási programokban részt vevő hallgatókat a többi hallgatóval, akik 

nem folytattak időszakos külföldi tanulmányokat, a mobil hallgatók áttérése a munkaerő-

piacra zökkenő-mentesebb (Teichler 2002a).  
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18. ábra: A Széchenyi István Egyetem által küldött hallgatók száma szemeszterenként 

 

Forrás: saját gyűjtés a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Projekt Központ adatai szerint 

 

A győri térség olyan fejlődést mutat, amely nem csupán a járműipart érinti, de minden 

olyan szolgáltatási, oktatási és civil szférát, amely részese ennek a fejlődésnek. Ezeken a 

területeken a Széchenyi István Egyetem törekszik kifejteni hatásait, azzal a szándékkal, 

hogy minél erőteljesebben szolgálja az adott területek igényeit. A Széchenyi Egyetem 

célja, hogy ebben a kihívásban saját kreatív energiáit felhasználva megállja helyét, és a 

lehető legtöbbet tegye a magyar gazdaságért és társadalomért. Az egyetem infrastruktúra 

fejlődése egy 15 MRD összegű fejlesztést tudhat maga mögött, folyamatos a szellemi 

infrastruktúrafejlesztés is, ennek hozadéka mind az oktatásban, mind a gazdaságban meg 

fog jelenni. Az egyetem jövőképe egy olyan kutatás- fejlesztési központ beágyazódása a 

térségbe, amely kiszolgálja a jelenlévő cégek igényeit, de távlatokat nyit más vállalkozások 

számára is.
102

  

„Az oktatásnak olyannak kell lennie, hogy a felkínáltakat, mint értékes ajándékot, és nem 

mint nehéz kötelességet fogadják be” (Albert Einstein, 1952).  

Az egyetemen olyan képzést kell folytatni, amely értékes a gazdaság számára. Ezt 

kétféleképp lehet lemérni, egyrészt az egyetemen végzett hallgatók elhelyezkedésének 

                                                           
102 Dr. Szekeres Tamás rektor (Széchenyi István Egyetem, Győr) 2011. március-május közötti nyilvános nyilatkozatainak összegzése. 
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mérésével, amely a végzést követő fél éven belül 95%-ot
103

 mutat a Széchenyi Egyetem 

esetében, valamint a magas indító fizetések számbavételével. A nemzetközi cégek térségi 

jelenléte elvárja a fiatal pályakezdők nemzetközi jártasságát, szakmai hozzáértését és az 

idegen nyelvű kommunikáció teljes magabiztosságát. A versenyképes képzés és tudás 

helyi szinten való megvalósítása mellett tehát elengedhetetlenné vált, hogy az egyetemek 

ösztönözzék hallgatóikat a nemzetközi mobilitási programokban való minél intenzívebb 

részvételre.  

 

2.11. A nemzetközi mobilitási programok szervezése és a nehézségek 

Ha nemzetközi összehasonlítást teszünk, az látható, hogy a magyar hallgatók mobilitása 

elmarad mind a nemzetközi, mind az európai tendenciákat illetően, ám mégis magasnak 

mondható a mobilitásra való hajlandóság (Kiss 2007). Mik lehetnek az okok? Kutatási 

eredmények (Dk2010)
104

 kimutatták, hogy a mobilitás legnagyobb akadályai a pénzügyi 

nehézségekre és a nyelvtudás gyengeségére illetve hiányára vezethetőek vissza. Az 

Eurostudent III
105

 által, és 23 ország részvételével elvégzett felmérés szerint azoknál a 

hallgatóknál, akik alacsonyabb társadalmi hátterű és iskolázottságú szülők gyermekei, a 

hátrányok még intenzívebben megmutatkoznak. Ugyanezt a megállapítást lehet megtenni a 

nyelvtudás vonatkozásában is. Azok a hallgatók, akik lehetőségeik mentén mégsem 

bizonyultak mobilnak, egyértelműen az idegennyelvtudás hiányából adódóan voltak 

akadályoztatva. A nyelvi akadályok leküzdésére rendelkezésre állnak az Erasmus intenzív 

nyelvi kurzusai, vagy a fogadó intézmény szervezett nyelvi kurzusai. Azok a hallgatók, 

akik elnyerik a tanulmányi vagy gyakorlati ösztöndíjat, mielőtt megkezdik tanulmányaikat 

vagy a gyakorlatot 2-6 hetes intenzív nyári nyelvi kurzus keretein belül felkészülhetnek a 

tanulmányi szemeszterre. Látható tehát, hogy a nyelvi akadály leküzdése vonatkozásában 

is jól felkészült az Erasmus program szolgáltatási rendszere. Azonban a nyelvi akadály 

áthidalása még mindig nem elegendő a programban való magasabb számú részvételre. 

                                                           
103 Forrás: Kardos Károly, Széchenyi István Egyetem 2011.03.03.  
104 Diplomás Kutatás 2010. A mobil hallgatók körében végzett felmérések öszegzése www.felvi.hu  
105 Eurostat and Eurostudent (2009). The Bologna Process in Higher Education in Europe: Key indicators on the social dimension and 

mobility. p. 109 

http://www.felvi.hu/
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A másik megfogalmazott akadály jóval jelentősebb. A képzésekhez jelentős önerővel 

szükséges rendelkeznie a hallgatóknak, a támogatások nem fedezik a felmerülő költségek 

mindegyikét. A felmérésben résztvevők fele határozta meg ezt indokul, amikor a mobilitási 

nehézségeket sorolta fel. Ezeket a problémákat felismerve 2003 óta országonként eltérő 

támogatási rendszerek megalkotásával próbálják segíteni a mobilitás finanszírozását. Az 

Európai Felsőoktatási Térség
106

 mobilitási alapja a finanszírozás átalakításával segíti a 

tanulmányi célú mozgások mind szélesebb hallgatói körben való elérhetőségét.  

A szervezési akadályok azonban nem csak a hallgatói szinteken mutatkoznak meg, hanem 

a programok szervezésének felsőbb szintjein, mint az Európai Bizottság szintje. „A két 

legnagyobb kockázatot ezen a szinten a nem megfelelő módon meghatározott indikátorok 

és a nem kellő körültekintéssel szabályozott és ellenőrzött pénzügyi folyamatok 

jelentik.”...”A Bizottság számára folyamatos kihívást jelent a programok képviselete az 

Európai Unió intézményrendszerén belül....”Ezen a szinten a legnagyobb akadályokat az 

elégtelen kommunikáció jelenti.”
107

 Országos és intézményi szinten kiemelten fontos a 

koordináló országos intézmény (Magyarországon a Tempus Közalapítvány) és a résztvevő 

felsőoktatási intézmény összehangoltsága. Tekintettel azonban arra, hogy 1990 óta a 

magyar felsőoktatási intézmények autonóm módon szervezhetik nemzetközi 

kapcsolataikat, azoknál az egyetemeknél, ahol a nemzetközi egyetem koncepció kapott 

teret kiemelt szerepe lett a mobilitási programokat kezelő intézményi irodáknak, karrier 

központoknak, nemzetközi projekt irodáknak. A támogatott tanulmányi rendszerbe való 

bejutás két módon lehetséges. Az egyetemek vagy kevesebb hallgatót küldenek relatíve 

magasabb ösztöndíjjal, vagy több hallgatónak biztosítanak kijutási lehetőséget, ám 

szerényebb támogatási rendszer keretében (Kemény 2005). A legnépszerűbb mobilitási 

program, az Erasmus ösztöndíja alacsony. Az Erasmus program keretében egyetemek és 

főiskolák nyújtanak be pályázatot az Európai Bizottsághoz, amelyben intézményfejlesztési 

törekvéseikről adnak információkat az Európai Bizottságnak. Ezt többek között azoknak a 

keretszámoknak a megadása révén teszik, amelyek jóváhagyása esetén a pályázó 

egyetem/főiskola hallgatókat utaztathat ki a pályázatban megjelölt számban a 

                                                           
106 Bologna at the Finish Line (2010): An account of ten years of European Higher Education Reform. European Students‘ Union. 18. 
107 Kemény Gabriella (2005): A mobilitás menedzselése. Educatio. Budapest 14.évfolyam 2.szám. 294-295.oldal 
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partnerintézményekbe. A támogatás összegének ismeretében az egyetem hoz döntést arról, 

hogy hányan utazhatnak az előzetes ranglistán szereplő hallgatók közül. 

Az Európai Unióban nem csak a gazdaság számára fontos a mobilitás ösztönzése, de a 

felsőoktatás-politika kiemelten kezelt eleme is. A mobilitási programok (legfőképp az 

Erasmus program) az egész életen át tartó tanulás (LLL- Life Long Learning) részét 

képezik. Fontosságuk Európa számára a munkaerő-piaci prognózisok nyomán is mérhető. 

2015-től Európa számos országában strukturális munkaerőhiány alakulhat ki, melynek jelei 

már jól mérhetőek az egyes országok és szakterületek vonatkozásában. A nyugdíjrendszer 

működése is veszélybe kerül, ha nem könyvelhet el az EU megfelelő számú és minőségű 

munkaerőt. Az Európai Unió 2007-ben foglalkozott először a kérdéssel, miként tudná 

kifejezetten a képzett munkaerőt megtartani. A portugál soros elnökség ideje alatt lezajlott 

lisszaboni konferencián nyújtották be az úgynevezett Kék Kártya javaslatát, melynek egyik 

legfőbb célkitűzése 20 millió magasan kvalifikált személy Unióba hívása. A kártya a 

tulajdonos és családja számára az EU-ban való életet, munkát és utazást garantál először 

két évre, ami aztán megújítható. A kérvényezőnek rendelkeznie kell elismert diplomával, 

legalább három éves szakmai gyakorlat tanúsítványával, továbbá szükséges egy olyan 

európai munkaszerződés bemutatása, mely a minimálbér legalább háromszorosa.  

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke pozitívan nyilatkozott a kártyáról: „Az 

Európába érkező munkaerő fellendíti versenyképességünket és egyben gazdasági 

növekedést is eredményez. Segít a demográfiai problémák megoldásában, melyet a 

társadalom folyamatos elöregedése eredményez. Ezért van szükség jól képzett munkaerőre. 

A Kék Kártya bevezetésével nyilvánvalóvá válik: az EU a világ bármely tájáról érkező 

magasan képzett szakembert szívesen fogad.”
108

 A kártya előnyei és hátrányai a 

közeljövőben minden bizonnyal láthatóvá válnak, és lehetőség lesz az esetleges 

módosítások megvitatására. Az mindenesetre látszik, hogy Európa szívesen fogadja a 

megfelelő képzettséggel rendelkező bevándorlókat. Nekik köszönhetően az elöregedés 

megállítható lenne, amire nagy szükség van a szociális ellátórendszerek életképes 

működéséhez. Azonban szükséges feltennünk a kérdést vajon ez lehet-e az egyetlen helyes 

és járható út az EU problémáinak kiküszöbölésére? Vagy inkább a fenti törekvésekkel 

                                                           
108 www.euractiv.hu/belugyek/linkdossziek/europai-unios-kek-kartya   Letöltés ideje: 2011. április 15. 

http://www.euractiv.hu/belugyek/linkdossziek/europai-unios-kek-kartya
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párhuzamosan olyan lehetőségeket teremtsünk saját fiatal generációink számára, hogy a 

mobilitási programok segítségével megszerezhessék azt a nemzetközi jártasságot, amely 

által az EU munkaerő- piaci elvárásaihoz igazodó, versenyképes és hasznos részei lehetnek 

a Közösségnek? Európa elkötelezettsége a befogadás és elfogadás mentén fontos eleme a 

demokratikus társadalmi rendszereknek, de saját humán tőkénk értékének és 

kapacitásának időben való felismerése és hatékony fellendítése még sikeresebbé teheti az 

Uniót a kitűzött versenyképességi és növekedési célok elérésében. Az egyén azonban csak 

akkor fektet be saját humán tőkéjébe, ha annak megtérülését is látja. 

Megismerve a migrációs ok-okozati összefüggések, valamint a tanulmányi mobilitás 

rendszerét, úgy gondolom az uniós szintű pozitív hozadéknak egyes nemzetgazdaságok, 

köztük Magyarország is inkább vesztese lehet, mint élvezője. A kormányzatnak olyan 

életpálya modellek felvázolását kell megtennie, amelyek mellett nem mennek el 

országunkból a végzett hallgatók. A felsőoktatás feladata a legjobb adófizető polgárokat 

kinevelni a megfelelő tudás által, morális tartással rendelkező állampolgárokat kibocsátani 

a munkaerő-piacra. Fontos továbbá az is, hogy az adófizetők pénzéből megszerzett tudás 

ésszerű időkeretek között itthon hasznosuljon és a hallgatók ne egyfajta menekülésként 

válasszák a felsőoktatást. 

 

2.12. A hallgatói mobilitás tesztelése 

A tanulmányi mobilitás témaköréhez érdekesnek tartom egy kérdőíves felmérés 

eredményeinek bemutatását, amely a győri Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula 

Gazdaságtudományi karán végzők körében készült. Cél egy migrációs hajlandósági 

felmérés. Három alkalommal összesen 853 értékelhető kérdőív készült. Alap kritérium 

szerint a kitöltők a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának 

aktív, nappali tagozatos, végzős BSc hallgatói köre, akik nem vettek részt tanulmányi 

mobilitási programban, tervezetten nem mennek tovább MSc szakokra és már képesek 

voltak nyilatkozni munkavállalási terveikről. A lekérdezés nem reprezentatív, egyetlen 

felsőoktatási intézményben valósult meg, ott is csak a gazdasági végzettségűeket érintette, 

az eredményről nem lehet kijelenteni, hogy egy alapsokaságot tükrözne. A feltáró jelleg 

azonban megfelelő válaszokat adhat bizonyos összefüggések megállapítására, és 
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lehetőséget azok továbbgondolására. (A lekérdezés kérdőívét és a kapcsolódó grafikus 

ábrákat lsd. az értekezés mellékletében 278.és 281.oldalaktól) 

A mobilitási programokban nem érintett, a munkaerőpiacon még kevésbé vagy egyáltalán 

nem tapasztalt fiatalok migrációs szándékait azért is tartom fontosnak szűkebb pátriánkban 

feltárni, mert a TÁRKI Omnibusz felvétel 2012. márciusi felmérésének
109

 egyik 

legaggasztóbb eredménye, hogy a külföldre költözést tervezők közül az átlagosnál 

nagyobb migrációs hajlandóságú társadalmi csoportjaiból a legmagasabb hajlandóságot, 

48%-ot a 30 év alatti korosztály esetén mértek a kutatók.  

19. ábra: A migrációs szándék alakulása a tervezett migráció időtávja szerint, 2010-2012 

 

Forrás: TÁRKI Omnibusz felvétel 2012 

 

Felmérésem bemutatása és értékelése előtt fontos leszögezni, hogy a migrációs tervektől a 

megvalósulás jelentősen eltér, ezért a potenciál vizsgálat nem alkalmas helyes 

előrejelzésekre, a migráció nagyságrendjét túlértékelheti (Hárs 2008). A migrációs 

potenciál mérése azonban alkalmas eszköz a trendek méréséhez és a nagyságrendek 

elemzéséhez. A magyar lakosság migrációs hajlandósága 2010-2012 között megnőtt. A 

fenti 18. számú ábrán látható, hogy a 2012-es év elején a felnőtt lakosság 13%-a tervezett 

rövidtávú munkavállalást külföldön, 16%, akár évekre is elmenne, 7% a kivándorlás 

                                                           
109

 TÁRKI (2012): Csúcson a migrációt tervezők aránya. Felmérés eredményei 2012.március. 

http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120523_migracio.html Letöltés ideje: 2012-11-09. 

http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120523_migracio.html
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mellett döntene. Tekintettel arra, hogy a kivándorló népességet többnyire a fiatal 

pályakezdő generációk alkotják, feltételezhető, hogy a frissen diplomázók migrálni 

szándékozó köre ezt a végzéstől számított öt éven belül tervezi illetve meg is valósítja.  

 

A lekérdezés eredményei 

A kérdőívet kitöltők 55% volt nő, ez a szám is mutatja a nők oktatásban és munkaerő 

piacon való egyre nagyobb arányú megjelenését. Az első diplomát szerző fiatal korosztályt 

céloztam meg, akiket személyes tapasztalat még nem érint a migráns létben. Biztos voltam 

benne, hogy a megkérdezettek 25 évnél fiatalabbak, ez be is igazolódott, 98%-ban a 18-25 

éves korosztály szerepelt. Csupán 14 fő vallotta magát a következő korcsoporthoz 

tartozónak (26-33 év). Az egyetem gazdaságtudományi karán, négy területen lehet Bsc 

diplomát szerezni: Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, valamint a 

Közszolgálati és a Nemzetközi Tanulmányok szakokon. A megkérdezettek 42%-a volt 

Nemzetközi Tanulmányok szakos, 41% Gazdálkodási és Menedzsment, 17% a 

Kereskedelem és marketing szakról. Az általam lekérdezettek között nem szerepelt más 

szak hallgatója. 

A végzős hallgatóknak feltettem azt a kérdést, hogy miért nem éltek az egyetem adta, 

valamely mobilitási programban való részvétel lehetőségével tanulmányaik során, mert 

fontosnak tartottam megtudni, vajon visszaigazolódnak-e a mobilitási programokkal 

kapcsolatos magyar és nemzetközi észrevételek. A mobilitási programok nehézségeinek 

sorában az első helyen az általános nemzetközi és magyar felmérések szerint is az anyagi 

nehézségek állnak. „A magas életszínvonallal rendelkező országokból tízszer annyian 

jutnak a szellemi tőke reprodukcióját biztosító külföldi tanuláshoz, mint a szegény 

országokból. Mindez a világon a regionális egyenlőtlenségek újratermelődésének egyik 

forrása.”
110

A kutatásomban megkérdezett Széchenyis hallgatóknál is ez szerepelt elsöprő 

vezető indokként, a válaszadók 87%-a ezt jelölte. Akadtak olyanok is (11%), akiket ez a 

lehetőség nem érintett meg, és a hallgatók 2%-a vallott olyan szerény nyelvtudásról, ami a 

legfőbb hátráltató tényezőként jelenik meg. Csupán 3 fő jelezte, hogy pályázott ugyan, de 
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 Forrás: L. Rédei Mária előadása. Tanulmányi célú migráció: nagyságrendek, ösztönzők, motivációk. 2012.11.26. KSH, Budapest 
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nem sikerült kijutnia. Az mindenképp figyelemre méltó, hogy az anyagi nehézségekre 

hivatkozó 87% elvileg érdeklődött volna a programok iránt, ez annak igazolása, hogy a 

hallgatók nyitottak a tanulmányi mobilitás irányába, korlátaikat nem feltétlenül 

szándékaik, vagy érdektelenségük, mind inkább anyagi lehetőségeik adják. Itt szükséges 

megjegyezni, hogy bár érthető ez az indolás, azt azonban el kell fogadni, hogy a szellemi 

tőke megteremtése pénzbe kerül. 

Feltételeztem, hogy életpályájuk egy szakaszának vége felé- az első diploma 

megszerzéséhez- közeledő hallgatói kör rendelkezik már rövidtávú tervekkel, 

elképzelésekkel, a munka világába készülve. Ezért kérdeztem meg, hogy tanulmányaik 

befejeztével hol keresnek majd állást. Fontos, hogy az általam megkérdezettek a 

lekérdezéskor nem tudtak továbbtanulási szándékról beszámolni, vagyis az álláspiacra 

potenciális belépőként kezeltem őket. A válaszadók nyitottságát mutatja, hogy 63%-uk 

válaszolta azt, hogy Magyarországon is és külföldön is keres állást majd. 17% választaná 

inkább Magyarországot, 11% inkább külföldre menne és kevesen voltak azok, akik 

kizárólg itthon (6%) vagy kizárólag külföldön (3%) keresnének állást. 

Hazai pályakezdésben, a megkérdezett hallgatók 23%-a gondolkodik, a többiek vagy 

elkötelezettek, de többségében inkább nyitottak a külföldi munkakeresésre. Természetesen 

ismét hangsúlyozandó, a migrációs szándék és tervek, még korán sem tükrözik a tényleges 

megvalósulást, de mindenképp igazolják a 2010-2012 közötti időszakban megélénkülő 

magyar elvándorlási adatokat. A magam részéről szükségtelennek tartom az olyan tragikus 

következtetéseket, mint, ami a felmérésből levonható lenne: a végzős gazdászhallgatók 

2/3-a elvándorolna. A korosztály oktatójaként tapasztalatból tudom, ez a fiatal, ‖ön-utat‖ 

kereső korosztály többségében nem rendelkezik olyan életmodell, pályamodell 

stratégiákkal, amelyek alapján valóban meghatározhatóak lennének tényleges döntéseik. 

Azonban érdeklődőek, nyitottak, vállalkozóbbak, mint az előző generációk, lehetőségeik 

szélesebbek, ám szándékaikat kevésbé tapasztalataik, mind inkább álmaik, terveik, 

„hallomásaik‖ vezérlik. Nyilván általánosítani tévedés lenne, de tapasztalatom szerint 

jövőképükben több a bizonytalanság, mint a tudatosság. Egy azonban szinte bizonyos: 

nagyon sok esetben elmondható, ha van karrier vagy jövőkép, az inkább fókuszál az 

anyagiakra, mint a tudás gyarapítására, a szakmai készségek erősítése vagy egy bizonyos 

pályán való elhivatott kiteljesedés felé való törekvésre.  



156 

 

 

Azoknál a hallgatóknál, akik bejelölték a külföldi álláskeresét (77%) a különféle 

elvándorlási motivációkat 1-5-ig terjedő Likert skálán értékeltem, ahol az 1, egyáltalán 

nem befolyásoló tényezőként, mint minimum érték, az 5, legerősebb motivációként, mint 

maximum érték szerepelt. Itt is, és a kérdőívezés minden egydimenziós összegző attitűd 

skálájánál az 5 fokozatú értékelést választottam. A Likert skálán alkalmazható még a 7 

vagy a 9 fokozatú értékelés (ritkán, de előfordulhat páros kimenetelű skála), a páratlan 

szám azt célozza meg, hogy egy neutrális válasz is megfeleljen egy konkrét értéknek. 

Habár elterjedt a 7 illetve 9 fokozatú lekérdezés, főleg a hallgatók esetében jobbnak ítéltem 

az 5 fokozatú értékelést, hiszen teljesítményüket is ebben mérik az egyetemen. A 

megkérdezettek közül ezt a kérdést csak azok töltötték ki, akik elképzelhetőnek tartották, 

hogy álláskeresésük nem korlátozódik Magyarországra. Így 659 személy került be a 

válaszadói körbe. Hat befolyásoló tényezőről kérdeztem meg a migrációra készülőket, 

amelyek a következők: a nyelvtudás megerősödése, a külföldön szerzett kapcsolatok, 

konkrét munka lehetősége, a feltételezett szabadabb élet, a biztosabb karrier lehetősége, 

jobb kereseti lehetőségek. 

20. ábra: Migrálásra ösztönző motivációk 

 

Forrás: saját kutatás 
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A migrációra nyitott megkérdezett végzős hallgatók körében a legtöbben első helyen, mint 

elvándorlási ösztönzőt a jobb kereseti lehetőséget jelölték meg. Nem meglepő ez annak 

ismeretében, hogy az új magyar migránsoknak általában gazdasági indokaik vannak, 

amikor a külföldi munkavállalás mellett döntenek. Fontos tényező még a nyelvtudás 

megerősítésének szándéka anyanyelvi környezetben, de a biztos karrier reménye, valamint 

a konkrét munka lehetősége is vezető helyen szerepel a hallgatók prioritási rendjében. 

Magas a külföldi kapcsolatokat erős pozícióban megjelölők száma is, ez jól példázza 

napjaink társadalmi hálózatainak erősségét. Saját kutatásaimat alátámasztja Rédei Mária 

kutatásainak eredménye is, ahol a felmérések adatai azt mutatják, a megkérdezettek 87%-a 

azt nyilatkozta, hogy külföldön élni megalapozza a nyelvi kommunikációs képességeket, 

85% azt vallotta a kint lét hatással lesz egész életére, valamint 92% úgy ítélte meg, azok a 

külföldi feltételek, amikben részesülnek, amiket igényelnek, itthon csak később 

valósulhatnának meg.  

Szerettem volna felmérni, hogy ez a fiatal korosztály mennyire tájékozott az elérhető 

jövedelmeket illetően ezért rákérdeztem vannak-e ismereteik arról, ha végzettségük szerint 

helyezkednének el, a hazai munkaerő-piacon milyenek lehetnének a jövedelmi 

kilátásaik? 

21. ábra: Eredeti szakmájában mekkora lenne magyarországi nettó jövedelme? 

 

Forrás: saját kutatás 

A hallgatók 27%-a talán kissé túlértékeli kezdő lehetőségeit. A statisztikai adatok és 

vizsgálatok is azt mutatják, hogy a közgazdasági típusú BSc diplomások, akik egyéb extra 

készségekkel nem rendelkeznek (pl. több idegen nyelv magasabb szintű, vagy szaknyelvi 
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ismerete, az alap számítógép kezelési technikáktól eltérő magasabb kezelési módok) 

alacsonyabb bérezéssel találkoznak a munkaerő-piacon, mint előzetes elvárásaik, hiszen a 

nívósabb állásokba a jobb felkészültségű, ígéretesebb alanyokat veszik fel. Az 

alapvégzettség mellett piacképes készségeket felmutatni tudók a bankszektorban és a 

multinacionális cégeknél a kezdő bérszintek akár dupláját is megkaphatják. Azonban a 

végzősök 42%-a reálisan látja az elérhető nettó kezdő bérek szintjét 100 000- 150 000 közé 

teszik. 

A magyarországi nettó átlag munkabér 135.000
111

 Ft. Nyugat Európában egy kezdő 

szakmunkás bére nettó 1200-1600 Euro. Ismerve a kedvezőbb bérviszonyokat, és 

felvázolva ezt a kérdőívben, és feltételezve, hogy a hallgató külföldi állást keres, került be 

az a kérdés, amelyből azt szerettem volna megtudni, hogy külföldön milyen munkát 

vállalnának el. Itt a válaszadás egyfajta önértékelés, önérték-érzés, fontos információ, 

hogy mit jelent „csak‖ a pénz. 

A végzős hallgatók 75%-a eleve alulfoglalkoztatottságra pozicionálja magát külföldön. 

Ennél a kérdésnél megkértem azokat a hallgatókat is, hogy válaszoljanak, akik tervezettem 

csak Magyarországon, illetve inkább Magyarországon keresnek állást tanulmányaik 

befejeztével, ha mégis lenne külföldi állásra lehetőségük mit vállalnának el. Ők 194-en, 

mind ragaszkodnának a végzettség specifikus pozíciókhoz külföldön is. Meglepő volt, 

hogy a külföldi munkavállalás lehetőségét milyen bizalommal kezeli 154 fő, a „bátor‖ 

18%, akik bármilyen munkát elvállalnának. Ennyire erős a menekülési kényszer, hogy az 

évek alatt sok törekvéssel, áldozattal és munkával megszerzett magyar diplomát egy 

„bármilyen‖, de külföldi munkáért „eldobnának‖? Talán ez volt kutatásom leglesújtóbb 

szakasza. Nagyon sokan vannak, akik diplomájukat fizikai munkára is „átváltanák‖, a 

megkérdezett hallgatók majdnem fele, (45%). Ezen a ponton ismét megerősödik 

feltevésem, hogy komoly brain waste tendenciákkal kell számolni. 

Napjaink élénk info-kommunikációs technológiai világában, a közösségi hálók életünket 

napi szinten behálózó idején feltételeztem, hogy a fiatalok nem úgy indulnának el az 

ismeretlenbe, mint akár elődeik száz évvel ezelőtt. Ezért fontosnak tartottam megkérdezni, 

hogy ez a fiatal korosztály, akik még migrációs tapasztalattal, vagy akár hosszabb távú 

                                                           
111 A hallgatói kérdőívezéskor az átlagkereset a KSH adatai szerint nettó 135.000 Ft volt, ez az összeg 2013 májusa óta 146.600 Ft 
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munkatapasztalattal nem rendelkeznek, vajon milyen kapcsolati hálóval bírnak, vagyis 

segítené-e valaki külföldi álláskeresésüket. 

A hallgatók 63%-ának van olyan kapcsolata külföldön, akinek segítségével elkezdhetnék a 

külföldi álláskeresést. Ez a tény alátámasztja a közösségi hálók, fiatalok körében egyre 

erősebb terjedését is. Lényeges, hogy az igennel válaszolók nem csupán ismernek olyan 

személyeket, akik kint dolgoznak, de számíthatnak tőlük segítségre is. Azt gondolom egy 

ilyen támasz, könnyebben elindítja a fiatalokat akár még a bizonytalan irányába is, a 

kapcsolati hálók migrációt erősítő hatását igazolva. 

A szerzett képzettség piacképességének megítélése fontos eleme az elhelyezkedni 

szándékozók körében, ezért arra is rákérdeztem, ismerik-e a hallgatók diplomájuk 

munkaerő-piaci értékét, vagy legalábbis vannak-e elképzeléseik arról, mire számíthatnak 

végzettségükkel a magyar álláspiacon.  

22. ábra: Milyen az Ön diplomájának munkaerő-piaci értéke? 

 

Forrás: saját kutatás 

Annak ellenére, hogy az egyetem gazdaságtudományi képzései népszerűek, a hallgatók 

végül nem értékelték magabiztosan várható diplomájuk erejét a magyar álláspiacon. Ezt 

nem vetném össze az egyetemi képzés színvonalával, sokkal inkább az általános 

pályakezdő diplomás elhelyezkedési nehézségekkel. Túlképzés van a gazdaságtudományok 

területén, a cégek válogathatnak, fenntartásokkal azok indulhatnak a munkaerő-piacra, akik 

saját képességeikben nem bíznak, szakmai felkészültségük, tanulmányi eredményük 

gyenge, nyelvtudásuk és egyéb készségeik elmaradnak a munkaadók várakozásaitól. 
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A hallgatói kérdőívek tapasztalatainak összegzése 

Felmérésem szerint a kérdőívet kitöltő hallgatói kör nyitott a külföldi munkavállalásra 

tanulmányi mobilitási tapasztalat nélkül is, de határozott irányokat még kevésbé képes 

megfogalmazni. A BSc diplomák devalválódásának sajnálatos jelensége visszaköszön 

azokból a pesszimista válaszokból, amelyekben a hallgatók diplomájuk munkaerő-piaci 

értékét megítélték. Feltételezem, hogy alanyaim esetében, ha a mobilitási programok nem 

is bírtak befolyással, hiszen abban nem vettek részt, migrációs terveiket inkább 

befolyásolják anyagi és friss diplomás pályakezdő kilátásaik. Erős hatásnak ítélem a 

közösségi hálók adta kapcsolatokat, az egyén már nem kényszerül arra, hogy teljesen 

egyedül induljon új tervei irányába, a fiatal korosztályokat nem az elidegenedés, inkább az 

aktív közösségi térben való lét jellemzi. Valamint a megkérdezettek elsöprő többségének 

van külföldön személyes kapcsolata, amely felerősítheti az elvándorlás szándékát, tekintve 

az általános információkon túli személyes tapasztalat megismerésének lehetőségét. Úgy 

vélem befolyásolta a válaszokat az is, hogy 2008 óta folyamatosan arról lehet hallani akár 

a média közvetítésében, akár a közbeszédben, hogy a fiatal generációk nagy számban 

hagyják el az országot rövidebb-hosszabb időre külföldi munkavállalási céllal. Fontosnak 

tartom elmondani, hogy megállapításaimat nem kizárólag a felmérésre alapozva teszem, 

hanem az elmúlt 3 év során az egyetem hallgatóival folytatott csoportos beszélgetések és 

ad-hoc közvélemény-kutatások alapján.   
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3. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS EREDMÉNYEI 

3.1.  A valószínűségi mintavétel és a reprezentativitás felmerült kérdései és 

magyarázata 

A társadalomtudományi kutatásoknál, kiváltképp a szűkebb költségvetésből gazdálkodó 

kutatásoknál megengedett tudományos metódus, hogy a vizsgálatot végző kiválassza 

azokat, akik jól reprezentálhatják az érintettek teljes körének, az alapsokaságnak 

véleményét. A kiválasztásba bekerülő egyének válaszai pedig következtetni engednek az 

adott tárgykörben érintett populáció véleményére is.  

Az anyagi korlátokra való hivatkozás valamint a szakszerűtlenül megítélt, és elegendőnek 

vélt minta nagyság hajlamossá tehet arra a kijelentésre, hogy az elvégzett felmérés 

reprezentatív. Egy minta akkor lesz reprezentatív, ha annak összesített jellemzői jól 

közelítik az alapsokaság azonos összesített jellemzőit. A mintába kerülés azonos esélye 

minden érintett számára megadja a reprezentativitást. Ekkor a valószínűségelméletet 

alkalmazva a valószínűségi mintavétel segítségével megbecsülhető, hogy az eredmény 

mennyire hűen képes tükrözni az alapsokaságot. A kiválasztásnál figyelembe vett és 

egyben elérhető elemek összessége adja azt a mintavételi keretet, amely egyben egy 

megbízhatósági szintet is közöl, arra vonatkozóan, hogy a minta szerinti becslés milyen 

valószínűséggel lesz igaz az alapsokaságra.  

A fentieket átgondolva egyértelművé vált, hogy a valószínűségi mintavételi eljárást azért 

nem alkalmazhatom kutatásom külföldön dolgozó magyar munkavállalóinak 

lekérdezésekor, mert az egyedek nem véletlenszerűen kerültek a mintába az 

alapsokaságból. Tekintettel arra, hogy kutatásom egy nehezen elérhető populációt célzott 

meg, az alkalmazott technika a nem valószínűségi mintavételi eljárás volt. A hólabda, 

vagy más néven görgetett technika segítségével a megkérdezett személyek a mintába 

kerülés feltételeinek ismeretében további egyénekhez juttatták el a kérdőívet (kértem, hogy 

max. három kapcsolati személyhez), majd 407 értékelhető kérdőívnél a minta tervezett 

számát megvalósultnak véltem. Kutatási eredményeimet ennek értelmében semmiképp 

nem minősíthetem reprezentatívnak, célom inkább egy, a témában folytatni kívánt 

további kutatások előkészítését megalapozó feltáró jelleg. 
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A minta elemei tehát nem valószínűségi alapon kerültek kiválasztásra. A választott 

módszert költséghatékonysága kifejezetten vonzóvá tette, ám kutatóként kiszolgáltatottá is 

váltam, tekintve a hólabda gördülésére semmiféle befolyásom nem volt. Felmerült a 

kérdés, mekkora mintanagyság tekinthető „elegendőnek‖? Tisztában voltam vele, hogy a 

reprezentativitást nem fogom tudni teljesíteni, mégis tudományosan megalapozott indoklás 

szükséges a kis létszámú minta eredményeinek elfogadtatásához.  

Indokrendszerem a kis létszámú (n=407) mintához a következő: 

 a vizsgált változók tekintetében tételezhető egy nagyobb fokú homogenitás, mint: 

- külföldön dolgozó,  

- Győr-Moson-Sopron megyéből elszármazott,  

- közgazdasági típusú diplomás személy,  

- aki felsőfokú tanulmányai alatt tanulmányi mobilitási program résztvevője volt. 

 kutatási stratégiám inkább intenzív jellegű, mint extenzív 

 a megcélzott populáció nehezen elérhető. 

Ahhoz, hogy az eredményeket értékelni lehessen, fontosnak tartom egy megyei szintű 

munkaerő-piaci helyzet vizsgálatát, tekintettel arra, hogy a megkérdezettek mind Győr- 

Moson-Sopron megyéből elszármazott (saját bevallás szerint) migráns munkavállalók. 

 

3.2.  A képzett magyarok elvándorlásának megerősödése 2009-2012 

2007 és 2010 között a Gallup
112

 148 országban végzett reprezentatív felmérést a 

potenciális nettó migrációs index (PNMI) vonatkozásában, és a nemzetközi felmérés is azt 

mutatja, hogy Magyarország lakossága másfél millióval csökkenne, ha a megkérdezettek 

megvalósítanák tervüket. A felmérés szerint Magyarország a -100 és +100 közötti skálán 

elhelyezkedő -15-ös (2012-ben -20) értékkel az aggodalomra okot adó országok egyike. Ez 

                                                           
112 http://www.gallup.com/poll/142364/Migration-Triple-Populations-Wealthy-Nations.aspx#1 Letölés ideje: 2012-12-11 

http://www.gallup.com/poll/142364/Migration-Triple-Populations-Wealthy-Nations.aspx#1
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az érték azt jelenti, hogy 15%-kal többen vannak (2012-re 20%-kal többen) azok, aki 

elhagynák Magyarországot, mit azok, akik Magyarországot választanák migrációs 

célországként. A magyarok legfőbb migrációs célországai, mint az Egyesült Királyság, 

+62 (2012-re +53-ra csökkent), Ausztria, +33 (2012-ben +35), Németország, +14-es 

(2012-ben +23) migrációs index-el bírnak. A felmérések továbbá megerősítik azt is, hogy a 

migrációra legnyitottabb a 30 év alatti, és kiváltképp a magasabb iskolai végzettséggel 

rendelkező réteg. Ha összevetjük mindezt azzal, hogy Magyarország HDI (Human 

Development Index) mutatója 2011-ben, 0,816 volt, ami HDI1, nagyon magas
113

, más 

források szerint
114

 HDI2-es vagyis magas érték kategóriát jelent, kiváltképp kérdések 

megfogalmazására sarkallják a kutatót. (A HDI egy olyan mérőszám, amely a hosszú távú 

fejlődés három alapvető emberi dimenzióját vizsgálja: hosszú és egészséges életre való 

kilátások, az ismeretekhez való hozzáférés lehetősége, valamint a tisztességes 

életszínvonal.) Ha a HDI mutatók szerint Magyarország a legjobbak közé tartozik, mi lehet 

a kiugró elvándorlási adatok hátterében? „A migráció nem egyfajta hajlam vagy sors”
115

, 

sokkal inkább (a magyarok esetében is) meghatározó gazdasági tényezők eredménye. A 

rendszerváltás előtt a szellemi erőforrások kevésbé voltak megbecsülve, a 

humánerőforrások felértékelődését a piacgazdaság hozta meg. A tudás, korlátozások nélkül 

megszerezhető, valamint a személyek szabad áramlásával az egyéni ambíciók is szélesebb 

körben kiteljesíthetőek.  

23. ábra: Az átlagosnál nagyobb migrációs hajlandóságú csoportok (%) 

 

Forrás: Tárki, Omnibusz felvétel 2012. március adatai alapján saját szerkesztés 

                                                           
113 Human Development report 2011. Hungary: HDI values and rank changes int he 2011 Human Develeopment report. p.2. „Hungary‘s 

HDI value for 2011 is 0.816—in the very high human development category—positioning the country at 38 out of 187 countries and 

territories.‖  
114 Esipova-Ray-Srinivasan (2011): The World‘s Potential Migrants. Gallup. p.23. „HDI2: High Human Development (HDI Scores 

Between .80 and .89)‖  http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/the-worlds-potential-migrants Letöltés ideje: 2012-12-11 
115 Hárs Ágnes TÁRKI vezető kutató megfogalmazása 

http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/the-worlds-potential-migrants
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A TÁRKI reprezentatív felmérése szerint
116

 2012-ben a magyarok 16%-a tervezett tartós, 

7%-uk pedig végleges külföldi tartózkodást és munkavállalást. (A migrációs tervek 

halmozott arányszáma 19%) Ez a valaha mért legmagasabb érték, mely szerint minden 

ötödik magyar tervezi, hogy tartósan külföldre költözik. 2010 óta másfélszeresére nőtt a 

tartósan külföldre távozni szándékozók száma és az átlagosnál magasabb migrációs 

hajlandóságot mutató társadalmi csoportok köre is meghatározható. A társadalmi 

csoportokból a 30 év alattiak csoportjából minden második személy tervezi az 

elvándorlást. 

24. ábra: Minimálbér az EU tagállamokban 2012-ben 

 

Forrás: Eurostat adatok alapján saját gyűjtés és szerkesztés 

                                                           
116 TÁRKI (2012): Csúcson a migrációt tervezők aránya. Felmérés eredményei 2012.március. 

http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120523_migracio.html Letöltés ideje: 2012-11-09. 

http://www.tarki.hu/hu/news/2012/kitekint/20120523_migracio.html
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A Diplomás Pályakövetési Rendszer
117

 felmérése szerint 2011-ben a 2008-2010-ben 

diplomát szerzett fiatalok átlagosan havi nettó 148 000 Ft-ot kerestek. A legmagasabban 

bérezett területek között szerepelt a gazdaságtudományi terület. A gazdasági végzettség 

olyan általános tudást biztosít, amely lehetővé teszi a több szakterületen való 

elhelyezkedést is, szélesítve ez által a pályakezdő lehetőségeit. A jobb megélhetésért a 

munkaváltás sem okoz gondot, számos szakember alacsonyabb státuszú munkával is beéri 

a jobb jövedelemért. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a becslések szerint 2011-ben 

százezer
118

 magyar hagyta el az országot, és hozzávesszük, miszerint a migrációra 

legnyitottabb társadalmi réteg a fiatal és képzett korosztály, valamint összevetjük mindezt 

a nyugat-európai elérhető bérekkel, elfogadható az a feltételezés, hogy fiatal diplomásaink 

akár tevékenységváltás árán is, de elmennek. A fenti adatokat feldolgozva változatlanul 

azt állítom, hogy általános társadalmi krízisről még korai lenne beszélni. A felerősödő 

tendenciákat mindenképp figyelemmel szükséges kezelni, és felkészülten, stratégiákkal 

kell rendelkezni a kihívásokkal szemben. 

„A bevándorlás és elvándorlás egyenlege az évtized túlnyomó részében pozitív volt 

Magyarországra nézve: az időszak elején – elsősorban a szomszédos országokból - többen 

telepedtek át, mint ahányan a kitelepedés szándékával elhagyták az országot. Az Európai 

Unió munkaerőpiacának megnyílása, a 2008-as gazdasági válság következtében a 

kivándorlás intenzívebbé vált, ugyanakkor a döntően magyar nemzetiségű lakosság 

bevándorlása a szomszédos országokból mérséklődni kezdett.”  

„A népszámlálás adatai szerint 2011. október 1-jén 143 ezer magyar állampolgár élt egy 

évnél hosszabb ideig külföldön. A tartósan külföldön élők a népszámlálás népesség 

fogalma szerint annak az országnak a népességébe számítanak, ahol letelepedtek, ezért a 

magyarországi népszámláláskor nem kellett őket összeírni. Ennek ellenére – a nemzetközi 

vándorlási adatok bővítése céljából – a népszámlálás alkalmával a háztartásokat arról is 

megkérdeztük, hogy az adott lakcímen élők közül hányan élnek tartósan külföldön. Az 

eredményül kapott 143 ezer fő a 2011. október 1-jén külföldön élők minimum létszámának 

tekinthető, azokról az esetekről ugyanis, amikor a teljes háztartás külföldön élt, és 

                                                           
117 http://www.felvi.hu/diploman_tul/tervezz_karriert/hirek/jo_helyzetben_a_muszaki_gazdasagi_informatikus_diplomasok Letöltés 

ideje: 2012-12-11 
118 Természetesen a becsléseket hivatalos és pontos adatokkal nagyon nehéz alátámasztani, mivel Magyarországon nincs bejelentési 

kötelezettsége annak, aki külföldre távozik és ott munkát vállal. A külföldi munkavállalási adatok pedig hiányosak. A becslések alapja a 

sokszor hiányos tükörstatisztikák. 

http://www.felvi.hu/diploman_tul/tervezz_karriert/hirek/jo_helyzetben_a_muszaki_gazdasagi_informatikus_diplomasok
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magyarországi lakásuk üresen állt, vagy bérlők lakták, a népszámlálás nem minden 

esetben szerzett tudomást.”
119

  

 

 

3.3.  Munkaerő-piaci helyzetkép Győr-Moson-Sopron megyében 

Tekintettel arra, hogy empirikus kutatásom a Győr-Moson-Sopron megyéből elvándorolt, 

gazdasági végzettséget szerzett diplomás munkaerő vizsgálatára irányul, szükségesnek 

tartom olyan szekunder adatok megismerését is, amelyek a megye munkaerő-piaci 

helyzetképét tárják fel. Az adatok elemzése irányadó lehet az ok-okozati összefüggések 

megállapításához. 

Egy társadalomban, amely milliók életére és munkájára alapoz, támogatni és fenntartani 

kellene azt, ami az adott kultúrában elismert. Ez az érték a képzettség, a szakképzettség, a 

tudás. Amikor ezek az értékek egyfajta devalválódási folyamatba kerülnek, ott értékrend 

zavarról beszélhetünk. A társadalmi alufizetettség, a képzési rendszerek nehézségei mind 

tovább fokozzák ezt a gondot. Erre a probléma rendszerre a társadalom egyik válasza a 

migráció, a magyarországi foglalkoztatás élénkülésének egyre nagyobb mértékben 

megmutatkozó akadálya, a képzettek elvándorlása. Akkor, amikor egy átlagos külföldi 

munkakörben négy- ötszörös fizetés várja a fiatalokat, az már nem ellensúlyozható 

semmilyen röghöz kötési gyakorlattal. De amikor a fiatalokat a hazai lakhatás, 

munkavállalás nehézségei, valamint az általános megélhetési kilátások negatívumai is 

kísértik, könnyebben elindulnak egy feltételezetten, vagy remélten kiszámíthatóbb jövő, a 

külföldi munkavállalás irányába.  

A magyarországi rendszerváltással, majd az uniós csatlakozással, továbbá az országok 

közötti különböző foglalkoztatási szerződések létrejöttével a kelet-nyugati irányú 

vándorlás megélénkült. A reform országok magas munkanélküliségi rátája, valamint a 

konvertálható szakmák és nyelvtudás által a jobb fizetés és magasabb presztízs ígéretével a 

jól képzett szakemberek elvándorlása mára már senki által nem vitatott, megfigyelhető 

jelenség. A magyar migrációs hajlandóság vizsgálatakor megállapítható, hogy 

Magyarország nem gyakorol kifejezett nyomást az Unió munkaerőpiacára, azonban 

                                                           
119 2011. évi népszámlálás. 3. Országos adatok. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest 2013. pp.9-10 
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bizonyos szakmák tekintetében hazai strukturális válságjelenségek tapasztalhatóak, 

valamint a demográfiai adatok is azt igazolják, hogy Magyarország 2004-es uniós 

csatlakozása, ha nem is az első években, de a 2008-as válságot követően felerősítette a 

migrációt. Továbbá nem beszélhetünk Kelet-Nyugat irányú kiegyenlítettségről sem, hiszen 

az utóbbi években külhoni magyarjaink is inkább a nyugat-európai migrációt választják a 

magyarországi helyett. Mit jelent mindez regionális szinten, van-e a jelenleg még 

drámainak korán sem mondható eseményeknek negatívan prognosztizálható hatása a 

jövőben? Kutatásommal törekszem ezt a prognózist felállítani, valamint megtalálni a 

lehetséges kitörési pontokat. 

Győr-Moson-Sopron megye, vonzó és dinamikusan fejlődő ipari térség. A rendszerváltás 

utáni gyors ipari és gazdasági szerkezetátalakítás hatékonynak bizonyult. A külföldi 

működő tőke megjelenése munkahelyeket teremtett, a betelepülő cégek kiszolgálását ellátó 

vállalkozások létrejötte további munkahelyeket teremtett. A térség dinamikus növekedését 

az exportorientáltság adta. Azokon a területeken, ahol az alacsony hozzáadott értékű 

tevékenység jellemző, hamar megmutatkozott a tőkekivonás, amely maga után vonta a 

foglalkoztatási gondokat is. A megye gazdasági szerkezetére hosszú távon hatást gyakorló 

kulcsszektor a járműipar és a hozzá kapcsolódó beszállítói bázis. A megyén belül Győr és 

környéke országos szinten is kiemelkedő, fejlett üzleti szolgáltatásokat nyújtani képes 

terület. 1990 óta tendenciózusan megfigyelhető jelenség a megyébe való belső migráció, a 

hazai lakhelyváltoztatók legjelentősebb arányát a Nyugat- Dunántúl vonzza. Győr-Moson-

Sopron megye vonzereje a gazdasági fejlettség, az urbanizáció magas foka, valamint a nem 

elhanyagolható osztrák határ közeliség, amely lehetővé teszi az Ausztriába való 

munkavállalási célú ingázást. (Ezt segítette már 1998-tól az osztrák-magyar határ menti 

együttműködést szolgáló ún. Ingázó Egyezmény
120

) 

A globális válság utáni időszak csökkenő kereslete Unió szerte a foglalkoztatás 

csökkenését jelentette. 2011-re ez a csökkenő tendencia megállást mutatott, a 

munkaerőpiac stabilizálódott. Ez a gazdaságilag aktívak és foglalkoztatottak számának 

növekedését jelenti, a munkanélküliek számának változatlansága mellett. Az inaktivitási 

                                                           
120 Magyar Köztársaság kormánya határ menti ingázókra vonatkozó 38/1998 (III.1.) Kormány rendelet. Forrás: Magyar Közlöny 

1998/14. szám 
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arány a munkaképes korú lakosság esetében 2011-ben
121

 Magyarországon 37,3%, az 

Európai Unióban 28,8%. A 27 EU tagország munkanélküliségi rátáját tekintve 

Magyarország a 19. helyen áll. A legalacsonyabb rátával rendelkező országok Ausztria, 

Hollandia, Luxemburg és Németország, mind 6% alatti mutatóval rendelkeznek. Ezek 

közül Ausztria és Németország a magyar munkavállalók körében (az Egyesült Királyság 

mellett) a legnépszerűbbek. Saját kutatásaim is azt bizonyítják, hogy kérdőívem diplomás 

alanyai is túlnyomó többségben ezekben az országokban dolgoznak.   

Amikor a magyar munkaerő-piaci lehetőségeket vizsgáljuk, a munkanélküliségi helyzetet 

vesszük alapul, adataink a munkaképes korú népességre vetítetten vizsgálandóak, 

adatbázisul a nyilvántartott álláskeresők (15-64 éves népesség) száma szolgál. Győr-

Moson-Sopron megye helyzetét egy megyei szintű bontásban lehet szemléltetni. E szerint 

2011-ben ebben a megyében volt a legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta (5,7%), a 

regisztrált munkanélküliek száma 8 657 fő volt, amely a nyilvántartott álláskeresők és a 

munkavállalási korú népesség (296 897 fő) százalékában 2,92%. A relatív mutatónak az 

országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya 0,37-es arányt mutat, ezt az adatot is 

összehasonlítva az összes többi megyével Győr-Moson-Sopron megye a legkedvezőbb 

helyzetben lévő magyar megye. (teljes adatsor és annak forrása az 1. sz. mellékletben) 

A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása 2011-ben mérsékelt 

emelkedést mutatott, Magyarországon 2011-ben az összes álláskereső 5,5%-át képezték a 

diplomások. Ennek megoszlása: a főiskolát végzett álláskeresők 3,8%-ot, az egyetemet 

végzettek 1,7%-ot tettek ki. 1990 óta elmondható, hogy a fiatalok munkaerő-piaci 

részvétele csökken. Ok a képzési időben való hosszabb időzés, mint az oktatási expanzió 

tényezője. A 30 év alatti fiatal pályakezdők iránti kereslet jelentősen lelassult a válság 

hatására, valamint az elbocsátásokban is nagyobb arányban szerepelt ez a korosztály. A 

Foglalkoztatási Szolgálat meghatározása szerint: „A munkaügyi szervezetben 

pályakezdőnek azt a fiatal álláskeresőt tekintjük, aki a 25.életévét- felsőfokú végzettségű 

személy esetén a 30.életévét- be nem töltötte, s rendelkezik a munkaviszony létesítéséhez 

                                                           
121 A fejezet 2011-re vonatkozó összes számadatának forrása: Ignits- Nagy (2012): Munkaerő- piaci helyzetkép a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2011. Nemzeti Munkaügyi Hivatal. pp.1- 84. 
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szükséges feltételekkel, valamint tanulmányai befejezését követően álláskeresési ellátásra 

nem szerzett jogosultságot”
122

 

A hazai adatok azt mutatják, a magasabb iskolai végzettségűek jobb eséllyel kapcsolódnak 

be a munkaerő-piacba, ám nem feltétlenül végzettségüknek megfelelő helyekre. Esetükben 

megjelenik a kiszorító hatás is, vagyis olyan pozíciókat is betöltenek, amelyekhez 

alacsonyabb fokú végzettség is elegendő lenne. A pályakezdő álláskeresők a kedvezőbb 

munkaerő-piaci helyzetű megyékben kisebb arányban szerepelnek az álláskeresői 

nyilvántartásban. Az is elmondható, hogy az iskolai végzettség szintjének növekedésével 

az elhelyezkedési esély is megnő. 2011-ben a diplomás pályakezdők az összes pályakezdő 

7,3%-át alkották. Fontos adat, hogy a Nyugat- dunántúli régióban a diplomás pályakezdők 

aránya az országos átlag duplája (13,2%).  

13. táblázat: Az összes pályakezdő iskolai végzettség szerint Magyarországon 2011-ben 

legfeljebb 8 általános iskolai végzettség 35,6% 

szakmunkásképző, szakiskola 18,5% 

szakközépiskola, gimnázium 38,6% 

felsőfokú végzettség (főiskola, egyetem) 7,3% 

Forrás: Ignits- Nagy (2012): Munkaerő- piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2011. Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal. p. 33. (kivonat, saját szerkesztés) 

 

Ha a számok mögé tekintünk mi jellemzi a magyar munkaerő piacot, egyfajta strukturális 

egyensúlytalanságról beszélhetünk, amely munkaerőhiányt teremtett a keresett szakmák, 

szakterületek vonatkozásában, valamint a túltelített szakmákban munkaerő többletet. Erre 

az egyensúlytalanságra lehetséges válasz a migráció. Érdekes adatot találtam az Eurostat 

2011-es foglalkoztatási számait vizsgálva. Az ISCED 5-6 kategóriákban, vagyis a 

legmagasabb képzettséggel rendelkezők körében hazánk bizonyult a legalacsonyabb 

foglalkoztatónak az 1.8.1. fejezetben, az országtanulmányokban vizsgált országok közül. 

                                                           
122 Forrás: Ignits- Nagy (2012): Munkaerő- piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2011. Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal. p. 29. 
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25. ábra: Foglalkoztatás ISCED 5-6 kategóriákban a 25-64 éves korosztályban (2011, %-ban) 

 

Forrás: Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics  

De álljon itt egy másik adat, amely a hazai tartósan betöltetlen álláshelyeket mutatja: 

14. táblázat: A tartósan betöltetlen álláshelyek aránya (%) Magyarországon 2011-ben 

Szakképzetlen fizikai 37,2 

Szakképzett fizikai 47,6 

Szellemi alap- és középfokú 5,5 

Szellemi felsőfokú 14,2 

Összesen 100 

Forrás: www.ksh.hu és Hermann- Varga (2012): A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig. Iskolázási mikroszimulációs modell 

(ISMIK) Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek. BWP 2012/4. pp.1-109. alapján (kivonat, saját szerkesztés) 

 

A felsőfokú végzettségek esetében 2010-ig egy erőteljesen liberális és széleskörű 

hozzáférést lehet tapasztalni a felsőoktatásban. Azonban a diplomás munkanélküliség és 

migráció okaként egy olyan széles rétegeket érintő tanulási eredménytelenséget is 

feltételezek, amelyek megerősítették az említett hatásokat. Az új oktatáspolitikai 

intézkedések tovább árnyalják a problémát: a szegényebb társadalmi rétegek hozzáférése a 

felsőbb iskolai szintek eléréséhez korlátozódik, lehetőségeik a bevezetett tandíj miatt 

szűkülnek. Ezáltal mintegy csökken a felsőoktatás merítési bázisa, és egyre erőteljesebben 

megjelenik a külföldi egyetemek elszívó hatása is, valamint a magasan kvalifikált 

munkaerő számára nyitott és dinamikusan fejlődő országok munkaerő piaci kínálata is 

erősíti a tendenciát (Hermann-Varga 2012).  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics
http://www.ksh.hu/
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Meglátásom szerint a probléma már a középfokú oktatásban megkezdődik, amikor a 

fiatalok egy része, mintegy menekülésként a szakképzés elől választja a képzettséget nem 

adó gimnáziumokat vagy szakközépiskolákat, amely után vagy szerzett szakképesítés 

nélkül kerülnek ki a munkaerő-piacra, vagy „tovább menekülnek‖ a felsőoktatásba, ahol 

jóval szerényebb kvalitásokkal próbálnak boldogulni, mint amit a felsőoktatás elvár tőlük. 

Az utóbbi években divatossá vált (főleg BSc végzettséget adó) szakokról kikerülőket a 

magyar munkaerő-piac sok esetben nem képes felszívni, számukra marad az alacsonyabb 

beosztásokat és bért kínáló szegmens, vagy a pályakezdő munkanélküliség. Ezt a tényt, 

hogy a hallgatók (és családjuk) a pályaválasztáskor rosszul mérik fel a munkaerő-piac 

kínálatát és munkaerő igényét, tanulmányaik folytatásakor már felismerik és keresik a 

további alternatívákat a munkahelykeresésben. A diplomás dömping másik folyománya, 

hogy a cégek a jobb és legjobb kvalitású fiatalok között válogathatnak, az alacsonyabb 

pozíciókat elvállalni nem kívánók, valamint a felsőoktatásból munkanélküliként tovább 

folytatni nem akarók közül kerülnek ki a magyar diplomás brain waste csoportok. 

2011-ben Győr-Moson-Sopron megyében 136 fő diplomás pályakezdő álláskereső 

szerepelt a nyilvántartásban, országos szinten 3 859 fő. A megyében összesen 1 120 

diplomás keresett állást, ez országosan 32 384 főt tett ki. Ha a megyénkénti adatokat 

nézzük Győr-Moson-Sopron megye ismét kedvező helyzetben van, mind a friss 

diplomások, mind az összes álláskereső diplomás vonatkozásában. A tartósan 1 éven túl 

(megszakítás nélkül) nyilvántartott álláskeresők száma is Győr-Moson-Sopron megyében a 

legalacsonyabb, az összes nyilvántartott álláskeresőn belüli aránya 17,9% (2 136 fő). 

Összehasonlításul a legrosszabb helyzetben Borsod-Abaúj-Zemplén megye van 30%, 

vagyis 20 808 fővel.
123

 

Mi lehet tehát a „baj‖ mégis egy ilyen dinamikusan fejlődő, az országos adatokból 

kiemelkedő, jó helyzetű megyével? Miért mennek el a megyei gyökerekkel rendelkező 

fiatal korosztályok külföldre dolgozni? Természetesen ezt a kérdést mindenféle 

tudományos háttér nélkül laikus módon is meg lehet válaszolni, kutatásomban azonban 

kerestem egy olyan motivációs tényezőt, amely a banális „jobb kereseti lehetőség‖ 

válaszán túl mélyebb rétegében is választ adhat. Ahhoz, hogy az általam legtöbbet vizsgált, 

                                                           
123 adatok forrása: Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja összevetve KSH adatokkal 
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a migrációt befolyásoló kumulált oksági rendszert kiegészíthessem egy új, eddig még nem 

vizsgált változóval, a tanulmányi célú mobilitási programok migrációt erősítő tényezőjének 

feltételezésével, olyan szűkített kutatást kellett lefolytatni, amely releváns válaszokat 

adhat. 2008-ban Csanády Márton Tamás és munkatársai (Csanády 2008) közreadtak egy 

kutatási jelentést „A magyar képzett migráció a rendszerváltás óta” címmel. Az empirikus 

kutatást az MTA Nyugati Magyar Tudományos Tanács elnöki tanácsadó testülete, a 

Forsense Piackutató és Stratégiai Tanácsadó Intézettel közösen folytatta. 2008. február- 

március hónapban 27 napon át volt elérhető on-line kérdőívük, amellyel az MTA hírlevele, 

az MTA külföldi diplomásokkal foglalkozó kutatás e-mail adatbázisa szerint érték el a 

célcsoportot. A kutatás 358 értékelhető kérdőívet eredményezett, az akadémiai adatbázis 

miatt magas PhD (30%), kandidátusi, habilitációs (10%) fokozattal rendelkező 

személyekkel. Ebben a kutatásban kifejezetten magasan kvalifikált migránsok szerepeltek, 

erősítve a brain drain tendenciákat. A kutatási jelentést elolvasva fogalmazódott meg 

bennem a kérdés, vajon mi jellemzi az „átlag” migráns diplomást (BSc, MSc)? Nem lehet, 

hogy inkább a brain waste tendenciák érvényesülnek inkább? Továbbgondolva a kutatás 

lehetséges irányait a szűkítést két fontos kritériumhoz rendeltem. Munkám regionális 

tudományi jellegét az erősíti, hogy régió specifikus vizsgálatot folytatok, így szűkült a kör 

a Győr-Moson-Sopron megyéből elszármazott, gazdaságtudományi területen végzett 

diplomásokra, valamint csak olyan személyek kerülhettek a mintába, akik tanulmányaik 

alatt részt vettek valamelyik tanulmányi mobilitási programban (ERASMUS stb.) A 

kutatás a nagyon jól működő közösségi hálózatnak köszönhetően dinamikusan indult és 

már a harmadik hónapra 91 kitöltött on-line kérdőívvel rendelkeztem. 42 e-mail címmel 

rendelkeztem, akik célcsoport szerinti személyek voltak, a továbbiakban tőlük indult el a 

„hólabda‖. A felmérés 9. hónapjára 446 kitöltött kérdőívvel rendelkeztem, amelyek közül a 

feldolgozás során 407 bizonyult értékelhetőnek. A lemorzsolódás okai: a 39 értékelésből 

kiesett kérdőív esetén 11 fő nem vallotta magát Győr-Moson-Sopron megyéből 

elszármazott személynek, 17-en nem rendelkeztek felsőfokú végzettséggel, és szintén 11 

személy nem rendelkezett tanulmányi mobilitási programban való részvétel 

tapasztalatával.   
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3.4.  A kutatás eredményei- A kérdőíves felmérések eredményeinek 

értékelése a migráns munkavállalói körben 

A kérdőívek kiértékelésekor fontos szempont volt, hogy minél több változót össze lehessen 

vetni, azonban a minta elemszáma alapján a többváltozós dimenzióhoz a kiértékelés 

félrevezető lehet, ezért a legtöbb esetben két kérdést vizsgálok. (A lekérdezés kérdőívét és 

a kapcsolódó grafikus ábrákat lsd. az értekezés mellékletében a 254. oldaltól) A kérdések 

kiértékelését témakörönkénti feldolgozásban tettem meg a következők szerint: 

I. A minta jelemzői (nem, életkor, iskolai végzettség, ország, szakma) 

II. A munkavállalás jellege (legalitás, időtartam, korábbi tapasztalatok, munkakör és 

végzettség) 

III. A tanulmányi mobilitás, mint döntési elem, a külföldi tanulás munkavállalásra 

gyakorolt hatása 

IV. A jelenlegi élet- és munkakörülmények értékelése, a migráció tervezett távlatai, 

visszatétérési tervek 

 

I. A minta jellemzői 

Amikor kutatásomat elkezdtem a nemek szerinti megoszlás vonatkozásában két 

feltételezésem volt: egyrészt nagyobb arányban vártam a férfi válaszadók számát, másik 

feltételezésem szerint szorosabb kiegyenlítettséget jósoltam volna. Ehhez képest az derült 

ki, hogy válaszadóim 55% nő, 45%-a pedig férfi. Alapvetésemet a nemzetközi trendek 

ellenére tettem, azt feltételezve, hogy országunkat még nem érintették meg határozott 

mértékben a világfolyamatok.  

Az 1970-es évekig nem is születtek migrációs statisztikai adatok nemenkénti bontásban, 

ezt csak 2002 óta regisztrálják az ENSZ Népesedési osztálya ajánlására. Az eredmények 

azt mutatják, hogy Európa migránsai az elmúlt 40 évben, többségükben nők, a 2000-es 

évben ez 52,4%. Ha az összefüggéseket keressük, két alapvető okra vezethető mindez 

vissza: egyrészt a nőknek egyre több lehetősége van magasabb képzettséget szerezni, 

munkaerő-piaci lehetőségeik tágulnak, integrációjuk erősödik, valamint a képzetlen 

migráns nők kifejezetten magas számban jelennek meg a házkörüli munkák és 

szolgáltatások területén (Rédei 2007b). Legnehezebb helyzete az olyan prekariális 
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munkakörökben alkalmazott nőknek van, akik fizetett házimunkát, takarítást, 

gyermekfelügyeletet, idős- és beteggondozást, vagy az olcsó adó-és járulékmentes ún. 

„minijob‖ munkákat végeznek- ez utóbbit szállodákban, szupermarketekben- 400 Euro 

alatti fizetésért. Ezek a munkakörök anyagilag, jogilag és szociálisan egyaránt bizonytalan, 

folyamatos átmenetiségnek kitett társadalmi réteget generálnak. A jobb életkilátások 

reményében vannak nők, (persze férfiak is) akik képzettségüktől és kvalitásaiktól messze 

alacsonyabb presztízsű munkákat vállalnak, alapvetően a gyors pénzszerzés és a rövid 

elköteleződés jellemzi őket. Kérdés azonban, hogy a prekariális munka-és 

életkörülményekből milyen kitörési lehetőségeik vannak? (A prekariális munkakörök 

egyik legjelentősebb szegmense a szex-munka, ennek az értekezésnek nem tárgya.) 

Magyar kutatások (Hárs 2011) azt mutatják, hogy a férfi migráns munkavállalók száma 

még mindig jóval magasabb, mint a nőké. A munkavállalási célú migráció szerkezete 

ugyan különbségeket mutat a legkedveltebb célországok szerinti bontásban, azonban 

egyértelműen a férfiak felülreprezentáltsága állapítható meg, amelyet a következő táblázat 

jól szemléltet. 

15. táblázat: Férfiak és nők aránya migrációs célországok szerint, %-ban 

 2007 2008 2009 2010 

 férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

Ausztria 84 16 81 19 75 25 74 26 

Németország 81 19 84 16 85 15 83 17 

Egyesült Királyság 47 53 67 33 61 39 59 41 

3 legfontosabb együtt 79 21 80 20 76 24 74 26 

Többi EU 15 76 24 63 37 78 22 71 29 

Többi ország 87 13 83 17 78 22 71 29 

Összesen 79 21 77 23 76 24 73 27 

N(fő) 20410 5405 27141 8017 31348 9732 37634 13732 

Forrás: Hárs Ágnes (2011): Magyarok külföldi munkavállalása. Kopint-Tárki Zrt. Budapest. p.19. 
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Saját kutatási eredményem tekintetében annak bizonysága, hogy a nemzetközi trendek már 

hazánkban is érvényesülnek, vagyis a nők egyre nagyobb számban, de legalábbis 

kiegyenlített arányban kezdenek jelen lenni migráns munkavállalóként, két tényezőre 

vezethető vissza. Egyrészt a prekariális munkatípusok vállalása, másrészt a fiatal 

diplomás nők mobilitási hajlandóságának erősödése. Ez utóbbit igazolja az EURES 

kutatási adatbázis 2011-es eredménye
124

, amely azt mutatja, hogy a külföldön munkát 

kereső felsőfokú végzettséggel rendelkező nők száma már eléri a 49,4%-ot. Ezzel szemben 

középfokú végzettséggel rendelkező társaik 34,8%-a, az alapfokú végzettségűek mindössze 

24,4%-a vállalkozott külföldi munkakeresésre. Úgy vélem saját kutatásom eredményét ez a 

trend alátámasztja, különösképp azért, mert az általam mintába került nők, munkaképes 

korúak és egyben gazdaságilag aktívak is, tehát számuk nem azért magasabb, mint a 

férfiaké, mert a családdal együtt élő népességbe tartozók (pl. férjüket kísérő feleségek, 

vagy kiskorú gyermekeik mellett eltartott családanyák). 

A kormegoszlás kérdése több szempontból is fontos. Egyrészt kíváncsi voltam arra, hogy 

mely korosztály munkaképes korú egyénei reprezentáltak alanyaim körében, valamint 

milyen számban vannak jelen a legfiatalabb, pályakezdő korcsoportok. A 18-33 éves 

korosztály tagjai 244-en a megkérdezettek 60%-a igazolja azt a nemzetközi trendet, hogy a 

fiatal korosztályok mobilitása erős. (Persze az is lehetséges, hogy a fiataloknak eleve fiatal 

ismerőseik vannak és a kérdőív ezért jutott el többnyire ehhez a korosztályhoz.) A 130 fő 

férfi és 114 nő a magasabb férfi részvételt mutatja, és ezeknek az alanyoknak mindegyike 

BSc diplomás. A nemzetközi migrációs trendek azt mutatják, hogy a leginkább mobil 

társadalmi csoport a 25-39 év közötti korosztály. Igazolják ezt saját eredményeim is, 

hiszen az általam megkérdezettek 65%-a tartozik ebbe a korcsoportba. A munkaképes korú 

fiatal generáció aktivitását jelzi az is, hogy alanyaim 48% a 26-33 éves korcsoportba 

tartozik. Az EU-ban élő külföldi népesség átlagéletkora 2010-ben 34,4 év, ami 7,1 évvel 

alacsonyabb, mint az állampolgárok átlagéletkora, ami 41,5. Az Unió népességének 6,5%-

a „idegen‖ és 9,4%-uk az EU-n kívül született.
125

  

                                                           
124

 Forrás: Hárs Ágnes (2011): Magyarok külföldi munkavállalása. Kopint-Tárki Zrt. Budapest. p.43.  
125 Forrás: Vasileva, Katya (2011): Poulation and social conditions. Eurostat. Statistics in focus. 34/2011. p.6. 
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26. ábra: Az európai népesség és az EU-ban élő migráns népesség kormegoszlása 2010-ben 

 

Forrás: Vasileva, Katya (2011): Poulation and social conditions. Eurostat. Statistics in focus. 34/2011. p. 6. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-034/EN/KS-SF-11-034-EN.PDF  

A világtrendek szerint egyre feltörekvő legfiatalabb generáció a 18-25 évesek korcsoportja 

kutatásomban viszonylag alulreprezentált (12%), ennek okát abban vélem, hogy olyan 

alanyokat vontam be a kutatásba, akik minimum főiskolai végzettséggel rendelkeznek, 

vagyis a fenti korcsoport, számomra mintába illeszthető jelentősebb hányada még 

felsőfokú tanulmányokat folytat, így nem jellemző jelenlétük a külföldi migráns 

munkaerő-piacon, valamint az is feltétel volt, hogy az alany rendelkezzen három éves 

külföldi munkatapasztalattal. A 40 év felettiek 23%-ban jelentek meg a kutatásban, ezzel 

az összes megkérdezett vonatkozásában a második legnépesebb csoport, azonban mégis 

összességében a fiatal generáció migráns aktivitása figyelhető meg, hiszen az összes 

megkérdezett 77%-át a 18-40 év közötti gazdaságilag aktív generációk teszik ki. A 40 év 

felettiekről talán az is elmondható on-line aktivitásuk a fiatalabb korosztályoktól elmarad. 

A magyar migránsok korcsoportonkénti változása 2007-2010 között kiugró mobilitási 

hajlandóságot mutat, a legdinamikusabb elvándorlási hullám a 25-34 éves korosztályt 

jellemzi, valamint ezek a migránsok optimális munkavállalói korban vannak. Szintén erre 

utal Hárs (2011) kutatása, az alábbi táblázattal szemlélteti. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-034/EN/KS-SF-11-034-EN.PDF
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27. ábra: Emigránsok korcsoportok szerinti megoszlása a migráció fő célországaiban összesen, 2007-2010 

 

Forrás: Hárs Ágnes (2011): Magyarok külföldi munkavállalása. Kopint-Tárki Zrt. Budapest. p.20. 

(megj. Az tábla a Németországba, Ausztriába és az Egyesült Királyság területére kivándorlókat összesíti) 

 

A mintába kerülés alapvető feltétele volt, hogy a válaszolók befejezett felsőfokú 

tanulmányokkal rendelkezzenek. Négy lehetőségből választhattak a kérdőívet kitöltők: 

Ph.D, egyetemi/MSc, főiskolai/BSc, valamint a felsőfokú szakképesítés (OKJ szintű) 

végzettség. A válaszadók között egy sem akadt, aki legmagasabb iskolai végzettségéül a 

Ph.D vagy a felsőfokú szakképesítést jelölte volna meg, válaszadóim főiskolai vagy 

egyetemi szintű oklevéllel rendelkező személyek. Ez abból a szempontból örömömre 

szolgált, hogy tervezetten eleve a főiskolát és egyetemet végzettekre kívántam kutatásomat 

kiterjeszteni, vagyis ennek az ismérvnek a nem teljesülése alapján nem kellet egy 

válaszadót sem kizárni. Úgy vélem a felsőfokú szakképesítést megszerezni kívánók 

legtöbbje nem tekinti tanulmányai végleges céljának oklevele megszerzését, inkább 

mintegy „előszobát‖ kezelik a képzést, becsatlakozandó a későbbiekben a BSc képzésekbe. 

2009 óta oktatok a Széchenyi István Egyetemen különböző területekre szakosodott FSZ 

(felsőfokú szakképzés, 2013-tól FOKSZ) hallgatókat, állításomat a hallgatók körében 

folytatott beszélgetések, rögtönzött „házi közvélemény-kutatások‖ támasztják alá. A Ph.D 

fokozatot szerzettek körét sem terveztem értekezésemben feltárni, mert korábbi akadémiai 

felmérések szerint a Ph.D fokozattal távozó migránsok inkább a brain drain tendenciák 
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erősítői, magam pedig a brain waste jelenséget törekszem megtalálni, és bizonyítani a 

magasan képzettek körében.  

A legmagasabb iskolai végzettségnél
126

 arányukat tekintve az egyetemet végzettek sokkal 

kevesebben vannak, a válaszadók 11%-a (46 fő) nyilatkozott erről, a többiek, 89% (361 

fő), főiskolai szintű oklevéllel rendelkeznek. A magyar felsőoktatás eltömegesedését a 

főiskolai szintű végzettségek dömpingje jelenti, elhelyezkedési esélyeik ugyan az 

alacsonyabb végzettségűekéhez képest jobb, de az egyetemet végzettekétől elmarad. 

Ezeket a tényeket, mi több bírálatokat, érdemes más adatok ismeretében is megvizsgálni. 

A magyar népesség iskolai végzettségét vizsgálva a legtöbben általános iskolai 

végzettséggel és szakiskolai vagy szakmunkásképzőben szerzett végzettséggel 

rendelkeznek. Habár folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, az általános iskolát be nem 

fejezők száma sem elenyésző. Minden esetre a csökkenő tendencia bíztató: amíg 1998-ban 

a 15-74 éves népességből 638 600 fő nem végezte el a nyolc általánost, ez a szám 2011-re 

lecsökkent 151 700-ra. Legnagyobb arányban azok vannak a magyar lakosság 15-74 éves 

korosztályában, akik általános iskola nyolc osztályt végeztek, további szakmunkás vagy 

szakiskolai képesítésük nincs. 1998-ban számuk 2 758 400 volt, ami 2011-re 1 958 200 

lett. Amíg 1998-ban 1 982 400-an rendelkeztek gimnáziumban vagy egyéb iskolában 

szerzett érettségi bizonyítvánnyal, számuk 2011-ben 2 400 900. Ez utóbbi volt az első 

áttörés, amikor a rendszerváltás után magasabb volt az érettségizettek száma, mint a nyolc 

általánost végzetteké. Akár az EU 27, akár az Euro zóna átlagát nézzük, hazánk adatai 

elmaradnak, kiváltképp, ha a foglalkoztatást is hozzávesszük. Amíg a legalacsonyabb 

iskolai végzettségűek akár EU 27, akár Euro zóna-beli foglalkoztatását vizsgáljuk (2010-

ben), az eléri az 53,8%-ot és az 54,4%-ot, míg ez hazánkban csak 37,6%. A középfokú 

végzettségűek foglalkoztatási aránya az EU 27 átlagában 73,1%, az Euro zónában 74,3%. 

Magyarország itt is rosszabb helyzetben van a maga 66,2%-ával.  

                                                           
126 Ennél a kérdésnél megfogalmazásra került egy alkérdés, arra vonatkozóan, hogy az alany kint tartózkodása óta szerzett-e hazai 

végzettségénél magasabb vagy egyenértékű további végzettséget a fogadó országban, vagy bárhol külföldön, de mivel csupán 6 személy 

válaszolt igennel a 407 főből, nem tudok ennek vonatkozásában karrierívre releváns megállapításokat tenni. (szerz.megj) 
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16. táblázat: A 15-74 éves magyar népesség főiskolai és egyetemi végzettségének alakulása, 1998-2011 

(ezer fő) 

Évek Főiskola Egyetem Évek Főiskola Egyetem 

1998 475,9 334,1 2005 641,4 438,5 

1999 504,5 331,5 2006 678,2 444,6 

2000 517,8 364,9 2007 706,6 442,2 

2001 524,9 349,0 2008 744,2 471,0 

2002 548,3 347,5 2009 763,2 491,5 

2003 585,3 387,9 2010 763,8 513,3 

2004 625,5 433,5 2011 811,0 536,3 

Forrás: STADAT 2.1.14 táblázata alapján saját gyűjtés és szerkesztés 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf015.html 

 

Amikor a magyar felsőoktatás kritikája megfogalmazódik, mindig előtérbe kerül a 

diplomás munkanélküliség problémaköre. Az EU 27 átlagában a diplomások 83,9%-a 

foglalkoztatott, ugyanez a szám az Euro zóna országaiban 83,4%. A magyar diplomások 

79,3%-a (2011) jelenik meg a munkaerő-piacon. 1998-tól a felsőoktatás expanziója mutatja 

a leglátványosabb változásokat. A diplomával rendelkezők számának növekedése a magyar 

humánerőforrás erősödő kvalifikáltságát jelzi. Az erősödő tendenciát szemléltetik jól a 17. 

táblázat adatai. 

A feminizálódás jelen van a felsőoktatásban is, 1998-tól folyamatosan felülreprezentált a 

főiskolai diplomával rendelkező nők száma, az egyetemi végzettségnél még elmarad nők 

száma a férfiakétól, de 2008 után fokozatosan megindult egyfajta kiegyenlítődés, az 

egyetemi diplomát szerző nők száma közelít a férfiakéhoz.  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf015.html
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17. táblázat: A 15-74 éves magyar népesség főiskolai és egyetemi végzettségének alakulása, nemek 

szerinti bontásban, 1998-2011 (ezer fő) 

Évek Főiskola 

 

Egyetem 

 férfiak nők férfiak nők 

1998 192,0 283,9 205,3 128,8 

1999 204,5 300,0 197,1 134,4 

2000 210,1 307,7 215,8 149,1 

2001 212,5 312,4 207,4 141,6 

2002 221,9 326,4 206,2 141,3 

2003 241,7 343,6 220,9 167,0 

2004 252,5 373,0 244,3 189,2 

2005 258,1 383,3 239,0 199,5 

2006 272,6 405,6 238,9 205,7 

2007 273,2 433,4 243,9 198,3 

2008 284,9 459,3 254,8 216,2 

2009 287,9 475,3 261,6 229,9 

2010 283,9 479,8 271,7 241,6 

2011 304,8 506,2 282,2 254,2 

Forrás: STADAT 2.1.14 táblázata alapján saját gyűjtés és szerkesztés 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf015.html 

Saját kutatási adataim mindenképp a nők felzárkózását igazolják, a 46 MSc végzettségű 

személy fele (23 fő) nő. A 361 BSc diplomával rendelkező közük pedig 201 hölgy került 

ki, ők a megkérdezettek 55%-a. A válaszadók 55%-a is nő, a hölgyek iskolázottság szerinti 

helyzete és munkaerő-piaci jelenléte határozottan „emancipált‖ képet mutat.  

Az elektronikusan elérhető kérdőívben a munkavállalás helye is bekerült a kérdésekhez, 

az összes európai ország felsorolásra került, valamint a többi földrészről néhány 

jelentősebb ország kiemelten került a listába, mint pl. az Egyesült Államok az amerikai 

kontinensen vagy a domináns ázsiai országok közül, Kína vagy Japán, illetve India, szintén 

konkrét megnevezéssel szerepeltek. Az eredmények azt mutatják, hogy a megkérdezettek 

csupán 10%-a dolgozik Európán kívül (dominánsan az Egyesült Államokban (21 fő) és az 

Egyesült Arab Emirátusokban (8 fő), a többiek (12 fő) a világ egyéb országaiban, mint pl. 

Chile vagy Kanada. A kérdőívet kitöltők 5%-a, az Unión kívül dolgozik Európában, de a 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf015.html
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legnagyobb arányt azok képviselik (73%), akik az EU 27 területén vannak. A 

munkavállalási célú migráció szerkezete célországonkénti eredménye nem okozott 

meglepetést, alanyaim úgymond „hozták a papírformát‖, miszerint mind többségében, 

mind népszerűségi rangsor szerint Németországban (34%), Ausztriában (23%) és az 

Egyesült Királyságban (16%) dolgoznak. (Itt érdemes megjegyezni, ha ez a trend 

alapvetően nem is fordult meg, de 2012 után egy dinamikusabb áramlás indult az Egyesült 

Királyságba.) A migrációs folyamatok hátterében alapvetően munkaerő piaci tényezők 

állnak. A délnémet és osztrák területek alacsony munkanélküliségi mutatói és az egyes 

szakmák, ágazatok munkaerő hiánya kedvező helyzetet teremt a munkavállalásra. A két 

országot jellemző tartós, alacsony termelékenység, az aktivitási ráta fenntartása a 

munkaerő bevándorlást szükségessé teszi (Földházi 2011). 

Kíváncsi voltam mit mutat a hivatalos statisztika, így az Eurostat és az egyes országok 

statisztikai adatbázisaiban kerestem adatokat a magyarok külföldi munkavállalói 

jelenlétére. Az eredmények igazolják az elvándorlás megerősödését és a legnépszerűbb 

célországok „hármasa‖ is azonosságot mutat saját eredményeimmel. 

18. táblázat: Magyar állampolgárok az EU országaiban (adatok 18 országból) év/fő, 2001, 2008-2011 

Magyar állampolgárok az EU országaiban (adatok 18 országból) év/fő 

 2001 2008 2009 2010 2011 

Ausztria 12 729 19 318 21 527 25978 30 608 

Belgium 1 534 2 917 3 312 3 772 4 451 

Bulgária 95 88 88 88 138 

Csehország 418 587 653 652 711 

Dánia 391 1 019 1 357 1 586 1 867 

Egyesült Királyság 273 na na 37 000 42 000 

Finnország 654 900 1 117 1 198 1 315 

Hollandia 1 538 2 921 4 044 5 294 6 546 

Írország na na 5 884 5 055 4 877 

Lengyelország na 457 435 448 449 

Lettország 13 23 37 30 31 

Németország 54 437 60 221 63 801 65 443 73 433 

Olaszország na 5 467 6 171 6 868 7 404 

Portugália 158 386 333 352 428 

Spanyolország 778 6 628 7 791 8 365 9 104 

Svédország 2 988 3 104 3 862 4 525 4 886 

Szlovákia na 2 702 3 623 4 602 5 341 

Szlovénia 51 127 162 156 201 

Összesen 80 057 106 865 124 197 171 412 193 790 

Forrás: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database és www.destatis.de és www.statistik.at 
www.statistics.gov.uk adatai alapján saját gyűjtés és szerkesztés 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://www.destatis.de/
http://www.statistik.at/
http://www.statistics.gov.uk/
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A német és osztrák dominancia megítélésem szerint nem az uniós csatlakozásban (2004) 

keresendő, ez látható a fenti táblázat 2001-es adataiban is, hiszen ennek a két országnak 

kimondottan rigid munkavállalási szabályzói messze nem könnyítették a magyar 

bevándorló munkaerő elhelyezkedését, egészen 2011-ig, amikor utolsóként (Ausztria) 

törölték el a 2004-ben csatlakozott országokra megalkotott korlátozásokat. Sokkal inkább 

keresendőek, a régmúltra visszatekintő történelmi kapcsolódások, valamint Ausztria 

esetében a közelségben. Az észak-dunántúli régióban megjelenő külföldi működő tőke 

befektetők is többségében német és osztrák cégek, valamint a régióban élők viszonya a 

múltba tekintve, magához a német nyelvhez, tradicionálisan közelebb volt, mint az 

angolhoz. Természetesen a rendszerváltás utáni új kihívások megerősítették az angol nyelv 

iránti keresletet.  

„Az angol előretörését jól mutatják az érettségizők és nyelvvizsgázók számának statisztikai 

adatai. A 2008/2009-es tanévben kétszer annyi diák érettségizett angolból, mint németből. 

A nyelvvizsgázók számának változásából még nagyobb arányú átrendeződés látható: 2000-

ben angolból és németből 25 052 és 15 481 fő, míg 2009-ben 114 572 és 42 300 fő tett 

sikeres nyelvvizsgát. Kilenc év alatt az angolból vizsgázók száma több mint négy és 

félszeresére, míg a németeseké közel háromszorosára nőtt. Ugyanakkor az angolból 

nyelvvizsgázók aránya több mint két és félszerese a németesekének, ami magasabb, mint az 

érettségik esetében.”
127

 

Ezt a fentebbi nyelvismereti kitekintőt azért tartottam fontosnak, mert kérdőívemben 

elmulasztottam megkérdezni alanyaim nyelvismeretét, feltételezve, hogy a választott 

célterület nyelvét legalább a „boldogulás‖ szintjén ismerik, illetve szem előtt tartva annak 

tényét, hogy a megkérdezettek már diplomával rendelkező, gazdasági végzettségű 

személyek, vagyis 1996 óta kötelezően rendelkeznek legalább egy idegen nyelv középfokú 

ismeretét igazoló nyelvvizsga bizonyítvánnyal. A nyelvismereti adatokkal pedig azt 

szerettem volna megmutatni, hogy az angol nyelv napjainkra kialakult dominanciája, és 

annak ismerete vagy megfelel a német nyelvterületeken, vagy a tradicionális okokra 

visszavezethetően egyszerűen papír nélküli német nyelvismeret birtokában érvényesülnek 

migránsaink.  

                                                           
127 Forrás: Nikolov Marianne (2011): Az idegen nyelv tanulása és a nyelvtudás. In.: Magyar Tudomány-A hazai neveléstudomány 

fókuszai. 9/pp.1048-1057. http://www.matud.iif.hu/2011/09/04.htm letöltés ideje: 2013-01-18 

http://www.matud.iif.hu/2011/09/04.htm
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Fontosnak tartom azonban azt az adatot, amely az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási 

Akkreditációs Központjának adatbázisából
128

 származik (teljes adatsor lsd.2. sz. melléklet). 

E szerint a német nyelvből nyelvvizsgát tett személyek születési régió szerint 2003-tól 

többségében folyamatosan a nyugat-magyarországiak, maguk mögé utasítva a keleti 

országrészben és Budapesten élő németből vizsgázókat. (Ez az előny csak 2011 és 2012-

ben változott meg, amikor többen nyelvvizsgáztak Kelet-Magyarországon németből, mint 

Nyugat-Magyarországon, a magam részéről ennek okát a keleti országrészbe betelepülő 

német nagyvállalati működő tőke megjelenésben látom). A nyugati országrész 

vonatkozásában elmondható, hogy az itt élők viszonya annak ellenére is erősebb a német 

nyelvhez, az ország többi részét figyelembe véve, hogy országosan is és regionálisan is az 

angol nyelv megerősödése tapasztalható. Ezeket az adatokat hivatalos nyelvvizsga adatok 

alapján gyűjtöttem össze, de a nyugati régióban élve tapasztalatból ki merem jelenteni a 

lakosság nyelvvizsga nélküli, a német nyelvhez való általános kapcsolódását. Érdemesnek 

tartom itt megemlíteni, hogy a nők többen nyelvvizsgáznak, mint a férfiak, számuk 

általában a kétszerese, de esetenként a háromszorosa is a férfi vizsgázókénak. (teljes 

adatsor lsd. 3. sz. melléklet) 

                                                           
128 Forrás: http://www.nyak.hu/doc/statisztika letöltés ideje: 2013-01-18. 

http://www.nyak.hu/doc/statisztika
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A betöltött munkakörök kérdésénél a FEOR (FEOR= Foglalkozások Egységes 

Osztályozási Rendszere) szerinti munkaterület osztályozási rendszert alkalmaztam, hogy 

megtudjam milyen munkaterületek jellemzőek.  

19. táblázat: Melyik területen, szakmában dolgozik? 

 

Forrás: saját kutatás 

A megkérdezettek többsége FEOR 5 és FEOR 7 besorolású szakterületen dolgozik. A 

FEOR 5 kategória magába foglalja a kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozásokat. Ezek 

szerint az összes megkérdezett 47%-a, az alkategóriákat is ellenőrizve
129

, ebbe a FEOR 

csoportba sorolható. A másik nagyobb létszámú csoport, a minta 22%-a a FEOR 7
130

 

besorolású szakterülethez tartozik, akik ipari- és építőipari foglalkozásokat töltenek be. A 

                                                           
129 Forrás: http://mek.oszk.hu/09700/09798/09798.pdf  pp.33-34. letöltés ideje: 2013-01-18 
130 Forrás: http://mek.oszk.hu/09700/09798/09798.pdf  pp.35-37. letöltés ideje: 2013-01-18 

http://mek.oszk.hu/09700/09798/09798.pdf
http://mek.oszk.hu/09700/09798/09798.pdf
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számítástechnika és informatika területén 12%-uk dolgozik (FEOR 3)
131

, tekintve, hogy 

gazdasági típusú diplomás személyekről van szó feltételezem gazdasági informatikusok, 

vagy gazdasági végzettséggel kiegészítő informatikai ismereteket szerzett személyek 

alkotják a csoportot. A FEOR 5 szakterületek állásainak betöltésénél szinte kivétel nélkül 

elmondható, hogy nem szükséges főiskolai vagy egyetemi diploma. Ezek mind olyan 

munkakörök, ahová elegendő a középfokú végzettség vagy a megfelelő szakképesítés, egy 

konkrét szakmából. Néhány szakma ezek közül a teljesség igénye nélkül: bolti eladó, 

pincér, szakács, cukrász, pultos, fodrász, kozmetikus, manikűrös, gyermekfelügyelő, házi 

gondozó, egyéb személyi gondozási foglalkozású, utaskísérő, házvezető, vezető takarító, 

stb. Ezen a ponton megállapítom, hogy a megkérdezett diplomások majd fele egészen 

biztosan alacsonyabb pozíciót tölt be migráns munkavállalóként, mint amire végzettsége 

okán hivatott lehetne. Ezt a megállapítást teszem abból kiindulva is, hogy a betöltött 

munkakört az alanyok 59%-a alacsonyabb pozíciónak vallotta, mint végzettsége 

indokolhatná. Egészségügy, oktatás, mezőgazdaság és egyéb területeken összesen a 

válaszadók 19%-a van állásban.  

A magyar migráns munkavállalók 2007-2010 között kiemelten a FEOR 5 és FEOR 7 

állásokat töltötték be a három legkedveltebb célországban, oly módon, hogy számuk 2007 

és 2010 között látványos ütemben növekedett ezeken a területeken.  

                                                           
131 Forrás: http://mek.oszk.hu/09700/09798/09798.pdf  p.30. letöltés ideje: 2013-01-18 

 

http://mek.oszk.hu/09700/09798/09798.pdf
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20. táblázat: Magyar migráns munkavállalók FEOR
132

 besorolás szerinti munkavállalási megoszlása a 

migráció fő célországaiban összesen, 2007-2010 

 

Forrás: Hárs Ágnes (2011): Magyarok külföldi munkavállalása FEOR besorolásonként. Kopint-Tárki Zrt. Budapest. p.22. 
(megj. Az tábla a Németországba, Ausztriába és az Egyesült Királyság területére kivándorlókat összesíti) 

 

 

II. A munkavállalás jellege 

A kérdőívben nyitott kérdésként funkcionált, és azt vártam a válaszadóktól, hogy 

konkrétan beírják annak a munkatevékenységnek a nevét, amit végeznek. Ilyenekre 

számítottam, mint pincér, pultos, házvezető, banki ügyintéző, titkár, ügyvivő, tanár, 

manager stb. Azt szerettem volna megállapítani, hogy bár a FEOR besorolásokból kiderült 

számomra a válaszadó diplomások végzettségükhöz mérten alacsonyabb munkavállalási 

trendje, de egészen konkrétan mi a „sztár szakmák‖ köre. Sajnos ez nem sikerült, mivel a 

kérdőívet kitöltők elenyésző hányada válaszolta meg ezt a kérdést. A kérdőívet úgy 

állítottam be, hogy a rendszer a szabad szöveges rész hiányos kitöltése esetén is 

megengedte a kérdőív befejezését. Szerencsére ezt csak ennél az egy kérdésnél 

tapasztaltam, a többi kérdésben mindenhol értékelhető válaszokat kaptam. Egy kutató 

mindig jogos félelme a válaszadói passzivitás, a megfelelő számú minta hiánya, ezért 

törekedtem a „leg-felhasználó-barátabb‖ kérdéssor összeállítására, tudva azt is, hogy újra 

kérdezési lehetőségem nem lesz. Igyekeztem egyszerű zárt kérdésekkel megszerezni a 

                                                           
132

 FEOR1-gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók; FEOR2-felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő 

foglalkozások; FEOR3-egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások; FEOR4 irodai és ügyviteli 

(ügyfélkapcsolati)foglalkozások; FEOR5-kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások; FEOR6-mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 

foglalkozások; FEOR7-ipari- és építőipari foglalkozások; FEOR8-gépkezelő, összeszerelők, járművezetők; FEOR9-szakképzettséget 

nem igénylő egyszerű foglalkozások; FEOR0-fegyveres szervek foglalkozása. 
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számomra kívánatos információkat, ezt a kérdést azonban a fentiek miatt, kiértékelni nem 

tudom. 

Nagyon fontosnak tartom a munkavállalás jellegére vonatkozó kérdést, mivel évente közel 

900 000 illegális bevándorló érkezik az Unióba. Nagy többségükben harmadik világbeli 

(főleg) gazdasági menekültekről beszélhetünk, de az illegális foglalkoztatás, legyen az 

bárkit is érintő, egy társadalmi kiszolgáltatottság, morális csapda és gazdasági zsákutca. 

Az európai bevándorlásokat egyfajta gyarmati bűntudat jellemzi, amikor az anyaországok 

nyitottak korábbi gyarmataik lakosai felé, valamint a második világháború utáni vándor- és 

vendégmunkások szintén legális befogadása, foglalkoztatása, családegyesítési programok 

megvalósítása. Utólag és visszatekintve, a szellem valahol itt szabadult ki a palackból, 

mert mire felocsúdtak a befogadó országok, az alulról szerveződő, az illegális bevándorlást 

szervezetten működtető hálózatok kialakultak (lsd.1.4.5. fejezet).  

Idővel a befogadó országok megfogalmazták bevándorlást korlátozó politikáikat, de „a 

jogi kontroll felett mindig győzedelmeskedik a nyílt gazdasági érdek‖
133

A feketén 

foglalkoztatottak jogfosztott, modern kori „rabszolga‖ réteg, irreguláris migránsok, vagyis 

olyan külföldiek, akik nem rendelkeznek legális jogi státusszal. Az illegálisan folytatott 

keresőtevékenység a szürke- vagy feketegazdaságban, a külföldiek szabálytalan 

munkavállalásának adatai nem megbízhatóak. Az illegális munkavállaló munkaerő-piaci 

kiszolgáltatottságán túl szembesül azzal is, hogy a hatóságoktól állandóan tartania kell, és 

talán a legfélelmetesebb kiszolgáltatottságuk palettáján, hogy hivatalosan nem léteznek. 

Kívül vannak a társadalmi infrastruktúra szolgáltatásain, mint az alapellátások rendszere, 

egészségügyi ellátás, iskola, szociális juttatások. A téma érzékenysége miatt meglehetősen 

hiányosak, mind az elméleti, mind az empirikus kutatások, így a jelenségről nincsenek 

konzisztens ismeretek. A fekete foglalkoztatás egy elterjedt, ám nem kellően felmért 

társadalmi jelenség, tetten érhetősége rendkívül nehéz, mivel napjainkban egyik 

legjelentősebb „ágazata‖ a háztartások területe (20%), illetve az építőipar (40%), vagy a 

mezőgazdasági idénymunka. A feketegazdaság számadatai csak becsülhetőek, az illegális 

foglalkoztatás kiterjedtségének mérésére nincs elfogadott módszertan. A vámigazgatási 

hivatali és egyéb hatósági feltárások eredményei ismertek csupán, amelyekből 

                                                           
133 Forrás: Melegh Attila (2004): Munkások vagy migránsok? Globalizáció és migráció a társadalomtudományi irodalom tükrében. 

Eszmélet füzetek 62. 
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következtethető, hogy évente uniós szinten több ezermilliárd Euró értéket állítanak elő a 

feketegazdaságban, amelynek hátterében több százmilliárd Euróra tehető az adó-és 

járulékbevétel kiesés. A külföldiek szabálytalan munkavégzésének problémája azonban az 

uniós csatlakozást követően a magyar munkavállalókat illetően enyhülni látszik, egyes 

országok migrációs trendjei pedig megváltoztak. Kutatásomban elenyésző volt azoknak a 

száma, akik illegális munkavállalónak vallották magukat (5%) és olyan személy nem is 

volt, aki nem kívánta ezt a kérdést megválaszolni. A legális foglalkoztatás általános 

lehetősége bizalmat ébresztő, a magyar munkavállalók a jogbiztonság megléte mellett 

vállalhatnak munkát az EU-ban. Ezt a tényt különösen fontosnak tartom abból a 

szempontból, hogy a kevésbé kalandvágyó és merészebb rétegeket is könnyebben sarkallja 

elvándorlásra.  

Az általánosan erősödő elvándorlást igazolják saját eredményeim is, amelyek az alábbi 

ábrán láthatóak. 

28. ábra: Mióta dolgozik külföldön? 

 

Forrás: saját kutatás 
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A 2004-es csatlakozást követően a szakértői várakozásokkal ellentétben nem indult meg a 

magyar munkavállalói dömping az EU-ba, ez a felerősödés a 2007-es évtől, de még inkább 

a válság évétől, 2008-tól tapasztalható. Amikor mintámat összeállítottam, a 2012-ben 

lekérdezettekből, csak azokat a személyeket vettem bele, akik legkésőbb 2009 óta 

külföldön vannak, mert szerettem volna ezzel összefüggésben egy (estenként kezdeti és 

rövidtávra visszatekintő) karrier ív modellt is megalkotni. Egy migráns számára más 

beilleszkedési mechanizmusok érvényesek, mint a hazai munkavállalóra, legyen bár 

végzettségük azonos szintű, és ez nem feltétlenül a diszkrimináció kategóriája. A migráns 

munkavállalási, beilleszkedési szakaszának első részében lehet, hogy eredeti 

végzettségéhez képest először alacsonyabb pozíciókkal is megelégszik, azonban az évek 

múlásával bekövetkező változó, vagy nem változó pályaív adja meg a választ arra a 

felmerült kérdésre, miszerint a magyar gazdasági diplomások megjelennek nyugat-európai 

„cselédipar‖-ban is. 

Kérdőívem válaszadóinak 4%-a (17 fő) élt külföldön már régebb óta, vagyis már 1990 előtt 

is, de velük együtt, az 1991-2003 között külföldre költözöttek a megkérdezettek 31%-a, 

128 fő. A kiköltözések 2004 után lendületet vettek, az alanyok 68%-a (280 fő) távozott 

ebben az időszakban Magyarországról, de megerősítendő azt a megállapítást, miszerint az 

Uniós csatlakozás nem volt azonnali hatással a magyarok migrációs kedvére, az összes 

megkérdezett 62%-a, vagyis több mint a fele, 254 fő 2007 és 2009 között távozott. Ezek az 

adatok alátámasztják a magyarok migrációs hajlandóságának erősödését az általam vizsgált 

célcsoport esetében.  

A migrációkészség és az egyéni mobilitási hajlam összefüggésben van egymással. Érdekes 

információt adott a külföldi munkavállalás alkalmaira rákérdező kérdés. A 

megkérdezettek 63%-a, először vállal külföldön munkát, kutatási adataim szerint ők 

dominánsan a fiatal pályakezdő korosztály tagjai, akik diplomájuk megszerzését követően 

szembesülnek a magyar álláspiac lehetőségeivel, amely nem találkozik elképzeléseikkel, 

mobilitást gátló kötöttségeik nincsenek, vagy nem túl erősek, és elindulnak külföldre. 

Vizsgálataim szerint ide tartozik a teljes 18-25 év közötti korosztály (12%) 49 fő, akik 

mind BSc diplomával rendelkeznek, valamint a 26-33 éves korcsoport 195 fővel. Azok, 

akik bevallásuk szerint először vannak kint külföldön 95%-uk, 244 fő, nem idősebb 33 
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évesnél. Egy elenyésző 5%-ot mutat azoknak a száma (13 fő), akik már elmúltak 40 

évesek, de első külföldi munkavállalásukat töltik. Az EU migráns munkaerejének 

átlagéletkorát is igazolja ez az eredmény (lsd. 25. és 26. ábra). Akik egyszer (18%) illetve 

többször (19%) dolgoztak már külföldön a 34-40, illetve a 40 év feletti korcsoport tagjai. 

Ők életkorukból adódóan többször is be tudtak már csatlakozni hosszabb-rövidebb időre a 

külföldi munkavállalási folyamatokba. Abból a 77 főből, akik már többször is vállaltak 

külföldi munkát 55-en (71%) a 40 év feletti korosztály tagjai. A 34-40 évesek mindannyian 

rendelkeznek külföldi munkatapasztalattal, 88%-uknak (61fő) jelenlegi külföldi 

munkavállalása már a második alkalom, 8 fő (12%) pedig már többször megjelent a 

külföldi munkaerő piacon. Ez a két csoport lehet időszakos re-migráns, akik egy időre 

visszatértek a magyar munkaerő-piacra, majd újra emigráltak, vagy egyáltalán nem 

jelennek meg újra a rendszerben, hazatérésük időszakos jellegű, itthon tartózkodásuk az 

újabb kiutazásig tartó inaktív szakasza. Tekintettel arra, hogy a re-migráns több szempont 

szerint is meghatározható (Cassarino 2004) úgy, mint a külföldön tartózkodás időtartama, 

annak földrajzi helye, a visszatérés ok-okozati rendszere, a visszatérés hatásai stb. 

alanyaim fenti 37%-át ebbe a kategóriába illesztem.  

Rákérdeztem arra is, hogy alanyaim végzettségüknek megfelelő pozíciókban dolgoznak-e. 

Ez nagyon fontos szerepet játszott a kutatásban, mert a magyar felsőoktatásból kikerülő 

fiatalok egyre nagyobb kedvvel vállalnak külföldön munkát és felmérésem alanyai 

esetében nagy többségükben nem végzettségüknek megfelelő pozíciókat töltenek be. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a magyar diplomások eleve sikertelenül 

pozicionálnak külföldön szakmaspecifikusan, hiszen számos sikeres példát is lehet 

említeni, (főleg a jól konvertálható, sok szakterületen alkalmas gazdasági végzettség 

esetében) azonban az én kutatásom és a kapcsolt Gallup kutatás, valamint OECD és 

EURES adatok is ennek a helyzetnek a felerősödésére utalnak. A megkérdezett diplomások 

59%-a úgy nyilatkozott, hogy betöltött munkaköre alacsonyabb szakképesítést igényel. 

Talán pozitívum, hogy az egyetemi diplomával rendelkezők mindegyike (46 fő) vagy 

végzettségének megfelelő, vagy annál magasabb pozíciót tud betölteni külföldön is. Az 

összes BSc diplomás csupán 33%-a (121 fő) tudott úgy nyilatkozni, hogy eredeti 

végzettségének megfelelő munkaköre van, 239-en (67%) alacsonyabb pozíciókban 

dolgoznak. 
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Azok 121-en, akiknek sikerült eredeti végzettségük szerinti állást kapniuk BSc diplomával, 

az iparban (47 fő), az informatika területén (41 fő, meglepő módon 37 nő!), a 

kereskedelemben (29 fő), valamint az oktatásban (4 fő) helyezkedtek el. Sikeresnek 

mondható az informatika szakterület, mert az összes BSc diplomás, aki az informatika 

területén dolgozik, mind végzettsége szerinti pozíciót tölt be. Tekintettel arra, hogy ők is 

gazdasági típusú diplomával rendelkeznek feltételezhető, hogy mint gazdasági 

informatikusok érvényesülnek, vagy gazdasági típusú diplomájuk mellett informatikai 

szaktudással is rendelkeznek. Azonban, ha összevetjük, hogy az összes megkérdezett 59%-

a, ám a BSc diplomások 67%-a van végzettségéhez képest alacsonyabb pozícióban, 

látható, hogy a magyarországi BSc diploma „dömpingnek‖ külföldön (is?)vitatható az 

értéke, illetve a „bolognai‖ elvárások
134

 nem teljesülnek. Mindez természetesen nem 

magára a diploma értékére értendő, hanem az egyén szerzett kompetenciái, valós 

képzettsége is komplexen ideilleszkednek a kérdéskörbe. Ha csak a FEOR 5 kategória 

47%-os arányát vesszük, akkor máris látható, hogy az alacsonyabb pozíciót betöltő 240 

főből 191-en biztosan a kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás és idegenforgalom 

területén vannak, közülük többségben az alacsonyabb kvalitást igénylő munkakörökben.  

A tagországokban meghirdetett állások közül az EURES adatbázis szerint legtöbb 

lehetőséget 2013-ban az Egyesült Királyság munkaerő-piaca hirdeti (548 213 állás), majd 

Németország (336 290 állás) következik, Ausztria esetében 39 536 felkínált állás van, ami 

összehasonlításában alacsonyabb az Olaszországból, vagy Franciaországból regisztrált 

lehetőségeknek, de figyelembe véve az ország méretét ez igencsak impozáns szám.
135

A 

legtöbb igény a vendéglátás, szállodaipar, kereskedelem területén mutatkozik, de nem 

elhanyagolható a szociális vagy egészségügyi területeket felölelő ajánlatok száma sem, 

valamint a mezőgazdaság területe. Az egyéb szakmunkák tekintetében is nagy kereslet 

mutatkozik (húsipar, építőipar), de itt az elvárt konkrét szakképesítés, az adott szakma 

ismerete mintegy eleve kizárja a gazdasági diplomával rendelkező álláskeresőket.  

Az EU-ban dolgozó hazai (25-54 év közöttiek) munkaképes korúak 19%-a túlképzett 

ahhoz a területhez, ahol dolgozik. Azok, akik valamely EU tagállam állampolgárai, de más 

                                                           
134 Oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló 89/48 EGK irányelv 1. cikkének a) pontja 

135 Forrás: EURES adatbázis 2013-01-24 szerinti aktuális állapot. 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=hu&viewDistrib=true  

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=hu&viewDistrib=true
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EU-s országban dolgoznak 29%-ban túlképzettek munkakörükhöz, ez a szám az EU-n 

kívülről érkezők esetében még magasabb, 36%. Amíg a 2001 előtt csatlakozott országok 

migránsait 24%-ban érinti a túlképzett munkavállalás, az EU 27-ekben ez az arány 37%-ra 

emelkedett. Egyértelmű, hogy a csatlakozó volt keleti országok képzett migráns 

munkavállalói az alacsonyabb pozíciókba nagy számban integrálódtak. A nők kitettsége 

nem túl számottevően, de 2-3%-kal magasabb, mint a férfiaké. Sajnos a vizsgált Eurostat 

adattáblákban az országonkénti bontásban a magyar munkavállalókról nincs adat, az 

adattábla rubrikái üresek, de saját kutatásom a fentieket erősíti (Migrants in Europe. 

Statistical Portrait 2011). 

Fontos adatokat találtam a kérdéskörhöz egy 2012-ben közzétett Gallup kutatásban,
136

 ahol 

az EU-15-ökben vizsgálták többek között az alulfoglalkoztatás jellemzőit. Különös 

jelentőséggel bírnak számomra ezek az adatok, mert saját kutatásom és 2. számú 

hipotézisem legfontosabb alapvetése az erősödő brain waste tendenciákról ezen a ponton 

kerülhet elvetésre vagy igazolásra. A Gallup kutatás 25 000 főre kiterjedő 

reprezentativitása alátámaszthatja saját kutatásomat, segítségével eredményeim igazolást 

nyernek, amely által hipotézisem is megállhatja helyét.  

21. táblázat: Munkanélküliségi és alul foglalkoztatottsági különbségek hazai és migráns felnőtt lakosság 

(15 éves és annál idősebb) körében az EU-15-ökben 2009-2010-ben (%) 

 „bennszülöttek” 

% 

5 évnél régebben érkezett 

migránsok 

% 

újonnan érkezett 

migránsok 

% 

Munkanélküliség 8 13 20 

Alulfoglalkoztatottság 19 28 42 

Forrás: saját gyűjtés és szerkesztés a Gallup felmérési adatai alapján 

 

Az alulfoglalkoztatás problémája igazolódni látszik egy másik adat tükrében is. Az OECD 

Factbook 2007
137

 kimutatást készített az adott országban születettek és az érkező 

migránsok iskolai végzettségéről. Kutatásom szempontjából fontos adatokat találtam, 

melyeket az alábbi táblázatban összegeztem. 

                                                           
136 Forrás: http://www.gallup.com/poll/154721/Europe-Migrants-Rate-Lives-Worse-Native-Born.aspx?ref=more letöltés ideje 2013-02-
08 
137 Forrás: OECD Factbook 2007. Economic- Environmental and Social Statistics. http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-

factbook letöltés ideje 2013-02-18 

http://www.gallup.com/poll/154721/Europe-Migrants-Rate-Lives-Worse-Native-Born.aspx?ref=more
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook
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22. táblázat: A hazaiak és a migránsok megoszlása iskolai végzettség szerint (15 éves kor felett) a 

magyarok által legnépszerűbb bevándorlási célországokban %-ban (2007) 

Ország Hazai lakosság Migráns népesség 

 Általános 

iskola vagy 

alacsonyabb 

Középfokú Felsőfokú Általános 

iskola vagy 

alacsonyabb 

Középfokú Felsőfokú 

Ausztria 33 56 11 49 39 11 

Egyesült 

Királyság 
51 29 20 45 25 35 

Németország 24 57 19 44 41 15 

Forrás: saját gyűjtés és szerkesztés az OECD Factbook 2007. Economic- Environmental and Social Statistics alapján 

Kitűnik, hogy a magyar diplomásokat befogadó három legnépszerűbb célországban vagy 

közel azonos a hazai diplomás munkaerő szám vagy jóval alulmúlja az érkezők számát. 

Figyelembe véve, hogy a legális foglalkoztatásban általában sem a bérezés, sem a 

munkaidő tekintetében nem marad alul egy magyar munkavállaló a hazaitól, feltételezhető, 

hogy a végzettség specifikus diplomás állásokat elsősorban a hazai munkaerővel töltik be. 

Kiugró adatokat lehet látni az Egyesült Királyságban, ahol a hazai munkavállalók 20%-a 

diplomás, viszont jóval meghaladja ezt, az országba érkező migráns diplomások száma. 

Összevetve mindezt az általános migráns alulfoglalkoztatási adatokkal, (lsd. 22. táblázat) 

megerősödik feltételezésem, miszerint a magyar (közgazdasági típusú) diplomásokat 

alulfoglalkoztatják külföldön. Ismételten hangsúlyozandó saját kutatásom eredménye, 

hiszen a pénzügyi, banki, számviteli, vagy akár a biztosítási szakterületeken is 

helyezkednek el magyar fiatalok végzettségüknek megfelelő munkakörökben.  

Azonban saját kutatásomat vizsgálva, a 407 alanyból 239-en vallották magukat 

alulfoglalkoztatottnak, ez az összes megkérdezett 59%-a.  A legnépszerűbb célországokban 

297-en dolgoznak. Az alábbi táblázat jól szemlélteti a foglalkoztatási lehetőségeket. A 239 

összes alulfoglalkoztatott személy 72%-a (173 fő) a három legnépszerűbb migrációs 

célországban dolgozik. Egyik oldalról bíztató a kép, hogy a három ország közüli 

legnagyobb befogadó Németországban a legalacsonyabb (40%-os) a megkérdezettek 

alulfoglalkoztatása, azonban az egyre népszerűbbé váló Egyesült Királyságban ez eléri a 

77%-ot. Ausztriában sem sokkal jobb a helyzet az összes munkavállaló 71%-a kényszerül 

alacsonyabb pozícióba, mint végzettsége. Saját kutatásom azt a szomorú képet vetíti, hogy 
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10-ből 7-8 magyar migráns elveszíti diplomája értékét, végzettségével szerzett kvalitásai 

nem jutnak érvényre az alulfoglalkoztatásban. 

23. táblázat: A legnépszerűbb célországban dolgozó megkérdezettek száma és alulfoglalkoztatottságuk 

(fő) 

Ország Összes munkavállaló Alulfoglalkoztatott 

Ausztria 94 67 

Egyesült Királyság 65 50 

Németország 138 56 

Összesen 297 173 

Forrás: saját kutatás  

Összegezve a fentieket, arra a megállapításra jutottam, hogy a kutatásomban megkérdezett 

diplomásoknál, az őket foglalkoztató munkakörökben nem igény kvalifikáltságuk, hazai 

megszerzett, a diplomához kapcsolható kompetenciájuk nem hasznosul, vagyis az általam 

feltételezett brain waste tendencia érintettjei.  

Egy migráns pályaíve nem feltétlenül reked meg az alulfoglalkoztatott pozícióban. Habár 

kérdőívem alanyainál felülreprezentáltak az alulfoglalkoztatottak, fontosnak tartottam 

ennek hátterét feltárni. Ezért rákérdeztem arra, hogy a külföldi munka keresésekor 

megpróbáltak-e az alanyok végzettségük szerint elhelyezkedni. Azok a megkérdezettek, 

akik végzettségük szerinti pozíciókban, vagy magasabb beosztásban dolgoznak azonnal, 

vagy egy éven belül el tudtak helyezkedni. Ők 168-an a minta 41%-a, azok a sikeres 

migránsok, akik számára a külföldi munkavállalás valódi fejlődés, szakmai hozadék, 

tudásuk, képzettségük nem vész el, inkább a másik munkakultúrában kiteljesedik, 

gyarapodik. Azok közül, akiknek azonnal sikerült végzettség szerint elhelyezkedni a 

férfiak mondhatók sikeresebbnek (54 fő), a nők kisebb létszámban tartoznak ebbe a körbe 

(20 fő). A kitartó törekvés azonban meghozta eredményét a nők körében is, azok közül, 

akik egy éven belül elhelyezkedtek már többen vannak a hölgyek, 57 fő, a férfiak 37-en.  

A többszörösen kitartóan próbálkozók, akik sikertelenségről számoltak be 165-en vannak. 

Ők azonos létszámban jelentek meg a mintában, mint a sikeresek (41%). 70 férfi és 95 nő, 

legtöbben a 26-33 éves korosztályból (106 fő). Ha a próbálkozásokat időintervallumban 

vizsgáljuk az idő múlásával a törekvések gyengülnek. A megkérdezettek 18%-a pedig meg 
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sem próbálta, hogy végzettsége szerinti pozícióba kerülhessen, elfogadja az 

alulfoglalkoztatott státuszt. A kutatásomban vizsgált célcsoport pályaíve három év 

elteltével sem vesz végzettség specifikus irányokat, a migráns mintegy megreked azokban 

a kezdeti pozíciókban, amelyekben először el tudott helyezkedni a befogadó ország 

munkaerő piacán. 

 

III. A tanulmányi mobilitás, mint döntési elem 

Annak ellenére, hogy a kérdőívet kifejezetten olyan személyeknek szerkesztettem, akik 

részt vettek mobilitási programban, kiszűrendő a mintába nem alkalmas válaszadókat, 

beillesztettem egy vonatkozó kérdést a sorba, majd kizárólag azok a kérdőívek kerültek 

feldolgozásra, ahol a válasz igen volt. (Ha Ön főiskolát vagy egyetemet végzett, tanulmányi 

ideje alatt részt vett-e felsőoktatási intézmény által szervezett tanulmányi célú mobilitási 

programban? (pl. cserediák, ERASMUS) A továbbiakban arra voltam kíváncsi, melyek 

azok a mobilitási programok, amelyekben alanyaim részt vettek legalább egy 

szemeszteren át. 

Az Erasmus tanulmányi program népszerűségét igazolja (lsd. 2.8. fejezet is), hogy a 

válaszadók 79%-a (324 fő) jelölte meg azt, mint megtapasztalt mobilitási programot. Ez 

elég jelentős arány a tanulmányi programok között, a következő, Erasmus szakmai 

gyakorlat is csak a kérdőívet kitöltők 13%-át érintette, csupán 52 főt. A többi programon 

való részvétel olyan elenyésző hányadot tett ki alanyaim esetében, hogy részletesebben 

nem is tárgyalnám az összefüggéseket. Habár több válaszlehetőséget is felkínáltam, a 

válaszolók mindegyike csak egy bizonyos programban vett részt. A kormegoszlás szerint, 

azok közül, akik 40 évnél idősebbek (94 fő) 68-an vettek részt az Erasmus programban, 17 

fő egyetemi részképzés keretében, 9-en cserediákként kerültek a mobilitási programokba. 

A 34-40 évesek (69 fő) mindegyike Erasmus-on vett részt. Némi változatosság a 26-33 

éves korosztály tagjai között lelhető fel, a csoportba tartozó 195 főből 138-an vettek részt 

Erasmus tanulmányi, 52-en Erasmus szakmai programban. 3 fő a Go East programot, 2 fő 

az Erasmus Mundust jelölte meg. Azok a válaszadók, akik a 18-25 éves korosztály tagjai 

(49 fő), mind Erasmus tanulmányi programban vettek részt.  
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A tanulmányi időszakhoz kapcsoltan rákérdeztem arra is, hogy az alanyok a tanulmányi 

program alatt vállaltak-e munkát/diákmunkát. A szervezett diákmunkát és a mobilitási 

program ideje alatt vállalt munkát szükséges elkülöníteni. Szervezett diákmunkáról akkor 

beszélünk, amikor nemzetközi toborzó programok segítségével, (jellemzően) nappali 

tagozatos tanulmányokat folytató fiatalok alkalmi, idényjellegű, illetve ideiglenes állásokat 

vállalnak. Ezek jellemzően nyári állások, és jellegüket tekintve könnyű, vagy közepesen 

nehéz fizikai munkák, a mezőgazdaságban, a szabadidő turizmusban, idegenforgalomban 

stb. A mobilitási programokban részt vevő, (és most vizsgáljuk konkrétan az Erasmus-t) 

minden hatodik hallgató a munka tapasztalatszerzés miatt ment külföldre. A folytatott 

tanulmányok és a szerzett munkatapasztalat, az Edupress felmérései szerint az Erasmus 

mobilitási program legértékesebb hozadéka. Igazi kuriózumot a szakmai gyakorlat jelent, 

mert a tapasztalat azt mutatja a munkaerő-piac elvárja a pályakezdőtől a szakmai 

tapasztalatot. Mivel alanyaim 13%-a (52 fő) vett részt Erasmus szakmai programban, a 

többiek munkatapasztalata egyéb jellegű. Az Erasmus szakmai program már rögtön az 

elején azzal a kihívással indul, hogy a hallgatók maguk szervezik meg munkájukat, 

felkutatva azokat a vállalatokat, amelyek fogadhatják őket. A fogadó vállalatoknál a 

külföldi környezetben, nem csak új technológiát, módszereket ismernek meg, de egy másik 

típusú munkaszervezést, gondolkodásmódot, és nem utolsó sorban szakma specifikus 

nyelvtudást szerezhetnek. Az Erasmus szakmai program résztvevői szinte egészen biztos, 

hogy szakma- specifikus munkakörökben, vállalatoknál helyezkednek el, mert egyéb 

munkavállalásuk, a program sajátosságai miatt nem megengedett. Fontos és értékes 

eredmény, hogy azok közül a hallgatók közül, akik az Erasmus szakmai programmal 

vettek részt tanulmányi mobilitásban egyetlen kivétellel mind azt nyilatkozta, hogy 

végzettsége szerinti megfelelő munkakörben dolgozik. A program ezen része tehát 

kiemelkedően konvertálható munkaerő-piaci előnnyé. Azok a hallgatók, akik nem az 

Erasmus szakmai programmal, hanem a tanulmányi programmal mentek ki, legálisan ún. 

part-time állást, ami jelen esetben diákmunkát jelent, vállalhatnak napi 4 órában, de 

legfeljebb heti 20 órában. A tanulmányi program mellett folytatott munka kockázatos 

abból a szempontból, hogy a plusz teher mellett a hallgató lemaradhat a tanulásban, 

kimaradhat a közösségi programokból, teljesítménye alulmarad, vagy ami még rosszabb, 

nem teljesíti a vállalt tanulmányi programot.  
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A kutatásomban megkérdezettek 28%-a (114 fő) tanulmányai alatt nem vállalt munkát. Ők 

jellemzően a 40 év feletti korosztály tagjai. A 40 év feletti összes megkérdezett 94 főből 

72-en nem vállaltak tanulmányaik alatt munkát. Ha feltételezzük, hogy ők azok, akik majd 

15-20 éve vettek részt külföldi mobilitási programban, lehetséges, hogy a szervezett 

diákmunka lehetősége még kevésbé állt rendelkezésre és/vagy a munkába állás nem jelent 

meg igényként vagy lehetőségként külföldi tartózkodásuk alatt. 42-en, akik már vegyesen a 

többi korcsoport tagjai, nyilatkoztak úgy, hogy nem vállaltak külföldön munkát. A 34-40 

évesek közül 17-en, a 26-33 évesek közül 21-en, a 18-25 évesek közül 4-en töltötték 

külföldi tanulmányi idejüket munkavállalás nélkül. A mintában lévő összes válaszadó 

közül a legnépesebb csoport a 26-33 évesek, az esetükben látszik a tanulmányok mellett 

folytatott munkavállalás jellemző megléte, hiszen a 195 főből 174-en dolgoztak tanulás 

mellett, ami 89%-ot tesz ki. Ha 49 fős 18-25 év közötti csoportból is csak 4 fő nyilatkozott 

úgy, hogy nem dolgozott, vagyis a megkérdezettek 92%-a munkába állt a tanulás mellett. 

Ismerve a tanulmányi mobilitási programok finanszírozási nehézségeit, valamint a 

hallgatói önállósodás vágyát, a fiatal korosztályok a tapasztalatszerzés és a kiegészítő 

jövedelem miatt a mobilitási programokban már nem csupán tanulmányi lehetőségeik 

kiszélesedését látják, de a külföldi munka világával való megismerkedést és 

jövedelemszerzést is. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy hat olyan kitöltő személy volt, aki annak ellenére, 

hogy Erasmus szakmai programon vett részt, azt nyilatkozta nem vállalt 

munkát/diákmunkát. Az esetükben azt vélem, félreértették a kérdést és arra utalnak, hogy a 

hivatalos, a programmal összefüggésben lévő munkavállaláson kívül nem dolgoztak 

máshol. Tekintettel arra, hogy ez az összes megkérdezett 1,4%-a, tolerálható torzításnak, 

hibának értékelem. Az Erasmus program munkatapasztalat szerzés céljából is népszerű, a 

tanulás és munka során megszerzett készségek értékes hozadék az egyén számára. Annál is 

inkább, mert a munkaerő-piac (a hazai és a külföldi egyaránt) az önállóan, kreatívan 

dolgozni tudó, nyelvismerettel rendelkező, szakma specifikusan is felkészült fiatal 

munkavállalókat részesíti előnyben a munkaerő felvételkor.   

Érdekes részhez érkezett a kérdőív, amikor már a mobilitás tapasztalatainak hatásait 

mértem, hiszen alapvetésem, hogy a mobilitási programok élményei, tapasztalatai a 
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munkavállalási célú elvándorlást erősítő faktorok. Fontos kérdés volt tehát, hogy a külföldi 

munkavállalási döntést befolyásolták-e a tanulmányi mobilitási tapasztalatok? 

29. ábra: Külföldi munkavállalási döntését befolyásolták-e a tanulmányi mobilitás ideje alatti külföldön 

szerzett tapasztalatai? 

Forrás: Saját kutatás 

Kutatásom válaszadóinak 95%-a, vagyis az elsöprő többség nyilatkozott úgy, hogy külföldi 

munkavállalási szándékát meghatározták tanulmányi mobilitási tapasztalatai. Az általam 

megkérdezettek körében ez azt jelenti a tanulmányi célú mozgás és a munkavállalási 

elvándorlás szoros összefüggést mutat. 25%-ukra egyértelmű befolyással bírtak ezek a 

tapasztalatok, de mintegy 70%-uk esetében is erős motivációs tényezőként rögzíthető a 

külföldi tapasztalat és élmény eredményezte elvándorlás. A Magyarországról kiutazó 

hallgatók tapasztalataikat dominánsan az EU-15-ök egyetemein szerzik meg, legtöbben 

Németországban, de a későbbi legfőbb migrációs célországok (Ausztria és Egyesült 

Királyság) egyetemei is kedveltek a hallgatók választásakor. Habár a drágább megélhetési 

országok, mint pl. az Egyesült Királyság, a hallgatói döntésekkor háttérbe szorulnak, a 

szigetország ismert nyitottsága miatt a munkavállalás célpontjaként már meghatározóvá 

válnak.
138

 

A 40 év feletti korosztály (94 fő) tagjai nyilatkoztak egyedül úgy, hogy későbbi külföldi 

munkavállalásukat egyáltalán nem (3%- 3 fő) vagy csak kismértékben határozták meg 

                                                           
138 A 2010/2011-es tanévben az ERASMUS programot választó hallgatók 22%-a (1.hely)ment valamelyik német egyetemre, Ausztriát 

6%-uk (6.hely), az Egyesült Királyságot 5%-uk (7.hely)választotta. Továbbra is 2. helyen áll a választáskor Spanyolország (10%), a 3. 

helyen Franciaország (8%), valamint a 4. helyen Olaszország (8%), az 5. legnépszerűbb ország pedig Hollandia(6%). Forrás: Tempus 

Közalapítvány Éves Jelentés 2011. (megjelent 2012. június) p.59. 
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(19%- 18 fő) tanulmányi mobilitási tapasztalataik, de közülük is a nagy többség (78%- 73 

fő) azt vallotta, nagymértékben meghatározó volt számukra a mobilitási élmény. A 34-40 

évesek közül (69 fő) 39-en azt nyilatkozták nagymértékben határozta meg döntésüket a 

tanulmányi élmény, amikor külföldi munkát vállaltak, 30-an már erősebb, kifejezett 

hatásról számoltak be. A 26-33 évesek 90%-a (176 fő) nagymértékben annak okán döntött 

külföldi munkavállalása mellet, mert külföldi tanulmányi tapasztalatai sarkallták erre. 19-

en azt mondták, kifejezetten ezek az élmények határozták meg döntésüket. A legfiatalabb 

korosztály (18-25 év) minden tagja (49 fő) kifejezetten a tanulmányi mobilitás élményei 

miatt ment külföldre. Az ő esetükben tartom a legveszélyesebbnek azt, hogy 

pályakezdésük, a munka világában megszerzett (sok esetben nem végzettség specifikus) 

tapasztalatuk eleve hazájuktól távol, egy másik országban és munkakultúrában valósul 

meg, valamint tartom a leginkább problémákkal terheltnek a visszatérést a hazai munkaerő 

piacra.  

A migráns számára nagyon fontos lehet a fogadó országban lévő kezdeti bizonytalanság, 

tájékozatlanság esetén - de még akkor is, ha a kellő helyismeret megvan- egy segítő kéz. 

Ez a lényeges elem került megkérdezésre annak vonatkozásában, hogy a külföldi 

álláskeresésben segítette-e az alanyt valaki, és ha igen ki?  

Válaszadóim 67%-a (273 fő) részesült ebben a segítségben. A további 33% (134 fő) 

esetében az önálló álláskeresés és segítségnyújtás nélküli beilleszkedés történt. Arra nem 

kérdeztem rá, hogy az ő esetükben nem volt kire támaszkodni, vagy eleve nem volt rá 

szükség, minden estre ők is elhelyezkedtek és a kérdőív kitöltésekor állásban voltak, 

vagyis egyéni törekvéseiket siker koronázta.  407 főből 273-an tehát segítséggel jutottak 

álláshoz, vagy az azzal kapcsolatos ügyintézésben akadt segítségük. A fiatal generációk 

erős kapcsolatrendszerét is példázza, hogy az alanyok több mint fele (53%) baráti vagy 

ismerősi segítséget kapott. 18%-uk a munkáltatóját nevezte meg, mint segítséget, és 

szintén 18% az „egyéb‖ kategóriát jelölte meg. Az egyéb kategóriába sorolható pl. az 

ügynökségek és állásközvetítők rendszere. A kint élő családtagok és rokonok köre minden 

bizonnyal szűkebb volt a megkérdezettek között, ezekben a családi kötelékekben segítséget 

alanyaim 11%-a kapott.  



200 

 

 

A következőkben olyan Likert skálára illesztett kérdéseket tettem fel, amelyek azt 

hivatottak kideríteni, hogy a mobilitási programok időtartama alatt kialakultak-e olyan 

elvándorlást bátorító tényezők, amelyeket a megkérdezettek válaszai alapján egyfajta ok-

okozatként kezelhetek.  

30. ábra: Milyen mértékben volt meghatározó a nyelvtudás megerősödése? 

 

Forrás: Saját kutatás 

A tanulmányi célú hallgatói programok legfőbb hozadéka, vitathatatlanul az adott 

nyelvtudás megerősödése. Az autentikus nyelvi közegben való mindennapi lét, valamint a 

felsőfokú tanulmányok folytatása, az egyetemi közeg nyelvezete, nem pusztán jobb, de 

választékosabb és gazdagabb nyelvismeretet eredményezhet. Ez talán a mobilitási 

programok legkönnyebben megszerezhető hozadéka. Kutatásom alanyai is kiemelkedő 

szerepet tulajdonítanak későbbi külföldi munkavállalásuknál a nyelvtudásnak. 
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31. ábra: Milyen mértékben volt meghatározó a külföldön szerzett kapcsolatok? 

 

Forrás: Saját kutatás 

Ennél a kérdésnél megvizsgáltam kik azok, akik a külföldön szerzett kapcsolatokat nem 

sorolták a legértékesebb kategóriákba, és azt tapasztaltam, hogy azok a személyek, akik 

maguk szereztek állást segítség nélkül, 1-esre, 2-esre, illetve 3-asra értékelték a külföldi 

kapcsolatok hatását a későbbi álláskeresésre. A kapcsolati hálók azonban ebben az esetben 

is jól működtek, a megkérdezettek 63%-a esetében fontos tényező volt milyen 

kapcsolatokat sikerült külföldön kiépítenie. 

32. ábra: Milyen mértékben volt meghatározó a konkrét munka lehetősége? 

 

Forrás: Saját kutatás 
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Az a 74 fő, aki korábban azt válaszolta, hogy szinte azonnal sikerült állást kapnia 

végzettsége szerint ebben a kérdésben 4-es és 5-ös válaszokat adott a konkrét munka 

lehetőségének meghatározó jellegére. A többség azonban nem ennek alapján hozta meg 

elvándorlási döntését, vagyis előbb született meg az elhatározás a migrációra, majd azt 

követte az álláskeresés. Azonban mégis azt feltételezem, hogy alanyaim nem úgy indultak 

el a külföldi munkakeresés irányába, hogy „valahogy majd csak lesz‖, hiszen azok 

legtöbben, akik rendelkeztek külföldi kapcsolatokkal, bizonyára felmérték az álláspiacot, 

és ha nem is egy biztos munkaszerződéssel a kezükben, de mégis a munkalehetőséggel 

tisztában indultak útnak. 

33. ábra: Milyen mértékben volt meghatározó a szabadabb élet? 

 

Forrás: Saját kutatás 

A szabadabbnak ítélt élet, erősen migrációra hajlamosító tényező, bár alanyaim diákéveik 

pozitív tapasztalataira utalva tették meg válaszaikat. 64%-uk érezte, hogy olyan 

szabadságot élvezett a mobilitási program ideje alatt, amely erősen meghatározta későbbi 

álláskeresését. Valószínű a diákévek kötetlenebb képet mutatnak, érdekes lenne egy 

kutatás folytatása az elvárásokra és teljesülésekre fókuszáltan. A szabadság fontossága 

nem korlátozódik az alanyok valamely korcsoportjára, kiegyenlítetten szerepelnek 

mindannyian a legpozitívabb válaszokat adók között.  
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34. ábra: Milyen mértékben volt meghatározó a biztosabbnak vélt karrierlehetőség? 

 

Forrás: Saját kutatás 

A biztosabb karrierre 5-öst jelölt az a 16 fő, aki magasabb pozícióban van a 49 

informatikus és az a 12 fő, akik az oktatásban vannak, közülük többen a magasabb pozíció 

tagjai is. Tekintettel azonban arra, hogy kutatásom alanyainak többsége alulfoglalkoztatott, 

a karrier lehetősége mindenképp az elvárás szintjén megrekedt, nem teljesült álomként 

rögzíthető. 

35. ábra: Milyen mértékben voltak meghatározóak a jobb anyagiak? 

 

Forrás: Saját kutatás 
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Az anyagiak sok esetben mindent felülíró fontossága megmutatkozott ebben a kérdésben 

is, ezért inkább arra voltam kíváncsi, kik azok az elenyésző, alig 6% akiket nem motivált a 

pénz, vagy csak jelentéktelen mértékben. Ezek a megkérdezettek az oktatásban vannak. 

Azok, akik közepesen fontosnak ítélték az anyagiakat, 35-en vannak és az alanyok alig 

több mint, 8%-át képviselik. Többségében nők, a munkájukkal elégedettek, hazatérési 

szándékaik többnyire bizonytalanok. 

 

IV. A jelenlegi élet- és munkakörülmények értékelése, a migráció tervezett 

távlatai, visszatétérési tervek 

Fontosnak tartottam felmérni mennyire vannak tisztában a kint dolgozók azzal, ha saját 

szakmájukban helyezkednek el itthon, mennyi lenne a fizetésük. Ezt a kérdést azért 

illesztettem be, mert feltételeztem a kutatás kezdetekor, hogy nagyobb számban lesznek 

olyanok, akik alulfoglalkoztatottak, és azt szerettem volna bizonyítani, hogy milyen 

domináns a végzettség szerinti karrier elhagyása a „pusztán‖ jobb anyagiakért. 

36. ábra: Mennyit keresne Magyarországon szakmájában? 

 

Forrás: Saját kutatás 

Elmondható, hogy a megkérdezettek többségében jól mérték fel a hazai 

jövedelemviszonyokat. 2012-ben a magyar nemzetgazdaságban a szellemi foglalkozásúak 

havi átlag nettó keresete 190 454 Ft volt. Ebben legalacsonyabb a humán-egészségügyi 

(nettó 139 784 Ft) és szociális ellátási szféra (nettó 96 406 Ft) bérezése, valamint a 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (nettó 136 427 Ft) területei bizonyultak. Az oktatás 
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területe is az alacsonyabb bérkategóriát nyújtja (nettó 139 360 Ft), alig haladja ezt meg az 

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek köre, (nettó 154 441 Ft), és ezektől 

jelentős ugrást csak az iparban dolgozó szellemi foglalkozásúak bérezése, (nettó 249 651 

Ft) valamint a pénzügyi és biztosítási szektor (nettó 295 186 Ft) mutat.
139

  

A gazdasági diplomával rendelkezők többsége főiskolai szintű végzettséggel, elsősorban a 

bankszektorban, és a multinacionális vállalatoknál próbál elhelyezkedni. A cégek nem 

meghatározott pályakezdő béreket kínálnak, inkább az adott munkaterületekhez szabják a 

fizetéseket. A pályakezdő közgazdászok nincsenek könnyű helyzetben, megszerzett 

diplomájuk jobb esetben csupán egy belépési alap egy adott vállalathoz, bérüket pedig sok 

esetben ahhoz igazítják a munkaadók, - tegyük hozzá alacsonyan- hogy alkalmazásuk 

további képzési, betanítási költséget jelent, így az messze nem éri el az átlag szellemi 

munkabér nettó 190 454 Ft-os szintjét. A bankok és a multik a specializált szakembereket 

fizetik meg jobban, a pályakezdő „mezei‖ közgazdász legfeljebb 140-150 000 Ft-os nettó 

munkabérrel számolhat. Ezt az összeget is csak a versenyszféra kiemelkedőbb cégei, a 

nagyobb bankok, multik esetleg biztosítótársaságok kínálják. A kisebb vállalkozások 

szerényebb fizetést kínálnak, ami a havi nettó 120 000 Ft körül mozog, ráadásul a kis- és 

középvállalkozások köre az, ahol jobban elvárják a pályakezdőtől azt is, hogy több 

területen is feltalálja magát, legyen az számvitel, könyvelés vagy marketing. Ennek oka, 

hogy a kisebb vállalkozások kevesebb munkaerőt tudnak csak foglalkoztatni, így nagyobb 

eséllyel indul az, aki több területen is képes megfelelni. Fontos adalék, hogy a munkaadók 

az utóbbi években már nem csak a diploma minősítését veszik elsősorban figyelembe, 

hanem fontos számukra az azt kibocsátó felsőoktatási intézmény presztízse. 

A jövedelmi viszonyokra vonatkozó válaszadási hajlandóságot illetően kétségeim voltak, 

hiszen, ha anonym módon is, de az alanyok fizetésére kérdeztem rá, amely köztudottan a 

kis hajlandósággal megválaszolt kérdések közé tartozik. 

A havi nettó (EUR) átlagbérek az Európai Unió közkedvelt célországaiban vonzóak a 

magyarok számára. Ausztriában 2 320 Euro, az Egyesült Királyságban átszámítva 2 600 

Euro, a legjobb átlagbért Németországban lehet elérni, 2 950 Eurót. A nemek közötti 

                                                           
139 forrás: ksh-stadat 2.1.46. A szellemi foglalkozásúak havi nettó átlagkeresete a nemzetgazdaságban 

  http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli034.html letöltés ideje 2013-04-11 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli034.html
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bérszakadék aggasztó jelenségét nem lehet figyelmen kívül hagyni, az egész Unióban 

jellemző. A nők életük során átlagosan 17,8%-os bérkülönbség mellett kell, hogy 

teljesítsenek. Azonos vagy magasabb végzettséggel sem egyenlők a karrierívek, egy nő 

munkahelyi előbbre haladása lassúbb ütemű, mint férfi társaié. A családi szerepvállalás is 

gyakran megtöri a karriert, a nők sokszor lemondásra, háttérbe szorulásra kényszerülnek a 

gyermekvállalással. Ennek további negatív hozadéka az alacsonyabb nyugdíj, amely 

gyarapítja a kiszolgáltatottsági tényezők sorát. Ausztriában a bérszakadék 25,5%, 

Németországban 23,2% (Egyesült Királyság: na.)
140

 Az Európai Bizottság 2010-2015-ös 

stratégiája megfogalmazza a bérszakadék enyhítésének illetve kiküszöbölésének tervét. A 

stratégia nem csak a bérek, de az önfoglalkoztatás és a vállalkozás indításának körében is 

szorgalmazza a nők támogatását. A dokumentum fontos eleme, hogy felismeri a migráns 

munkavállalói oldal helyzetét, és azon belül kitér a női migráns foglalkoztatottakra.
141

 

37. ábra: Mennyit keres jelenleg külföldön? 

 

Forrás: Saját kutatás 

Kutatásomban az a 22 fő, aki 800 000 Ft felett keres, egészen biztosan többet visz haza, 

mint az osztrák és a brit átlagbér és feltételezhető, hogy jövedelmük meghaladja a német 

átlagbért is. Közülük 16 fő eredeti végzettségénél magasabb pozícióban van, jellemzően a 

tengerentúlon, és csak heten dolgoznak az EU-ban (1 fő Spanyolországban, ketten 

Németországban és négyen Ausztriában). Ide tartozik még az az 1 fő, aki Japánban az 

                                                           
140 Adatok forrása: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions. Strategy for equality between women and men 2010-2015. p.6. 
141 „Promote gender equality in all initiatives on immigration and integration of migrants” in Communication to the European 

parliament the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regionc. Strategy for equality between 

women and men 2010-2015. p.6. 
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oktatásban dolgozik és további 5 fő szintén a tengerentúlon, akik eredeti végzettségük 

szerinti pozíciókban érik el ezt a bért. Elmondható továbbá az is, hogy a legmagasabban 

bérezettek egy kivétellel, mindegyike MSc végzettségű, a betöltött munkaterületek 

vonatkozásában nincs kiemelkedő szektor, egyenletesen oszlanak el a felsorolt 

szakterületeken. Egyetlen területen dolgoznak 5-en, az oktatásban, a többi szakterület 

vegyes eloszlást mutat. Felülreprezentáltak a 40 év felettiek, a 22 főből 18-an ezt a 

korosztályt képviselik.  

Az, hogy ezeknek a béreknek az elérése Magyarországra nézve mit jelent álljon itt a 

Kopint-TÁRKI bérkonvergencia prognózisa: 

„Ami Magyarország várható bérdinamikáját illeti, a válság nálunk is törést okozott, ez 

azonban feltehetően nem járt a növekedési struktúra megváltozásával. Ez azt jelenti, hogy 

az 1995-től terjedő adatok felhasználásával idősoros előrejelzést készíthetünk a következő 

10 évre, az EU27 százalékában kifejezve. Számításaink szerint 2010 és 2020 között a 

bérfelzárkózás átlagos üteme 2,6%-os lesz, így 2020-ra sikerülhet elérni az EU27 

átlagának 57%-át.”
142

 Sajnos ilyen kilátások mellett, főleg a pályakezdő fiatal, mobil 

korosztály elvándorlása nem biztos, hogy csökkenthető. 

Az, hogy mennyit dolgozik a munkavállaló, nem csak munkajogi szempontból fontos, de 

azért is, mert egyáltalán nem elhanyagolható, hogy az adott bért milyen munkaóra mellett 

lehet elérni. A munkaidő-beosztás és a munkaszervezés fontos munkajogi aspektusból. A 

külföldön munkát vállaló jogainak szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy elért 

jövedelme milyen munkaterhelés mellett valósul meg. A rendszerváltás utáni időkben 

jellemző volt, főleg a szolgáltatásban és a vendéglátásban elhelyezkedők esetén, hogy 

bérezésük és munkaterhelésük szabálytalan módon átlépték a jogszabályi kereteket. Nem 

volt ritka a túlmunka, a szabadnapok és ünnepnapok biztosításának hiányos rendszere, 

valamint a fekete foglalkoztatás sem, amely erősítette a kiszolgáltatottságot. 

Természetesen ezt a hatóságok kellően szankcionálták mind a foglalkoztató, mind a 

munkavállaló esetében, és kiváltképp uniós csatlakozásunk óta kevésbé jellemzőek ezek a 

káros jelenségek. Az unió területén munkát vállaló magyar állampolgárokat, lévén uniós 

                                                           
142 Hárs,Á.- Matheika, Z.- Nagy, K.- Palócz, É.- Vakhal,P.(2011): A bérek konvergenciája az Európai Unióban. Kopint-Tárki. Budapest. 

p.27. 
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állampolgárok, ugyanazok a munkajogi feltételek illetik meg, mint a hazai 

munkavállalókat. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2003-ban elfogadta az ún. munkaidő-irányelvet, 

(2003/82 irányelv)
143

amelynek fő célja a munkavállalók egészségének védelme. A hosszú 

munkaidő sem általános egészségi szempontból, sem munkabiztonságilag nem kedvező. A 

munkaidő növekedése fokozódó fáradtságot, gyengülő figyelmet okoz, és megállapítást 

nyert az is, hogy a munkahelyi balesetek döntő hányada a munkaidő vége közeledtével 

válik gyakoribbá. A munkaidő meghatározásakor olyan szociális szempontok kialakítása is 

kívánatos, amely a túlórákat, az ügyeleti időket, a minimális pihenőidőt harmonizálja a 

családi élettel. A jelenlegi, többszöri módosításon is átesett szabályozás alapvető eleme, 

hogy az unió teret engedett a munkáltatói-munkavállalói egyeztetéseknek. Az unió 

felülvizsgálati jelentése néhány kérdésben szűkítette a mozgásteret; a heti munkaórát a 

túlórákkal együtt legfeljebb 48 órában határozta meg, az egy 24 órán belüli kötelező 

pihenőidő mértéke legkevesebb 11 óra. Lehetőség van arra, hogy a munkavállaló több 

plusz órát vállaljon, de ennek könnyű kijátszhatósága a dolgozó önszándéka ellenére 

lehetséges. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC), azonban ezt az ún. opt-out‖
144

 

opciót törölni kívánja a szabályozásból. Nem lehet egyetlen olyan gazdasági érdekek sem, 

hogy hátrány érje a munkavállalót. Különösen érintett munkaterületek a probléma 

szempontjából ez egészségügy és a vendéglátás.  

38. ábra: Hány órát dolgozik hetente? 

 

Forrás: Saját kutatás 

                                                           
143 Forrás: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:04:32003L0088:HU:PDF letöltés ideje 2013-04-24 
144 opt-out jelentése: Önkéntes kimaradási klauzula. Azt jelenti, hogy bizonyos területen folytatott együttműködés terén egyes 

tagállamok fenntartják maguknak a jogot, hogy kimaradjanak egy rendelkezés hatálya alól. Forrás: 

http://www.euvonal.hu/index.php?op=tenyek_kisszotar&abc_id=21- letöltés ideje 2013-04-24 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:04:32003L0088:HU:PDF
http://www.euvonal.hu/index.php?op=tenyek_kisszotar&abc_id=21-
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Felmérésem szerint az a 12 fő, aki az oktatásban dolgozik, heti 40 óránál kevesebb 

munkaórát teljesít, egyéb jellemző a többi 25 fő esetében nem mondható el, különböző 

szakterületeken vannak. Munkajogilag összesen 42 fő foglalkoztatása aggályos, akik közül 

az egészségügyben elhelyezkedett 33 főből 19-en 48-55 órát dolgoznak hetente, 14-en 55 

óránál is többet. Az a maradék 9 fő, akik 55 órán túli munkaóráról számolt be az 

idegenforgalom területén dolgozik, mind kivétel nélkül az EU-n kívül, 8 fő az Egyesült 

Arab Emirátusokban, 1 fő az Egyesült Államokban. Saját kutatásomban is tetten érhető az 

a jelenség, amely mind Magyarországon, mind az unió többi területén az egészségügyi 

túlmunka problémakörét bizonyítja. A legális munkavállalás szabályozottságát bizonyítja, 

hogy 328-an a szabályban meghatározott maximum 48 órás munkahétben dolgoznak. 

Kíváncsi voltam a 20 illegálisan foglalkoztatott helyzetére arra számítva, hogy 

kiszolgáltatott helyzetük a túlmunkában is tetten érhető, de közülük 7-en 40 óránál 

kevesebbet dolgoznak hetente, 13-an pedig a 41-48 órás munkaidőt jelölték. Nem feltétlen 

az összefüggés, de a 20 illegálisan foglalkoztatottból 15 nő és 5 férfi, a vendéglátásban és a 

szolgáltatásban dolgozik, esetükben kisegítői, „beugró‖ munkakörökre következtetek. 

Összességében elmondható, hogy célcsoportom tagjai a jogszabályoknak megfelelő, 

korrekt munkaidő keretekben érik el a magyarországinál többszörös bérüket. 

A tartós külföldön tartózkodási szándék indokait megvizsgálni fontos és szükséges része 

volt lekérdezésemnek. 

39. ábra: Mik voltak azok az indokok, amelyek Önt kivándorlásra ösztönözték? 

 

Forrás: Saját kutatás 
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Több válasz is jelölhető volt, de a megélhetéssel, az anyagiakkal kapcsolatos, és a hazai 

helyzettel való elégedetlenségre utaló válaszok adták a jelölések legnagyobb hányadát. A 

hazai kilátástalanságot jelölők többségében a 18-33 éves fiatal korosztály tagjai, 215-en 

jelölték ezt az indokot, szorosan mellette a jobb megélhetés lehetőségével. Vagyis a hazai 

helyzettel elégedetlenek fele a legfiatalabb munkaképes korosztály, akik nem csak a jobb 

megélhetés reményében, de kalandvággyal telve mentek el. Többségében 2006 után 

távoztak és választott új életükkel való elégedettségük szinte fele-fele arányban oszlik meg, 

az inkább elégedett és az inkább nem elégedett meghatározások között. Csupán 4-en 

érezték azt, hogy elvárásaik egyáltalán nem teljesültek, és a maximálisan elégedettek 

száma is hasonlóképp alacsony. A tanulási lehetőségeket is ez a korosztály jelölte a 

legnagyobb számban. A hazai helyzettel elégedetlenül, felemás érzésekkel külföldön, de 

mégis elsöprő többséggel honfitársaikat elvándorlásra bíztatnák. Terveiket vizsgálva 

hazatérésüket nem zárják, ki, de a kinti munkához kötik visszatérésüket.  

Egy migráns előbb-utóbb elérkezik életének ahhoz az állomásához, amikor tapasztalatai és 

az eltelt idő lehetővé tesziszámára, hogy értékelni tudja kivándorlási döntését, és meg tudja 

mondani, hogy a kivándorlásal kapcsolatos elvárásai teljesültek-e? A Gallup Intézet 

2012-ben végzett egy 15 Európai Uniós országra kiterjedő felmérést
145

 a bevándorlók 

között, amely élethelyzetükre, életminőségükre vonatkozó kérdéseket tartalmazott. A 

bevándorlók, függetlenül attól, hogy mióta élnek a célországban alacsonyabb elégedettségi 

adatokat mutattak a „bennszülöttekkel‖ szemben. Habár szakértők megállapították, az 

általános élethelyzeti elégedettséget növeli a jövedelememelkedés, a migránsok esetében 

ez nem volt hatással az eredményekre.  

                                                           
145 Forrás: http://www.gallup.com/poll/154721/Europe-Migrants-Rate-Lives-Worse-Native-Born.aspx?ref=more letöltés ideje 2013-02-

08 

http://www.gallup.com/poll/154721/Europe-Migrants-Rate-Lives-Worse-Native-Born.aspx?ref=more
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24. táblázat: Az érzések különféle formáinak értékelése a hazai és a migráns felnőtt lakosság (15 éves és 

annál idősebb) körében az EU-15-ökben 2009-2012-ben (%) 

POZITÍV ÉRZÉSEK 

 „bennszülöttek” 

% 

5 évnél régebben érkezett 

migránsok 

% 

újonnan érkezett 

migránsok 

% 

boldogság 
79 72 73 

kedveli napi 

tevékenyégét 
89 80 84 

tisztelik 
93 90 87 

mosolyog, nevet 
78 71 74 

NEGATÍV ÉRZÉSEK 

harag 
18 24 23 

depresszió 
7 11 16 

szomorúság 
20 28 34 

stressz 
34 39 45 

aggódás 
35 41 51 

Forrás: saját gyűjtés és szerkesztés a Gallup felmérési adatai alapján 

A Gallup felmérésben a napi szintű pozitív és negatív érzelmek változásai tekintetében a 

migránsok több negatív érzelemről vallanak. Az újonnan érkező migránsok mindennapjai 

nyilván, stresszesebbek, tele aggodalommal, szomorúsággal, megfelelni akarással, sokszor 

depresszióval, vagyis az anyagiaktól függetlenített tapasztalati jólét alacsonyabb szintű, 

mint a hazaiaknál.  

Az elégedettségben bekövetkező változást először pozitív irányban a kint tartózkodás 5. 

éve után lehet érzékelni, amely egy 10 pontos skálán a migráns esetében 5,9-ről 6-ra 

emelkedik (10 pont=elképzelhető legjobb élet, 0=elképzelhető legrosszabb). A migránsok, 

és a hazaiak közötti különbséget a „bennszülöttek‖ átlagos 6,6 pontos értéke mutatja. 

Körükben magasabb a jövedelmükkel szembeni elégedettség is (37%), míg a bevándorlók 

első öt évben 17%-a majd az 5. évtől 20%-a elégedett a bérével. A bevándorlók 

lényegesen nagyobb arányban számolnak be munkanélküliségről, valamint 
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alulfoglalkoztatottságról. Felmérésem alanyai 50%-ban teljesültnek érzik a kivándorlással 

kapcsolatos elvárásaikat, viszonylag sok a csalódott migráns, akik úgy érzik inkább nem 

teljesültek elvárásaik, ők a megkérdezettek 41%-a. A szélső értékeken inkább az 

elégedettek vannak többen, mint az elégedetlenek az alanyok. A válaszadók 8%-a teljesen 

elégedett döntésével, és csak 4 fő mondta azt, hogy egyáltalán nem hozott jó döntést a 

külföldre távozással. 

A jelenlegi munkával való elégedettség kérdését azért tartottam fontosnak, mert főleg arra 

voltam kíváncsi, hogy az alulfoglalkoztatottak mennyire elégedettek munkájukkal.  

Annak ismeretében, hogy kutatásom alanyainak 59%-a (239 fő) végzettségénél 

alacsonyabb pozíciókban dolgozik meglepő volt a munkaelégedettség. Elégedettségről a 

megkérdezettek 59%-a nyilatkozott, 41% inkább nem, vagy egyáltalán nem elégedett a 

munkájával. Az alacsonyabb pozíciókban dolgozók közül 22 fő teljesen elégedett, 117 fő 

inkább elégedett a munkájával, vagyis az alulfoglalkoztatottak 58%-ánál nem mutatható ki 

a végzettség specifikus ambíció. 81 fő mondta, hogy inkább nem, és csupán 19-en 

nyilatkozták azt, hogy egyáltalán nem elégedettek a munkájukkal az alulfoglalkoztatottak 

közül. Figyelembe véve a kint tartózkodás idejét megállapítható, hogy az 

alulfoglalkoztatott migránsok alanyaim esetében megrekednek azokon a szinteken, ahol 

foglalkoztatásuk nem végzettségük szerint valósul meg. A kérdőív korábbi szakaszában 

sikerült feltárni, hogy a megkérdezett alulfoglalkoztatottak 41%-a többször is megpróbált 

kitörni az alacsonyabb munkapozíciókból sikertelenül. Az elégedettséget ezért egyfajta 

megalkuvásként kezelem, talán a hazai várakozásoknál kedvezőbb jövedelmi helyzet 

magyarázatával, de mindenképp egy, az eredeti végzettséghez kapcsolható karrier 

külföldön való megvalósításának elvetéseként regisztrálom. Alapvető, hogy a nők 

kompromisszum készebbek, az alulfoglalkoztatott és mégis elégedettek 77%-át ők 

alkotják. 

Egy migrációval foglalkozó kutatás nem mehet el a migráns lét jellemző problémája, a 

diszkrimináció vizsgálata mellett. Ezért bekerült a kérdőívbe egy kérdés arra vonatkozóan, 

hogy az alanynak el kell-e viselnie bármilyen hátrányos megkülönböztetést a 

munkahelyén migráns munkavállalói mivolta miatt? Ez az a terület, amiről világszerte 

jellemző benyomásokkal rendelkeznek a munkavállalók. A hazájától elszakadt 
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migránsnak, még ha a befogadó országban erős társadalmi pozíciót is tud kialakítani, a 

megkülönböztetéssel számolnia kell. Diszkrimináció bárkit érhet, nemi, faji, etnikai, vallási 

vagy fogyatékosság-béli okok miatt, ám halmozottan érintett lehet ezek miatt egy migráns. 

A migráns lét általában növeli a diszkriminációs tapasztalati esélyeket, ezt igazolják olyan 

nagy nemzetközi kutatások is, mint a 2006-2009 között lefolytatott 

LOCALMULTIDEM
146

 kutatás.  

A diszkrimináció legmeghatározóbb szegmense még mindig a faji alapon való 

megkülönböztetés. A faji hovatartozás a legkönnyebben felismerhető jellegzetesség, a 

beidegződött rossz modellek miatt, már eleve felcímkéz. A faji törésvonalak a múltból 

erednek, a fennálló társadalmi elkülönülés csak fokozza a leszármazottak esélyeinek 

gyengülését és nem csak, hogy kialakul, de beidegződik egyfajta munkaerő-piaci 

diszkrimináció (Akerlof 1997). Amíg az Egyesült Államokban főleg a feketék és ázsiaiak 

érintettek a faji alapú megkülönböztetésben, Európában főleg a romák irányába 

tapasztalható ez az elidegenülés. A faji hovatartozásában felismerhető személy általános 

hátrányos helyzetét pedig migráns mivolta csak még jobban erősíti.  

Kutatásomban elenyésző azoknak a száma, akik erős negatív megkülönböztetésről 

számolnak be, csupán 4 fő, a megkérdezettek 1%-a, és ők EU-n kívül dolgoznak. 36-an 

számoltak be erőteljes hátrányos megkülönböztetésről, ők a válaszadók 9%-a. Kíváncsi 

voltam milyen háttérrel rendelkeznek ezek a személyek, közülük kerül ki az összes 

megkérdezett közüli 20 illegálisan foglalkoztatott. Ez a tény megerősíti az illegálisan 

foglalkoztatottak kiszolgáltatottságát igazoló adatokat. A maradék 16 főből, 8-an az EU-n 

kívül dolgoznak, csupán 8 fő az EU területén (Spanyolországban). Az EU-n kívül 

dolgozók közül mindenki, aki a legerőteljesebb hátrányos megkülönböztetésről számolt be, 

az Egyesült Arab Emirátusokban dolgozik. Talán a munka jellege, a feltételezett vallási és 

kulturális szakadék lehet az okok között, de ezek további vizsgálata ennek az értekezésnek 

nem tárgya. Figyelemfelkeltő azonban abból a szempontból, hogy a migráns 

munkavállalónak milyen körültekintéssel kell munkavállalását külföldön szerveznie, a 

feltétlen legalitást elérve, valamint a kulturális és vallási különbözőségekre való 

felkészülés miatt. Az egyéb megkülönböztetésre vonatkozó szabad válaszadás 

                                                           
146 Forrás: http://www.um.es/localmultidem/ letöltés ideje 2013-03-07 

http://www.um.es/localmultidem/
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lehetőségével nagyon kevés megkérdezett élt, de néhány esetben ilyen megjegyzések 

születtek:  

 „Vega vagyok, vékony testalkatú és nem fogyasztok alkoholt, néha cikiznek emiatt, 

sok nálunk a céges buli, pár pohár után kimutatják a foguk fehérjét….benyelem, de 

ha én is német lennék, keményen visszaszólnék.”(25-33 közötti férfi, Németország) 

 „Szülés után elhíztam, izzadós lettem, tudom, hogy a hátam mögött elítélnek emiatt, 

munka után már nem hívnak sörözni, de lehet, képzelődöm csak, úgyis tudják, a 

gyerek miatt sietek haza….nem tudom”(34-40 közötti nő, Ausztria) 

 „Tavaly rájöttek, hogy meleg vagyok, azóta a férfi kollégák kifejezetten 

provokálnak, meg összeröhögnek. Ez elég bántó, titokban másik állást keresek, de 

nehéz váltani, mert elég jól keresek.”(34-40 közötti férfi, Ausztria) 

 „Vendéglátós vagyok, mindig kifogom, hogy török vagy albán a közvetlen főnököm, 

és hát kikezdenek velem, legutóbb szó szerint kicsináltak, mert nem feküdtem le a 

főnökkel, kezdek kikészülni ezektől. Haza kéne menni, de otthon sz*** se 

keresnék”(18-25 év közötti nő, Anglia) 

 „Nekem volt olyan munkahelyem, ahol a főnököm totál konkrétan megmondta, 

hogy az arab barátom miatt nem szívesen alkalmaz tovább, neki ne jöjjön be a 

cégébe a muszlim. Gondoltam beperelem, de felvilágosítottak, a gatyám rámenne, 

semmit nem tudok bizonyítani”(26-33 közötti nő, Ausztria) 

 „Egyszer eltűnt egy kolléga brifkója, mire azt mondták a többiek, biztos a magyar 

cigány nyúlta le, állati nehéz volt, de a tulaj mellém állt. Ma én vagyok a műszak 

főnök…he-he”(26-33 közötti férfi, Ausztria) 

 „Közgazdasági értelemben diszkriminációnak nevezzük azt, ha két, egyenlő 

termelékenységű, de valamilyen adottság alapján megkülönböztethető csoport tagjai eltérő 

bánásmódban részesülnek. Másként fogalmazva: a munkapiaci diszkrimináció azt jelenti, 

hogy a piac a dolgozók olyan személyes tulajdonságait is értékeli, amelyek nem függnek 

össze a dolgozók egyéni termelékenységével. Tehát diszkriminálni lehet bármely 
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megfigyelhető egyéni tulajdonság szerint, amely miatt a diszkrimináló személy a dolgozó 

termelési képességeit kevésbé értékeli, mint a többi, ugyanolyan képességű dolgozóét.”
147

 

A következőkben felelősségteljes válaszadást feltételezek, hiszen a válaszadó saját 

tapasztalatainak átgondolásával tesz javaslatot általánosságban honfitársainak az 

elvándorlást illetően. 

40. ábra: Javasolná-e honfitársainak az elvándorlást Magyarországról? 

 

Forrás: Saját kutatás 

Azok, akik egyáltalán nem javasolnák honfitársaiknak, hogy elvándoroljanak 

Magyarországról azok a személyek, akik migráns munkavállalói mivoltuk miatt a 

leginkább hátrányos megkülönböztetésben élnek. Közülük került ki az a 36 fő, akik azt 

vallották, hogy erősen éreztetik velük, hogy migránsok, valamint az a 4 fő, akik megalázó 

helyzetekről is beszámolnak. Az összes megkérdezett 10%-a tehát lebeszélné a migrációra 

készülőket. Az a 65 fő, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy bizonyos, erkölcsileg még 

elviselhető megkülönböztetést érez, visszafogottabban nyilatkozik az elvándorlásról, 

közülük 49 fő az, aki kevésbé javasolná, 16 fő pedig inkább javasolná honfitársainak a 

migrációt. A megkérdezettek nagy többsége, 286 fő (70%) inkább javasolná az 

                                                           
147 Lovász-Telegdy (2012): Munkapiaci diszkrimináció- Típusok, mérési problémák, empirikus megoldások. In.: A diszkrimináció 

mérése. (szerk.: Sik Endre, Simonovits Bori) ELTE TáTK p.21. 
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elvándorlást, vagyis, ha vannak is fenntartásaik, figyelembe véve minden tényezőt, külhoni 

boldogulásuk inkább pozitív hozadékú. Az alanyok csupán 8%-a (32 fő) volt teljesen 

határozott, ők feltétlenül javasolnák a többieknek, hogy merjék meghozni döntésüket. Ezt a 

csoportot több szempontból megvizsgáltam, és meglepett, hogy közülük 3 fő nem számolt 

be teljesen azonos bánásmódról, válaszukban az erkölcsileg elviselhető megkülönböztetést 

jelölték meg. Ennek a csoportnak a tagjai azok, akik nagy többségében a hazai 

kilátástalanságra és a kalandvágyra hivatkoztak, amikor elvándorlási motivációjukat 

megfogalmazták. Arra számítottam, hogy az alanyok a rövidebb ideje kint tartózkodó, 

„lelkes‖ fiatal korosztály tagjai, de meglehetősen vegyes az eloszlás, és a többség a 26-33 

és a 34-40-es korosztályból került ki (26 fő). Az igazán elégedettek többségében nők, a 

válaszadók 69%-a. A munkaterületek vonatkozásában szintén vegyes az eloszlás, de az 

elégedettek megoszlása a három legvonzóbb célország (Ausztria, Egyesült Királyság és 

Németország) szerinti. Meglepő volt az is, hogy 70%-uk alacsonyabb pozíciókban 

dolgozik, mint arra hivatott lehetne eredeti végzettsége szerint, de mindegyikük legálisan 

foglalkoztatott. Jellemzően 2003 és 2008 között mentek ki, ezért tapasztalataik már 

hosszabb távon mérhetőek. Bevallásuk szerint nagymértékben ösztönözte őket 

döntésükben tanulmányi mobilitási élményük, és jellemzően (70%) munkatapasztalattal is 

rendelkeztek a tanulmányi időszakról. Amikor állást kerestek mind kaptak kinti segítséget, 

ami nem elhanyagolandó a kezdeti beilleszkedéskor.  

Értekezésem szempontjából az egyik legizgalmasabb kérdés az utolsó kérdés arra irányult, 

milyen az alanyok hazatérési szándéka. A kérdést úgy tettem fel, hogy az feltételezhető, 

hogy sikeres beilleszkedést könyvelhet el a migráns. Vajon megerősödött a végleges 

elvándorlás, vagy a sikerek sem tudják tartósan elszólítani honfitársainkat? A végleges 

elvándorlás szándéka alanyaim 17%-a esetében egyértelmű. Közülük 38-an állítják, hogy 

munkaképes korban nem kívánnak visszatérni Magyarországra, 32 fő pedig (jelen 

szándéka szerint) végleg elhagyta az országot. A többség, 65% (263 fő) a munkavállalással 

illeszti össze kint maradását, vagy tervezett időn belül vissza kíván térni, de vannak 

bizonytalanok 17% (71 fő), akik nem tudtak szándékaikról semmilyen időintervallum vagy 

terv vonatkozásában nyilatkozni. Akik végleges letelepedési szándékukról számoltak be, 

1993 előtt emigráltak. Feltételezhető, hogy az eltelt húsz év alatt olyan gyökereket 
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eresztettek új hazájukban illetve vesztettek idehaza, hogy számukra a munkaképes korban 

való visszatérés esélye csekély marad.  

41. ábra: Milyenek az Ön visszatérési szándékai? 

 

Forrás: Saját kutatás 

A 2008-2009 között kivándoroltak (31%-127 fő) óvatos becslésekbe bocsátkoztak, ők a 

maximum 4-5 év, vagy annál kevesebb kint tartózkodást prognosztizálták. 63-an a 

tervezett visszatérő migráció képviselői. Kijelenthető ez annak ismeretében, hogy a 

lekérdezéskor átlagban negyedik éve dolgoztak külföldön, hazatérésük a 2013-as évre volt 

várható. (Természetesen ezek lehetőségek és tervek, az értekezés írásakor biztosan nem 

voltak állíthatóak, hogy meg is valósulnak. Valamint az újra lekérdezés lehetetlensége sem 

enged egyértelmű állítást, csupán prognózist.) Az a 136 fő, aki a munkalehetőséghez köti 

kint maradását, adhat némi aggodalomra okot, mert, bár visszatérésüket nem zárják ki, az 

feltételezhető, hogy lehetőségeik szerint mindent el fognak követni, hogy külföldön 

állásban maradhassanak. Prognózisom szerint a megkérdezettek 82%-a (336 fő) 

visszatérhet, ám ennek vetületeit nem ismerhetjük biztosan. Optimális esetben, a visszatérő 

migráns releváns szakmai ismeretekkel és munkatapasztalatokkal érkezik haza, mindezt 

munkaképes korban teszi, itthon sikeresen elhelyezkedik, külföldi tapasztalatainak 
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társadalmi és nemzetgazdasági hozadéka egyaránt várható. Árnyaltabb esetben a visszatérő 

már nem munkaképes korú, ha nyugdíjas, feltehetően nem terheli ugyan a magyar 

nyugdíjrendszert, nyugdíjának vásárlóereje jobb, de az egészségügyi ellátó rendszerben 

megjelenhet. Másik esetben munkaképes korban tér vissza, de szerzett munkatapasztalatai 

nem alkalmasak eredeti végzettsége, szakmája területén. Ezzel a legtöbb esetben kutatásom 

alanyainál számolni lehet. Továbbá a beilleszkedés nehézségei további szociális terheket 

generálhatnak, munkanélküliség, eltartotti pozíció stb. formájában. Ekkor felerősödhet a 

re-migrációs szándék, a külföldi tapasztalat, akár legcsekélyebb hozadéka is, 

nemzetgazdasági szinten elvész.  

Migrációs szempontból fontos a külföldön eltöltött idő vizsgálata. Szakirodalmi áttekintés 

után elmondható, hogy a magyarok esetében az állapítható meg, hogy az ún. konzervatív 

re-migránsok csoportját erősítik, hiszen az ország elhagyására egy feltételezett rövidebb 

időtávon belül megvalósuló gazdasági haszonszerzés céljából vállalkoznak (Cerase 

1974b).  

42. ábra: Emigránsok és munkanélküliként hazatérők aránya korcsoportonként 2007-2010 

 

Forrás: Hárs Ágnes (2011): Magyarok külföldi munkavállalása. Kopint-Tárki Zrt. Budapest. p.28. 

 

A hazatérők visszailleszkedési nehézségeit igazolják azok a felmérések, amelyek szerint a 

visszatérő migránsok negyede munkanélküli lesz. A hazatérők elégedettségi mutatóit nem 

határozhatjuk meg magas szinten, vagy a hazatérés vágya, vagy a munkával való 

elégedetlenség, vagy egyéb negatív külső tényezők meghatározóak. A visszatérés 
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munkaerő-piaci sikertelenségét saját kutatásom eredményeire vezetném vissza, a nem 

szakma specifikusan elhelyezkedőket, szerzett új készségek hiányában idehaza sem várja 

tárt karokkal szakterületük.  

43. ábra: Emigránsok és munkanélküliként hazatérők iskolázottság szerint (ISCED  besorolás) 2007-2010 

 

Forrás: Hárs Ágnes (2011): Magyarok külföldi munkavállalása. Kopint-Tárki Zrt. Budapest. p.29. 

A vizsgálatok szerint (lsd. 40. ábra) a magasabb képzettségűek (ISCED 3-6) 

visszailleszkedési és elhelyezkedési lehetőségei is beszűkülnek. Várható ez annak 

ismeretében, hogy az alacsonyabb szintű betöltött pozíciók tapasztalati és szakmai 

hozadéka nem kamatoztatható itthon, ha a migráns eredeti végzettségének megfelelő 

pozícióba kívánkozik, ahhoz nem illeszthető külföldi tapasztalattal. Aligha mutat jól egy 

gazdálkodástudományi területen végzett diplomás hazai szakma specifikus pályázatához 

csatolt életrajzában egy külföldi alacsonyabb, a szakmához kevésbé kapcsolható pozíció 

bemutatása, mint munkatapasztalat.  

A külföldi tanulás és külföldi munkavállalás ösztönzése lehet ugyan egy nemzeti stratégia 

is, de fontos kérdés a hazatérő migráció többlet értékének felmérése, a visszatérők 

elhelyezkedése nem feltétlenül csak a bérkülönbségek területén vizsgálandó.  
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ÖSSZEFOGLALÁS- A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE, A KUTATÁSI 

KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSA 

Az Európa 2020 stratégia célkitűzése az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés. 

Ennek keretében cél a 20-64 év közötti népesség foglalkoztatási rátájának 75%-ra való 

növelése. A célkitűzésben hangsúlyt kap a fiatal korosztály, az idősebbek, valamint az 

alacsonyan képzettek munkaerő-piaci integrációja. A célkitűzés megvalósítása a 

képzettségi szint javításával, az iskolában tartás támogatásával (korai iskola elhagyás), 

illetve a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelésével lehetséges. Ehhez 

szükséges egyfajta tervezett bevándorlás, irányított migráció megvalósítása, amely egy 

összehangolt gazdaságpolitika és foglalkoztatáspolitika kereteiben jöhet létre. A migráció 

biztosíthat olyan kereslet-kínálat eltérésből keletkezett rések betöltését, mint a 

hiányszakmák, vagy a transznacionális munkaerő áramlás lehetőségeit a multinacionális 

cégek számára. A hazaiak és a migránsok megoszlása iskolai végzettség szerint fontos 

stratégiai kérdés. Ennek vizsgálata szükséges lenne diszkrepancia index segítségével, 

amely megmutatja az eltéréseket. Ha a migránsok végzettsége alacsonyabb, a befogadó 

ország humánerőforrás fejlesztésre „érett‖, a munkaerő-piacokat modernizálni kell, az új 

készségekre épülő munkahelyek teremtésével. Ha a bevándorlók magasabb végzettséggel 

érkeznek, mint a hazaiak, az humántőke növekedést jelent a célország számára. Ez a 

képzettség alapú befogadás nyilván kialakíthat olyan Win-Loose (nyertes-vesztes) 

helyzeteket, amely tipikus jelensége a Brain drain, de lehet Win-Win (nyertes-nyertes) 

szituáció is, amikor a kivándorlás csökkenti a kibocsátó országban a munkanélküliséget, 

enyhíti a szociális terheket, és a hozott képességek fejlődést hoznak a célország számára 

(Rédei 2005). 

A feldolgozott elméletek közül kutatásaimhoz a Massey-féle kumulált oksági rendszer 

kapcsolódásait fedeztem fel. Közülük először kiemelném az emberi tőke eloszlása 

elméletet, amely a társadalmi- gazdasági tényezőket összegzi, mint a migrációt befolyásoló 

változók. A migráció egy olyan szelekciós folyamat, amely először a képzetteket választja 

ki, vagyis két folyamat érvényesül. A negatív kiválasztás folyamatában a „best of the 

worst‖ elve szerint a legjobbakat kell kiválasztani. A képzettek esetében a „worst of the 

best‖ elve szerint egy pozitív folyamat valósul meg és támogatott a befogadás. Ahogy 

terjednek a hálózatok, a költség- és kockázatcsökkenés csökkenti a szelekciós folyamatot. 
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Ezért a migráció a fogadó térségben gazdasági növekedést eredményez, a humántőke 

felhalmozódik, a kibocsátó régióban a további migrációs folyamatok megélénkülnek. 

Értekezésem kutatási eredményeihez itt kapcsolódik Borjas (1994) megállapítása, amely 

szerint, ha egy magasan képzett kikerül a munkaerő-piacra, kezdetben tudásához nem 

kapcsolódik tapasztalat, ám az eltöltött munkapiaci évek megerősítik támogatottságát, és 

előnnyel indul a külföldi munkaerő-piacon. A képzett tehetségek mobilitása olyan 

regionális versenyképességi előnyöket generál, amelyekhez kapcsolódnak olyan tényezők, 

mint nemzetközi kapcsolatok kiépülése, kutatási tevékenységek az intézmények között 

(Rédei 2011). 

 

Értekezésemben öt hipotézist fogalmaztam meg, amelyek értékeléséhez törekedtem 

széleskörű szakirodalmi feldolgozást, szekunder elemzéseket, és fókuszált empirikus 

kutatást folytatni. A hipotézisek értékeléséhez statisztikai alapú ellenőrzést is végeztem, 

amelyekkel összevetettem saját kutatásomat, és eszerint fogalmaztam meg a hipotézisekre 

adott válaszaim. Szándékom szerint kapcsolatot kerestem az időszakos tanulmányi célú 

mozgás és a későbbi munkavállalási célú elvándorlás között. Kutatásaimban bizonyságot 

kerestem a brain waste tendenciákra is. Megállapítható, hogy napjaink magyar 

elvándorlását vizsgálva a legtöbb kutatás a brain drain tendenciákra fókuszál, valamint a 

szakképzett munkaerő elvándorlásának neuralgikus pontjait vizsgálja. A fiatal generációk 

elvándorlásának demográfiai aspektusai, valamint a speciális területekről (pl. egészségügy) 

elvándorlók humánerőforrás krízise kitolta a fókuszból, a meglátásom szerint mindenképp 

figyelmet érdemlő kategóriákat. Értekezésemmel arra is szeretném felhívni a figyelmet, 

hogy felerősödőben van egy olyan jelenség, amelynek káros elemei feltétlen megoldást 

kívánnak mind döntéshozatali, mind társadalmi szinten, valamint azok szélesebb körű 

tudományos vizsgálata, egy doktori értekezésen túlmutatóan is indokolt. 

H1: A Kelet-Közép-európai országok rendszerváltozás utáni migrációs trendjei nem 

illeszthetők be egyetlen migrációs modell kereteibe  

A kelet-közép-európai országokat nem lehet egyetlen migrációs modellbe beilleszteni. 

Nincs egységes „keleti trend‖, egészen más képet mutat a lengyel vagy román mobilitási 

hullám, mint a magyar vagy szlovák. Több modell megállapításaihoz is lehet nyúlni, amely 
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magyarázza ezeknek az országoknak a migrációs trendjeit. Tilly (2000) típusaiból lehetne 

választani, de azok közül sem egyet. Eszerint (az öt típusból) három kapcsolódhat bizonyos 

pontokon a kelet-közép-európai trendekhez. Fellelhető a körkörös migráció, amikor a 

migránsok megőrzik hazai kötelékeiket, időszakosan vállalnak külföldi munkát, jelentősek 

a hazautalások, és határozott a re-migrációs szándék. Erre találtam példát a románok és 

lengyelek, de a litvánok esetében is. A lengyelek tardicionálisan migráns nép, 

munkavállalási célú népességmozgásuknak történelmi távlata van. Egy másik jellemző a 

láncmigráció, amikor a rokoni vagy háztartási kapcsolatok láncolatai mentén történik a 

vándorlás. Ebben az esetben a román példát emelném ki. Végül ide sorolom a 

karriermigrációt, amely kifejezetten az individum jellemzője, aki megragadja a kínálkozó 

lehetőséget. Két határozott példája ennek a migrációnak a cseh és magyar migráció. Az új 

mobilitási formák hasonlóak, de az egyes országok migrációs trendjeit vizsgálva a kelet-

közép-európai nagyrégió inkább mutat heterogén jelleget, közös jellemzőkkel nem 

leírható migrációs térség. Az országtanulmányokban vizsgált országok kivándorlási 

trendjei, akár a régebbi időszakokat vizsgáljuk, de fókuszáltan az elmúlt húsz évet 

jellemezzük, eltérő irányultságot és intenzitást mutatnak. Egyértelműen bizonyítható ez, ha 

pl. az alacsony cseh és a magas szlovák migrációt hasonlítjuk össze. Egy közös 

történelemmel és hagyományokkal rendelkező két országot vizsgálunk. Migrációs trendjük 

azonban teljesen különböző, vagyis a hagyományokkal eleve nem magyarázható a magas 

vagy alacsony migrációs hajlandóság. Inkább magyarázható a két ország különválása utáni 

eltérő fejlődési úttal. Egységes kelet-európai migrációs trendet nem lehet kimutatni, 

vizsgálataim szerint első hipotézisemet elfogadom. 

 

Második hipotézisem (H2) szerint A magasan képzett külföldön munkát vállaló 

munkavállalási profilja külföldön a brain waste tendenciákat erősíti, az elvándorlás a 

hazai munkaerő-piacon humánerőforrás válságot okoz.  

A hipotézis szerint napjaink magyar magasan képzett külföldi munkavállalóit (és 

fókuszáltan a vizsgált célcsoportot) a brain waste tendenciái inkább érintik, mint a brain 

drain. A legfrissebb kutatások (McHugh-Batalova-Morawski 2014) szerint a BSc 

végzettséggel rendelkező 25 éves és annál idősebb migráns munkavállalók a leginkább 
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érintettek a brain waste tendenciákat illetően. Azok a (BSc) migránsok, akik az Egyesült 

Államok munkaerő-piacán jelennek meg- megközelítőleg 7,2 millióan- 23%-ban, vagyis 

1,6 millióan a brain waste „áldozatai‖. A kutatások megerősítik azt is, hogy ez a kitettség a 

külföldön született és külföldön (hazájukban) BSc diplomát szerzetteket 26%-ban érinti 

úgy, hogy alulfoglalkoztatottak, vagy munkanélküliek. Azok a migráns munkavállalók, 

akik külföldi egyetemi diplomával rendelkeznek 20%-ban alulfoglalkoztatottak, míg ez a 

szám a hazai (bennszülött) BSc végzettségű munkaerő vonatkozásában 12%. 

Általánosnak mondható a helyzet, egy az EU8-akhoz kapcsolódó kutatás szerint is. A 

2004-ben csatlakozott nyolc poszt szocialista országot vizsgálta Anderson és Currie (2006, 

2008 majd 2010) és azt állapították meg, hogy a magasan képzett migránsok nem 

végzettségüknek és képzettségüknek megfelelő pozíciókat töltenek be a nyugat-európai 

munkaerő-piacon, valamint nem csak alulfoglalkoztatottak, de alulfizetettek is. Currie 

megállapítása szerint az EU8 magasan képzett bevándorlóinak 72%-a érintett.  Ez a szám 

elég magasnak mondható, az állítást azonban egy több mint 784 ezer főre kiterjedő 

adatgyűjtés igazolja.  

Ahogy a migráns munkavállalók alulfoglalkoztatottsága a nemzetközi kutatásokból is 

visszaigazolható, megalapozottan tételeztem állításaimat a brain waste tendenciákról. 

Saját kutatásomban megállapítom, alanyaim erős kitettségét az alulfoglalkoztatott 

kategóriákban, szerzett diplomájuk nem hasznosul a külföldön vállalt pozíciókban. Ezért 

az alap szerzett képzettség továbbépülése, kiteljesedése nem történik meg. Az alanyok nem 

találkoznak szakmai szinten az újdonságokkal, szakmai fejlődésük megreked, tudásukat 

nem elviszik, és más nemzetgazdaságokban hasznosítják, hanem időszakosan vagy végleg 

elveszítik. A hasznosulatlan tudás megkopik, elavul, nagyon nehéz az esetleges visszatérés 

az elhagyott szakterületre. A migráns diplomások alulfoglalkoztatásának általános 

jelensége azt igazolja, hogy nehéz megtalálni a kitörési pontokat. Általános jelenség az is, 

ha az egyéni törekvések nem vezetnek sikerre, az alanyok azokban a pozíciókban 

maradnak évek múltával is, mint amiben megkezdték a migráns létet. A brain waste 

tendenciát veszélyesebbnek ítélem, mint az olyan gyakran emlegetett brain draint, mert ez 

utóbbi, ha nem is az országban hasznosul, de mégsem vész el, máshol kamatozik. Ekkor 

legalább az esély megmarad, ha az egyén mégis visszatér, akkor azt valós szakmai 

gyarapodással teszi. Amennyiben a visszatérés szakma specifikus, úgy munkaerő-piaci 



224 

 

 

integrációt is jelent, a szerzett tudás nemzetgazdasági szinten hasznosul. Mind a 

célcsoportom, mind a szekunder források hipotézisemet igazolják, az európai migráns 

értelmiség általános problémája az alulfoglalkoztatás. A brain waste egyértelműen 

káros, a szerzett tudásnak nincs élvezője, az elvész és meghiúsítja a migráns karrier álmait 

is. Ezzel a megállapítással második hipotézisem első felét igazoltnak tekintem. 

A hipotézis második részét, a humánerőforrás válság kérdését óvatosabban szükséges 

kezelni. A KSH adatai szerint
148

 2010 után a nemzetgazdaságban kínált és betöltetlen 

felsőfokú végzettséget igénylő álláshelyek száma növekedett: 2010-ben 40,2%, 2011-ben 

43,2%, 2012-ben 43,7%, ám 2013-ban megfordult ez a korábbiakban sem drámaian 

gyorsuló trend és csökkenő, 41,7%-ot mutat. Habár magas a betöltetlen szellemi 

foglalkozású helyek száma, az álláspiacon van kínálat. Az aggodalomra okot adó területek, 

továbbra is elsősorban az egészségügy, az oktatás területe, és magas a kínálat az 

információ, kommunikáció, de még a banki szakmák területén is. Figyelembe véve 

mindezt, valamint az értekezésben korábban feltártakat, az elvándorlás káros hatásait a 

magyar munkaerő-piacon egyértelműen csak az egészségügy terüléhez lehet konkrét 

számokkal kötni (lsd. 8. táblázat 90. oldal), vagyis azt, hogy a migráció általános humán 

erőforrás válságot okoz hazánban nem látom bizonyítottnak, így a második hipotézis 

második felét elvetem. 

 

Harmadik hipotézisem (H3) szerint a magasan képzettek visszatérési hajlandósága 

csekély, a negatív migrációs egyenleg tartós, hosszú távú terveiket a befogadó országban 

kívánják megvalósítani. Az elmúlt időszakban a visszatérő migráció számos kutatás 

központi témája volt. Míg néhány tanulmány (vö. Galor and Stark, 1990, 1991) a 

visszatérő migráció következményeit úgy vizsgálja, hogy azt kívülről meghatározottnak 

feltételezi (pl. szerződéses migránsok), addig más tanulmányok endogénnek tekintik. A 

legjobb példa erre Dustmann (1997), aki egy sztochasztikus életciklus modellt fejlesztett 

ki, amelyben az egyének a fogyasztási és migrációs döntéseiket egyidejűleg hozzák meg. A 

bizonytalanság optimális migrációs időtartamra gyakorolt átfogó hatása nem írható le 

minden kétséget kizáróan, az optimális migrációs időtartam ugyanis a fizetésbeli 

                                                           
148 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli044a.html letöltés ideje 2014-08-11 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli044a.html
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különbségek nagyságától, valamint a hazai és a befogadó munkaerőpiac relatív 

kockázatától függ. Dustmann (2003) felállított egy modellt az optimális migrációs 

időtartamra vonatkozóan, amely szerint a migránsok külföldi tartózkodása lerövidíthető, ha 

a gazdasági feltételek a fogadó országban kedvezőbbek, mint az anyaországban. Ez az 

eredmény abból a feltételezésből származik, hogy a migránsok előnyben részesítik a hazai 

fogyasztást a külföldinél, valamint, hogy véges határon belül mozognak. 

Következésképpen a külföldi tartózkodás nettó hozadéka nő az egész élet során 

megszerzett jövedelem tekintetében, de idővel csökken, mert, ahogy múlik az idő, a 

külföldi tartózkodás költsége nő (pl. elmaradt otthoni fogyasztás). Tehát, még akkor is, ha 

a fizetések külföldön magasabbak, mint otthon, a migráns életében eljöhet egy pont, 

amikor úgy dönt, hogy hazatér. Ez történik akkor, amikor a külföldi tartózkodás költségei 

és hozadékai egyenlők.  

Dustmann (1999, 2000) munkáiban empirikus bizonyíték található ennek az elméletnek az 

alátámasztására, ahogy megtalálható a visszatérő migráció következményeinek elméleti 

kezelése is a migránsok fogadó országbeli humán tőke akkumulációjára és asszimilációjára 

vonatkozóan. Legjobb tudásom szerint, az egyetlen tanulmány, amely a visszatérő 

migrációt a migráció opciós érték elméletével együtt vizsgálja az O'Connell (1997) 

tanulmánya. A szerző úgy találta, hogy ha a költséges visszatérő migrációt vesszük 

figyelembe, akkor a bizonytalanság visszatérési döntésre gyakorolt hatása attól függ, hogy 

a fizetéseket vajon lokálisan vagy globálisan vizsgáljuk. Az előbbi esetben, pl. amikor az 

egyén nem tudja megfigyelni a fizetéseket a fogadó országban, a nagyobb bizonytalanság 

egy spekulatív viselkedést eredményez, amit a szerző „próbálj szerencsét‖-nek nevez. Az 

utóbbi esetben, pl. amikor a külföldi fizetések otthonról is megfigyelhetőek, az opciós 

érték eredménye a következő: a nagyobb bizonytalanság csökkenti a migráció 

valószínűségét, mert az egyén előnyben részesíti a „várj és figyelj‖ magatartást. Ez a 

tanulmány különösen jelentős értekezésem harmadik hipotézise számára, mivel ugyan 

egyszerűbb keretet használ, de látom a bizonytalanság kétértelmű jelét a mozgás értékében, 

ami a költözési költségek közötti aszimmetria által vezérelt. Továbbá amellett érvelek, 

hogy az oktatási kifizetések feletti bizonytalanság és a visszatérés lehetősége két olyan 

tulajdonság, amelyeket egy, a hallgatók mobilitását racionalizáló modellnek 

szükségszerűen meg kell jelenítenie. Az áttekintett szakirodalom nézőpontjait és a 
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szekunder eredményeket egyesítve, annak ismeretében folytattam saját kutatásomat, a 

különféle specifikumok alapján szűkített részvételi mintában.  

A kutatásomban megkérdezett diplomás alulfoglalkoztatottak terveire igaz, hogy az 

alacsonyabb pozíciókban rövidtávon képzelik el boldogulásukat, ám ez az időintervallum 

inkább 4-5 évet jelent. De mégis vállalják az alulfoglalkoztatást, mert azok a külföldi 

(kiváltképp anyagi) feltételek, amikben részesülnek, amiket igényelnek, itthon csak 

később valósulhatnának meg. Mind a szekunder elemzések, mint saját kutatásom azt 

mutatják a visszatérő migráció egyáltalán nem elenyésző méreteket öltő jelenség, azonban 

a probléma a visszailleszkedéssel kezdődik, és a korábban részletesen vázolt okok miatt re-

migrációs folyamatokat generál. A rövidtávra tervező migránsok visszatérését kizárni nem 

lehet, habár a média az elmúlt 1-1,5 évben intenzív vészharangkongatásba kezdett, és a 

politika sem mentes az eltúlzó drámai felhangoktól, semmiképp nem lehet a magyar 

munkavállalók tömeges és végleges kivándorlásáról beszélni. Az EU országaiban élő 

kelet-európai állampolgárok lakossághoz viszonyított arányát tekintve megállapítható, 

hogy tíz országot
149

 vizsgálva, hazánk 2010-ben az utolsó előtti 1,70%-os aránnyal. Csak a 

Cseh Köztársaság mutatói alacsonyabbak (1,01%). De még a többi sereghajtó is jóval 

magasabb számokat mutat, mint hazánk, Lettország 3,62%, Szlovákia, 3,14%. A 

legmagasabb számokat Románia (10,56%) esetében láthatjuk, majd következik Bulgária 

(6,25%), és a „legendásan‖ migrációra fogékony lengyelek 4,07%-kal a középmezőnyben 

vannak (Sik- Szalai 2013). A magyar migráció 2010 óta is sokkal kisebb, mint a többi 

poszt szocialista országé, nem beszélhetünk új magyar exodusról sem. Összegezve a 

szakirodalmi adatokat, az azokhoz kapcsolódó szekunder adatokat és saját kutatásom 

eredményeit, harmadik hipotézisem nem látom bizonyíthatónak, azt elvetem.  

 

Negyedik hipotézisem (H4) szerint az időszakos tanulmányi célú mobilitás egy olyan, 

migrációs elméleti rendszerbe illesztendő, kumulált oksági tényező, mely potenciálisan 

meghatározza a későbbi munkavállalási célú migrációs szándékot. 

Feltételezésem igazolásához széleskörű szakirodalmi kutatást folytattam, a migráció 

elméletek lehető legrészletesebb megismerésével. Az elméletek széles skáláját alaposan 

                                                           
149 (Románia, Bulgária, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Lettország, Magyarország, Cseh Köztársaság) 
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megvizsgálva, arra a megállapításra jutottam, hogy a migráció kutatás történetében nem 

került még olyan modell megalkotásra, amely az általam vizsgált időszakos tanulmányi 

migrációt szoros összefüggésben kezelte volna a későbbi munkavállalási célú 

elvándorlással. Az összefüggések feltárása és az adatok igazolása mindazonáltal 

megtörtént nemzetközi szinten, és megjelent az OECD Education at Glance 2011 

International Student Mobility Highlights kutatásban. A tanulás és a szellemi tőkeképzés 

adja az érvényes jegyet a mozgásra, annak pre-cursora. A szakirodalomban azonban nem 

került még migrációs elméleti rendszerbe ez a tényező. A fellelt űrt kitölteni szándékozva 

szükségesnek véltem olyan empirikus kutatás lefolytatását, amely választ ad arra, hogy az 

összefüggés helytálló-e. A szekunder vizsgálatok is és saját kutatásom is egyértelműen 

visszaigazolták feltételezésemet, a tanulmányi mozgás, még, ha csak időszakos jellegű is, 

potenciálisan felerősíti a migrációs szándékot. Murphy-Lejeune (2002) használja az ún. 

mobilitási tőke fogalmát, amely szerint azok a hallgatók, akik külföldön folytattak 

időszakos tanulmányokat, valamint tanulmányaik ideje alatt dolgoztak is (pl. egyetem 

melletti diákmunka), sokkal nagyobb és magabiztosabb hajlandóságot mutatnak 

tanulmányaik befejeztével a külföldi munkavállalásra. Ezt az elképzelést támogatja az 

Európai Bizottság (2010) is, amely megállapítja, a hallgatói mobilitás és a külföldi 

munkavállalás közötti kapcsolódást. Minden jelentős nemzetközi felmérés is azt mutatja, 

hogy a mobil hallgatók nagy többségben vállaltak külföldi munkát, vagy eleve külföldre 

mentek dolgozni (Maiworm and Teichler 1996, Teichler 2002, Bracht et al. 2006). 

Maiworm és Teichler (1996) úgy látják, hogy azoknak a végzett diplomásoknak a 38%-a, 

akik hallgató korukban mobilak voltak, nemzetközi tapasztalatszerzésüket követően 5 éven 

belül vállalnak külföldi munkát. A hallgatók 19%-a pedig a tanulmányok befejeztével 

mintegy azonnal (1 éven belül) külföldön dolgozik, jellemzően abban az országban, ahol 

Erasmus tanulmányait folytatta (Maiworm-Teichler 1996b). 

Saját kutatásomban vizsgálom a mobilitási programok (Erasmus) későbbi külföldi 

munkavállalásra gyakorolt hatásait. A tanulmányi célú mozgás a későbbi munkavállalási 

célú mozgás meghatározó tényezője, vagyis „a tanulási célú migráció a képzettek 

mozgásának előjelzője.”
150

 Felismertem, hogy ezt az összefüggést önmagában működő 

modellként kezelni nem lehet, de meglátásom szerint a mikro behaviorista modellek 

                                                           
150 Rédei,M. (2009): A tanulmányi célú mozgás. Reg-Info Kiadó. p.25. 
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rendszerében lévő kumulatív okozati rendszer alkalmas arra, hogy a meglévő 

visszacsatolási pilléreket kiegészítsem ezzel a magam alkotta változóval. Az időszakos 

tanulmányi mobilitás tehát egy olyan társadalmi-gazdasági tényező, amely potenciálisan 

hat a migrációra, egyfajta kumulált formában. Megállapítom, hogy ez a pozitív 

visszacsatolás olyan adottságokat képez, amelyek lehetővé teszik a migrációs szándékot, 

ezáltal tovább dinamizálva a folyamatot. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy 

megállapításaimat az időszakos tanulmányi mobilitás tárgykörében teszem, nem elmenve 

annak ténye mellett, hogy a huzamosabb időre szóló külföldön tanulás (diplomaszerzés) 

munkaerő elszívó hatását már más kutatók megállapították.
151

 Mindezek alapján negyedik 

hipotézisemet bizonyítottnak fogadom el, valamint kiegészítem a Massey-féle kumulált 

oksági rendszert, az időszakos tanulmányi mobilitás néven beilleszthető, új, nyolcadik 

változóval.  

 

Ötödik hipotézisem (H5) szerint az időszakos tanulmányi mobilitás olyan nemzetközi 

jártasságot ad, amely itthon is és külföldön is munkaerő-piaci előnnyé konvertálható. 

A külföldi tanulás hozadéka a nyelvtudás és a szakmai ismeretek elmélyítése, valamint a 

hozzá kapcsolódó nemzetközi jártasság megszerzése, munkaerő piaci előny lehet itthon is 

és külföldön is. A mobilitási programokban résztvevők interperszonális kapcsolatai 

felerősödnek, amely egy új európai identitás kialakulásához vezethet. A szerzett 

tapasztalat, a helyismeret, nyelvismeret, a kialakult kapcsolatok pedig azt mutatják, az 

egyén előszeretettel tér vissza munkavállalási céllal arra a helyre (legalábbis abba az 

országba), ahol tanulmányai folytatása alatt tartózkodott. Alanyaim 79%-a (323 fő) 

nyilatkozta azt, hogy abba az országba tért vissza, ahol tanult, és csupán 21% (84 fő) nem 

abba az országba tért vissza, ahol hallgatói mobilitási tapasztalatokat szerzett. A 

legnépszerűbb mobilitási és munkavállalási célországok itt is felülreprezentáltak, 

Németországban 138-an, Ausztriában 94-en, az Egyesült Királyságban 65-en dolgoznak 

                                                           
151 Rédei, Mária (2009b): A tanulmányi célú mozgás. Akadémiai Doktori Értekezés. Reg-Info Kft. Budapest p.103. „A tanulmányok 

alatt szerzett tapasztalatok- főként ha a „multik lefölözése” sikeresnek bizonyult- a jövő bevándorlási rizikóját is hordozzák. A tanulók 

megismerik az új környezetet, a szokásokat, elsajátítják a nyelvet, kapcsolatokat teremtenek. Ezáltal „válaszúthoz” érkeznek. Azok a 

hallgatók, akik tudományos karriert terveznek, és külföldi tanulmányútjuk előre megfontolt, tudatos döntés eredménye, azok tartósan, 

akár végleg a befogadó országban maradnak. Ekkor tehát a külföldi tapasztalatszerzés egy megelőző állomása a letelepedésnek” 
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olyanok, akik korábban az adott országban folytatták tanulmányaikat. A hallgatói mobilitás 

megtérülése nagyon fontos, de társadalmi szinten pontosan nem mérhető.  

Hazai haszna azonban csak akkor lehet, ha a hallgató a hazai munkaerő-piacon 

kamatoztatja megszerzett tapasztalatait, tudását, készségeit. A mobilitásban részt vevőkről 

elmondható, hogy nyitottabb személyiségekké válnak, fejlődik az együttműködési és 

kommunikációs készségük, valamint interkulturális kompetenciájuk. A külföldi 

programokban tapasztalatot szerzett hallgatók idehaza az átlagnál hamarabb találnak 

munkát, de legfőképp olyan munkát, amellyel mind annak minősége, mind a fizetés 

szempontjából elégedettebbek. A mobil hallgató rugalmas gondolkodású és innovatív. Az 

is tapasztalható, hogy az elmúlt években a színvonalasabb, jobban fizető hazai 

álláshelyekre jelentkezőknél a külföldi tanulmányi (jobb esetben szakmai gyakorlattal 

egybe kötött) tapasztalat már nem előny, mind inkább elvárás. Azok a hallgatók, akik 

külföldi vállalatnál eltöltött szakmai gyakorlaton vesznek részt, új technikákat és 

módszereket ismerhetnek meg, ezeket a hazai vállalatok értékként kezelik. A VALERA 

projekt (Professional Value of Erasmus Mobility 2006) felméréseket folytatott az Erasmus 

programokban részt vevő hallgatók munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeiről. Ez a 

felmérés is azt mutatja, hogy az ösztöndíjasok hamarabb találnak munkát, azzal 

elégedettebbek, és a munkáltatók is értékelik a külföldi tapasztalatot. A mobilitási 

programokban való részvétel a hozzáadott érték (added value) fontosságát jelenti. Ezt 

igazolják vissza a nemzetközi kutatások és saját felméréseim is, amelyek mentén ötödik 

hipotézisemet elfogadom. 
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A hipotéziseken túl az alábbiakban következzen kutatási kérdéseim értékelése  

25. táblázat: A kutatási kérdések értékelésének rendszere 

Kutatási kérdések Válaszok 

I.1. Van-e olyan folyamat, hogy a 

reformországok rendszerváltozások utáni 
migrációs trendje? 

 

Valamennyi kelt-közép-európai országnak problémát okoz a migráció. Az alacsonyabb 

fejlettségű országokból érthető módon népességmozgás van a nyugat-európai 
fejlettebbekbe. De mind az okok, mind a rásegítő mechanizmusok különbözőek.  

I./2. Milyen munkavállalási és migrációs 

attitűdök jellemzik a diplomás magyar 
munkavállalókat, fókuszáltan a kutatási 

alanyokat? 

 

Az unió keleti irányú bővítését követő migrációt befolyásoló legfontosabb tényező a 

kibocsátó és a célországok között az életszínvonal, bér, és nemzeti jövedelem 
különbség volt. Ez a megközelítés a neoklasszikus elméleten alapul és nem képes 

magyarázni a kivételeket, az egyes országok migrációs trendjei közötti markáns 

különbségeket. A magyar diplomások migrációs attitűdvizsgálatához figyelembe kell 
venni olyan strukturális és institucionális tényezőket, amelyek összefüggésben 

kezelendőek a hazai munkaerő-piaccal és a jóléti államok kínálta lehetőségekkel.    

 

I./3. Milyen okok, társadalmi tényezők 

vannak a fiatal generációk migrációs 
hátterében?  

Okok: a fiatal generációk mobilabbak, befektetéseik realizálására több idő áll 

rendelkezésre. Igazolja ezt Rogers (1981) korhoz kapcsolódó migrációs életgörbéje, 
amely szerint a migrációs életforduló pontok: a tanulás, önállóvá válás, házasság, 

családalapítás, munkahely változtatás, nyugdíj. Ezek azok az események, amelyek 

befolyásolják a migrációs eseményeket, de még a térbeli távolságot is. Az életkor 
előrehaladtával a migrációs távolság csökken, minél idősebb az alany, annál közelebbi 

migrációs célpontra hajlandó elmenni eredeti lakhelyétől. A fiatalok mobilak, ők már 

egy nemzetközileg nyitott országba születtek, az önállóvá válást és a családalapítást 
nem kezelik sürgető tényezőként, bátrabban vállalkoznak egyfajta „szerencsét 

próbálásra‖, tudván, hogy (a legtöbb esetben) a hazai családi környezetbe való 
visszatérésük biztosított. 

 

II./1. A külföldi tanulás vajon konvertálható-

e munkaerő-piaci előnnyé? 

 

A külföldi tanulás hozadéka a nyelvtudás és a szakmai ismeretek elmélyítése, valamint 

a hozzá kapcsolódó nemzetközi jártasság megszerzése, munkaerő piaci előny lehet 

itthon is és külföldön is. A munkaerő-piac (a hazai és a külföldi egyaránt) az önállóan, 
kreatívan dolgozni tudó, nyelvismerettel rendelkező, szakma specifikusan is felkészült 

fiatal munkavállalókat részesíti előnyben a munkaerő felvételkor, a külföldön 

megszerzett hozzáértés vonzó lehet az ezt felismerő foglalkoztatói körben. A kutatásból 

pedig visszatükröződik, hogy azok, akik olyan tanulmányi programban vettek részt, 

amely szakmai programmal egészült ki, végzettségspecifikus munkakörökben 

dolgoznak külföldön is. 
 

II./2. A mobilitási programok plusz 

költségének terhei generálnak-e egy újabb 

társadalmi szelekciót, hogy az esetleges 
tehetséges, ám szerény anyagi háttérrel 

rendelkezők kimaradnak a „lehetőségből‖? 

 

A mobilitási programok elsőszámú nehézsége mind a nemzetközi, mind a magyar 

kutatások szerint a felmerülő plusz költségek. Az ebből adódó új típusú társadalmi 

szelekció nem csak mint veszély, de már mint valós probléma megjelent. 
 

II./3. Milyen tényezők hatására 

migrálnak/vállalnak tartósan külföldön 
munkát vagy térnek haza a mobilitási 

programokban külföldön tanulók? 

 

El kell fogadnunk, hogy hazánk részese a globális szinten intenzív migrációs 

folyamatoknak. Bizonyos időszakos humán erőforrás krízissel lehet ugyan számolni, 
demográfiai adataink szerint, és a fiatal képzettek folyamatba való becsatlakozása 

érzékelhető, de új magyar exodus egyelőre nincs. A mobilitási programokban 

nemzetközi jártasságot szerzett fiatalok elsősorban külföldi tapasztalataikat 
megragadva, rövidtávú munkavállalási szándékkal mennek külföldre, immár 

munkavállalóként. A hazai elérhető kezdő munkabérek mellett a külföldi, akár 

alacsonyabb pozíciókban is vonzóbb fizetés érhető el. A fiatal generációk elsődleges 

szándéka a lehető legtöbb jövedelem felhalmozása, és annak hazai befektetése. A 

visszatérés oka két tényezőben keresendő. Egyrészt megtakarításaik hazai befektetése, 
másrészt az alulfoglalkoztatott pozíciókból való kitörés.  

 

Forrás: Saját kutatás 
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A KUTATÁS GYAKORLATI HASZNA- ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNY, 

JÖVŐBELI KUTATÁSI IRÁNYOK 

 

A negyedik hipotézis teljesülése által megalkotott új modell-változó, mint tudományos 

eredmény megerősítendő, további kutatásokat igényel, a migrációkutatásokban részt vevő 

szakma reakciója szükséges. Az időszakos tanulmányi mobilitás hatásának vizsgálatával, 

az értekezésben megfogalmazott, és megoldásra váró paraméterek teljesülése mellett egy 

sikeres pályaív vázolható fel az alábbiak szerint: 

 

44. ábra: Egy lehetséges pályaív tanulmányi és munkaerő-piaci mobilitással 

 

Forrás: Saját szerkeztés 

Fontosnak tartom, és tervezetten a jövőben felmérést kívánok folytatni a visszatérő 

migrációban érintettek helyzetét illetően. Kutatásomban arra a következtetésre jutottam, 

hogy a magyar munkavállalók nem a végleges elvándorlás céljával indulnak el külföldre, 

hanem elsősorban a stabilabb anyagi helyzet megteremtése céljából. Annak ellenére, hogy 
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a világ vándorlási folyamatai, (amelyben 4/5-öd részben a képzetlenek vagy alacsonyabban 

képzettek és 1/5 részben a magasan képzettek (BSc, MSc, Ph.D) vesznek részt) meg nem 

torpanó dinamizmust mutatnak, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egyszer minden 

telítődhet. Megfogalmazta ez Robert Samuelson (2005): „Egyetlen társadalom sem 

rendelkezik határtalan kapacitásokkal az újonnan érkezők befogadására, kiváltképp, ha 

közülük sokan szegények és képzetlenek.”
152

 

 

A képzettek visszahívása olyan gazdasági változásokat igényel, amelyeket rövidtávon, az 

elkövetkező 1-3 évben nem lehet várni. A válság után egyre erősebb az igény a 

stabilitásorientált gazdaságpolitika folytatására. Az alapvető közgazdasági vita ennek 

elérési útját érinti: megszorításos gazdaságpolitika vagy növekedés ösztönző 

gazdaságpolitika kívánatosabb-e, és vajon mik a megfelelő magyar eszközök? A befektetői 

döntések tartósan meghatározzák egy ország pályáját. Magyarország, mint magas adósságú 

ország, sérült növekedést produkál. A megoldás egy olyan foglalkoztatás barát rendszer, 

amely széles bázisú, fenntartható gazdasági növekedésösztönzéssel párosul. Ennek 

megvalósulása a kis- és középvállalkozások szintjén képzelhető el, a nekik nyújtott hitelek 

segítségével. A növekedésösztönzés így a foglalkoztatás bővülést hozhatja.  

 

Magyarország exportorientált modellje akadozik, a belső fogyasztás rövidtávon nem ígér 

jelentős emelkedést. Középtávon a növekedést a termelő beruházások húzhatják fel. Nem 

csak a külföldi működő tőke a fontos, és a hazai előállított termékek külföldi eladása, 

hanem kitörési pontnak úgy vélem a hazai szolgáltatások külföldieknek való itthoni 

eladása jelenti. Ebbe a szolgáltatási rendszerbe csatlakozhatnának be visszatérő 

migránsaink, akik a felvázolt lehetséges pályaív birtokában kamatoztathatják nemzetközi 

jártasságukat. A támogató üzleti környezet, a nyugati megtakarítások idevonzása háttere a 

növekedésösztönző reálgazdaság. Nem szabad megfeledkezni a speciális képzettségűekről 

sem, ha megfelelő fejlesztés van, az expatok is jönnek. Megfelelő országimázzsal, nyugati 

szintűre fejlesztett infrastruktúrával, versenyképes szolgáltatásokkal és nem utolsó sorban 

jó marketinggel országunk következő 5-10 évének ez lehet a sikertörténete. 

                                                           
152 Idézi: Buchanan, Patrik (2006): State of emergency. Thomas Dunne Books. New York. p.19. „No society has a bondless capacity to 

accept newcomers, especially when many are poor and unskilled” 
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1. sz. melléklet 

 

 

 

Összes 

munkanélküli 

Munkaképes korú 

népesség 

Relatív 

mutató (%) 

Arányszám 

Főváros és települései 45 414 1 099 331 4,15 0,53 

Baranya 26 656 263 353 10,12 1,28 

Bács- Kiskun 29 378 353 215 8,32 1,06 

Békés 23 765 244 077 9,74 1,24 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 

64 924 468 474 13,86 1,76 

Csongrád 20 217 277 232 7,29 0,93 

Fejér 19 461 290 822 6,69 0,85 

Győr-Moson-Sopron 8 657 296 897 2,92 0,37 

Hajdú-Bihar 44 520 367 277 12,12 1,54 

Heves 19 636 203 739 9,64 1,22 

Jász-Nagykun-

Szolnok 

26 220 261 360 10,03 1,27 

Komárom-Esztergom 12 191 210 564 5,79 0,73 

Nógrád 18 311 135 837 13,48 1,71 

Pest 39 172 818 737 4,78 0,61 

Somogy 22 998 215 601 10,67 1,35 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 

55 091 387 898 14,20 1,80 

Tolna 13 256 158 294 8,37 1,06 

Vas 7 123 174 157 4,09 0,52 

Veszprém 13 840 242 844 5,70 0,72 

Zala 13 522 192 460 7,03 0,89 

megyék+Budapest 

összesen 
524 352 6 656 169 7,88 1,00 
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2. sz. melléklet: Nyelvvizsga-statisztikák, nyelvi bontás születési hely régiója szerint 

2003-2012 (fő)  

  
Nyugat- 

Magyarország 

Kelet- 

Magyarország 

 angol német angol német 

2003 24 301 18 370 33 797 14 769 

2004 25 850 18 980 38 338 16 250 

2005 28 008 21 259 43 784 18 089 

2006 30 678 22 155 47 198 20 601 

2007 29 619 19 100 47 069 17 785 

2008 30 412 18 340 50 415 17 167 

2009 30 852 17 017 51 628 16 552 

2010 29 996 16 297 53 020 15 668 

2011 28 891 14 534 51 783 15 184 

2012 23 508 11 867 44 169 12 176 

Forrás: http://www.nyak.hu/doc/statisztika saját gyűjtés, szerkesztés 

http://www.nyak.hu/doc/statisztika
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3. sz. melléklet: Nyugat-Magyarországon letett vizsgák 

  
angol német francia eszperantó egyéb 

összesen 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

14-19 129 171 46 111 0 3 1 0 0 3 464 

20-24 70 169 59 100 0 3 0 1 0 4 406 

25-29 37 84 33 56 2 0 0 4 3 3 222 

30-34 17 24 10 14 0 2 1 1 0 1 70 

35-39 6 21 5 11 0 1 1 5 0 1 51 

40-44 9 7 5 4 0 1 1 2 1 2 32 

45-49 4 2 4 2 0 0 1 1 0 0 14 

50-54 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 8 

55-59 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 

60- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

összesen 273 483 168 298 2 10 5 14 4 14 1 271 

Forrás: http://www.nyak.hu/doc/statisztika 

http://www.nyak.hu/doc/statisztika
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4. sz. melléklet 
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5. sz. melléklet 

Külföldi munkavállaló kérdőíve 

Tisztelt Válaszadó! 

 

Bándy Katalin vagyok. Az alábbi kérdőívet doktori disszertációm kutatási részéhez 

szeretném felhasználni. A kérdőív kitöltése önkéntes és teljes mértékben anonym. 

Célom a magyarok munkavállalási célú elvándorlási hajlandóságának és a tanulmányi célú 

mozgás esetenként ehhez kapcsolódó hatásainak mérése. A kérdőív kitöltése 8 percet 

vesz igénybe.  

Kérem, a kérdőívet akkor töltse ki, ha Ön 

 rendelkezik gazdaságtudományi területen szerzett felsőfokú végzettséggel (FSZ, 

Bsc, Msc, PhD), 

 jelenleg külföldön dolgozik és Győr-Moson-Sopron megyéből „elszármazottnak‖ 

vallja magát, 

 felsőfokú tanulmányai alatt részt vett legalább egy alkalommal és minimálisan 3 

egybefüggő hónapon át valamely tanulmányi mobilitási programban 

(pl.ERASMUS, Leonardo, CEEPUS, cserediák stb). 

Tisztelettel megkérem Önt, értékes tapasztalatai által adott válaszaival segítse munkámat! 

Ha lehetősége engedi, kérem hívja fel a figyelmet a kérdőívre hasonló ismerősei körében 

is! 

A kutatás eredményeiről készséggel tájékoztatom, ha érdeklődik a bandy@sze.hu címen. 

Köszönöm szépen! 

 

1. Az Ön neme  

 férfi 

 nő 

 

 

2. Az Ön életkora  

 18-25  

 26-33  

 34-40  

 40 év feletti 

 

 

mailto:bandy@sze.hu


255 

 

 

3. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 

Felsőfokú szakképesítés (OKJ) 

Bsc 

Msc 

PhD 

 

4. Ön melyik országban dolgozik?  A listából válassza ki! A görgető segítségéből 

válassza ki a listából! 

 

 

5. Mely területen, szakmában dolgozik?  

 kereskedelem 

 vendéglátás 

 egészségügy 

 oktatás 

 idegenforgalom 

 szolgáltatás 

 ipar 

 számítástechnika, informatika 

 mezőgazdaság 

 egyéb 

 

 

6. Mi az Ön jelenlegi betöltött munkaköre? Kérem, írja be! (pl. sofőr, ápoló, orvos, 

felszolgáló, baby sitter, asszisztens, tanár stb.)………………………. 

 

 

7. Ön jelenleg legálisan dolgozik külföldön?  

 igen  

 nem  

 nem kívánok válaszolni 

 

 

8. Mióta dolgozik külföldön? Kérem, jelenlegi kint tartózkodására vonatkozóan adjon 

meg egy évet! A görgető segítségével válassza ki a listából! 

1990 előtt 

1990 

1991 

. 

. 

. 

2009 

 

 

9. A jelenlegit megelőzően dolgozott már korábban is külföldön?  

igen, egyszer 
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igen, többször is  

nem  

 

 

10. Jelenlegi betöltött munkaköre eredeti iskolai végzettsége/szakképesítése szerint 

alacsonyabb képzettséget igénylő munkakör 

eredeti végzettsége szerinti beosztás/munkakör 

 eredeti végzettségtől magasabb szintű beosztás/munkakör 

11. Külföldi munkakeresésekor próbált-e eredeti végzettségének megfelelően 

elhelyezkedni? 

 igen, azonnal sikerült 

 igen, 1 éven belül sikerült 

 többször is, de nem sikerült 

 nem próbáltam, mert nem érdekel és/vagy nem, mert úgysem sikerülne 

 

 

12. Ha Ön főiskolát vagy egyetemet végzett, tanulmányi ideje alatt vett-e rész 

intézmény által szervezett tanulmányi célú mobilitási programban? (pl. cserediák, 

ERASMUS) 

igen 

nem (a kérdőív kitöltés befejeződött, köszönöm válaszait) 

 

 

13. Kérem, adja meg mely mobilitási programban vett részt tanulmányi ideje alatt 

legalább egy szemeszter időtartamban? (többet is bejelölhet) 

Program neve 

ERASMUS tanulmány 

ERASMUS szakmai gyakorlat 

ERASMUS Mundus 

CEEPUS 

egyetemi részképzés 

Cserediák 

Leonardo szakmai gyakorlat 

Go East 

Fulbright 

egyéb, és pedig………… 

 

 

14. Külföldi tanulmányai alatt vállalt munkát/diákmunkát?  

igen 

nem 

 

 



257 

 

 

15. Külföldi munkavállalási döntését befolyásolták-e a tanulmányi mobilitás ideje alatti 

külföldön szerzett tapasztalatai? 

egyáltalán nem 

kis mértékben 

nagymértékben 

kifejezetten azért kerestem külföldi munkát 

 

 

16. Abba az országba tért vissza (jelenlegi tartózkodás) munkavállalóként, ahol 

tanulmányi mobilitási tapasztalatait is megszerezte? 

igen 

nem 

17. Amikor állást keresett külföldön, kapott valakitől segítséget a célországban?  

igen 

nem, teljesen magam intéztem mindent 

 

 

18. Ki segített Önnek az álláskeresésben ügyintézésben? Kérem, a legmeghatározóbbat 

jelölje! 

kint élő családtag 

kint élő barát 

kint élő ismerős 

kint élő rokon 

munkáltató 

egyéb 

 

 

19. Ha rendelkezik a felsorolt tapasztalatokkal, kérem, osztályozza 1-5-ig, melyik 

milyen mértékben határozta meg az Ön későbbi külföldi munkavállalás keresést. 

(1=egyáltalán nem; 5= teljes mértékben) 

a tanulmányi idő alatti élmények, tapasztalatok 1 2 3 4

 5 

nyelvtudás megerősödése    1 2 3 4

 5 

külföldön szerzett kapcsolatok   1 2 3 4

 5 

konkrét munka lehetősége    1 2 3 4

 5 

az otthonihoz képest szabadabb élet  1 2 3 45 

biztosabb karrierlehetőség    1 2 3 4

 5 

jobb anyagiak (információ, vagy saját tapasztalat)  1 2 3 4

 5 
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20. Ha eredeti szakmájában/végzettsége szerint dolgozna Magyarországon, Ön szerint 

mekkora lenne a havi nettó jövedelme Forintban? (Tájékoztatásul: Az átlag 

magyar nettó munkabér 135 000 Ft- KSH adat 2012 március) 

 nem tudom/nem kívánok válaszolni 

 munkanélküli lennék 

 100 000 Ft alatt keresnék 

 100 000- 150 000 Ft között keresnék 

 150 000- 200 000  Ft között keresnék 

 200 000 -250 000 Ft között keresnék 

 250 000 Ft felett keresnék 

 

 

21. Jelenlegi külföldi munkájával kb. mennyi a havi nettó jövedelmet ér el Ft-ban? 

 nem kívánok válaszolni 

 300 000 Ft alatt 

 300 000- 400 000 Ft közötti 

 400 000- 500 000 Ft közötti 

 500 000- 600 000 Ft közötti 

 600 000- 700 000 Ft közötti 

 700 000- 800 000 Ft közötti 

 800 000 Ft felett 

22. Jelenlegi munkabérét átlagosan heti hány órás munkával éri el? 

 heti 40 óránál kevesebb 

 heti 41-48 óra 

 heti 48-55 óra 

 heti 55 óránál több 

 

 

23. Mik voltak azok az indokok, amelyek Önt kivándorlásra (tartós kint tartózkodásra) 

ösztönözték? (Több választ is jelölhet!) 

 tanulás 

 család 

 jobb megélhetés lehetősége 

 jobb szakmai lehetőségek, karrier 

 házasságkötés 

 vállalkozásalapítás 

 kalandvágy 

 politika/diszkrimináció a származási országban 

 az otthoni kilátástalanság és/vagy munkanélküliség 

 egyéb 

 

 

24. Hogyan érzi, teljesültek a kivándorlással kapcsolatos elvárásai? 

 igen, teljes mértékben 

 inkább igen 

 inkább nem 
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 egyáltalán nem 

 

 

25. Ön elégedett jelenlegi munkájával? 

 teljes mértékben 

 inkább igen 

 inkább nem 

 egyáltalán nem 

 

 

26. Ön szerint el kell-e viselnie bármilyen megkülönböztetést a munkahelyén migráns 

munkavállalói mivolta miatt? 

 nem, azonos elbánásban részesülök, mint hazai munkavállaló kollégáim 

 igen, bizonyos (erkölcsileg elviselhető) mértékig érzek megkülönböztetést 

 igen, erőteljesen éreztetik velem 

 igen, többnyire kifejezetten megalázó helyzeteknek vagyok kitéve 

 

 

27. Összehasonlítva korábbi magyarországi helyzetét a mostanival, javasolná-e 

honfitársainak, hogy döntsenek a Magyarországról való elvándorlás mellett? 

(kérem, vegyen figyelembe minden helyzetet összességében, pl. életkörülmények, 

család, barátok, lehetőségek, anyagiak, stb.) 

 igen, feltétlenül javasolnám 

 inkább javasolnám 

 kevésbé javasolnám 

 egyáltalán nem javasolnám 

 

 

28. A következő kérdés az Ön letelepedési ill. visszatérési szándékát méri. Sikeres 

beilleszkedést feltételezve Ön 

 élete végéig maradna abban az országban, ahol jelenleg van  

 addig, amíg dolgozik és van munkalehetőség maradna 

 maximum 4-5 évre tervez, majd hazatérne 

 rövidebb, mint 4-5 éven belül mindenképp hazatérne 

 ha nem is a jelenlegi országban marad, de Magyarországon semmiképp nem 

szándékozik már (munkaképes korban) dolgozni/élni 

 nem tudja  

 

 

A kérdőív kitöltése befejeződött, köszönöm szépen értékes válaszait! 
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6. sz. melléklet 

A kutatás eredményei- A kérdőíves felmérések eredményeinek értékelése a migráns 

munkavállalói körben 

Az Ön neme 

 

Forrás: saját kutatás 

Az Ön életkora 

 

Forrás: saját kutatás
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Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?
153 

 

Forrás: saját kutatás 

Ön melyik országban dolgozik? 

 

                                                           
153

 Ennél a kérdésnél megfogalmazásra került egy alkérdés, arra vonatkozóan, hogy az alany kint tartózkodása óta szerzett-e hazai 

végzettségénél magasabb vagy egyenértékű további végzettséget a fogadó országban, vagy bárhol külföldön, de mivel csupán 6 személy 

válaszolt igennel a 407 főből, nem tudok ennek vonatkozásában karrierívre releváns megállapításokat tenni. (szerz.megj) 
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Forrás: saját kutatás 
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Melyik területen, szakmában dolgozik? 

 

Forrás: saját kutatás 

Ön jelenleg legálisan dolgozik külföldön? 

 

Forrás: saját kutatás 
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Mióta dolgozik külföldön? 

 

Forrás: saját kutatás 
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A jelenlegit megelőzően dolgozott már korábban is külföldön? 

 

Forrás: saját kutatás 

Jelenleg betöltött munkaköre eredeti iskolai végzettsége/szakképesítése szerint… 

 

Forrás: saját kutatás 
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Külföldi munka keresésekor próbált-e eredeti végzettségének megfelelően elhelyezkedni, 

 

Forrás: saját kutatás 
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Mely programban vett részt legalább egy szemeszteren át? 

 

Forrás: saját kutatás 

Külföldi tanulmányai alatt vállalt munkát/diákmunkát? 

 

Forrás: saját kutatás 
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Külföldi munkavállalási döntését befolyásolták-e a tanulmányi mobilitás ideje alatti külföldön szerzett 

tapasztalatai? 

 

Forrás: saját kutatás 

Munkavállalás és korábbi tanulmányok helye 

 

Forrás: saját kutatás 
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Amikor állást keresett külföldön, kapott valakitől segítséget a célországban? 

 

Forrás: saját kutatás 

Ki segített az álláskeresésben?  

 

Forrás: saját kutatás 
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Milyen mértékben volt meghatározó a nyelvtudás megerősödése? 

 

Forrás: saját kutatás 

Milyen mértékben volt meghatározó a külföldön szerzett kapcsolatok? 

 

Forrás: saját kutatás 
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Milyen mértékben volt meghatározó a konkrét munka lehetősége? 

 

Forrás: saját kutatás 

Milyen mértékben volt meghatározó a szabadabb élet? 

 

Forrás: saját kutatás 
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Milyen mértékben volt meghatározó a biztosabbnak vélt karrierlehetőség? 

 

Forrás: saját kutatás 

Milyen mértékben voltak meghatározóak a jobb anyagiak? 

 

Forrás: saját kutatás 
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Mennyit keresne Magyarországon szakmájában? 

 

Forrás: saját kutatás 

Mennyit keres jelenleg külföldön? 

 

Forrás: saját kutatás 
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Hány órát dolgozik hetente? 

 

Forrás: saját kutatás 

Kik voltak azok az indokok, amelyek Önt kivándorlásra ösztönözték? 

 

Forrás: saját kutatás 
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Teljesültek kivándorlással kapcsolatos elvárásai? 

 

Forrás: saját kutatás 

Ön elégedett jelenlegi munkájával? 

 

Forrás: saját kutatás 
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El kell- e viselnie bármilyen megkülönböztetést a munkahelyén? 

 

Forrás: saját kutatás 

Javasolná-e honfitársainak az elvándorlást Magyarországról? 

 

Forrás: saját kutatás 
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Milyenek az Ön visszatérési szándékai? 

 

Forrás: saját kutatás 
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7. sz. melléklet 

Mobilitási program hallgatói kérdőíve 

Tisztelt Válaszadó! 

 

Bándy Katalin egyetemi tanársegéd vagyok. Az alábbi kérdőívet doktori disszertációm 

kutatási részéhez szeretném felhasználni. A kérdőív kitöltése önkéntes és teljes 

mértékben anonym. Célom a magyarok munkavállalási célú elvándorlási 

hajlandóságának és a tanulmányi célú mozgás ehhez kapcsolódó hatásainak mérése. A 

kérdőív kitöltése 8 percet vesz igénybe. Tisztelettel megkérem Önt, értékes tapasztalatai 

által adott válaszaival segítse munkámat! Amennyiben értesülni kíván a kutatás 

eredményéről, kérem a kérdőív végén írja fel e-mail címét, ahol tájékoztathatom. 

Kérem, akkor töltse ki a kérdőívet,ha 

- Ön nappali tagozatos Bsc hallgató gazdaságtudományi területen 

- harmadéves és tanulmányai során nem vett részt az egyetem által szervezett 

mobilitási programokban (pl. Erasmus) 

- jelenleg úgy gondolja, hogy Bsc tanulmányai befejeztével dolgozni szeretne (pl. 

nappali tagozaton nem tanul tovább és nem lesz inaktív pl. hölgyeknél 

gyermekvállalás) 

Köszönöm szépen! 

 

1. Az Ön neme  

 férfi 

 nő 

 

 

2. Az Ön életkora  

 18-25  

 26-33  

 

 

3. Ön milyen szakos hallgató? ………………………………………………….. 

 

 

4. Miért nem vett részt mobilitási programban tanulmányai során? (pl.ERASMUS) 

 a plusz anyagi terhek vállalhatatlansága miatt  
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 nem érdekelt a lehetőség 

 pályáztam, de nem sikerült 

 gyenge nyelvtudás 

 

 

5. Feltételezve az Ön álláskeresési szándékát, tanulmányai befejeztével hol keres 

állást? 

 csak Magyarországon 

 inkább Magyarországon 

 Magyarországon is és külföldön is 

 inkább külföldön 

 csak külföldön 

 

 

6. A következő kérdést kérem, akkor töltse ki, ha az előzőekben úgy nyilatkozott, 

hogy a külföldi munkavállalást nem zárta ki. Osztályozza 1-5-ig, hogy a felsoroltak 

milyen mértékben határozzák meg az Ön külföldi munkavállalás keresést?  

(1=egyáltalán nem; 5= teljes mértékben) 

 

nyelvtudás megerősödése   1 2 3 4 5 

külföldön szerzett kapcsolatok  1 2 3 4 5 

konkrét munka lehetősége   1 2 3 4 5 

az otthonihoz képest szabadabb élet  1 2 3 4 5 

biztosabb karrierlehetőség   1 2 3 4 5 

jobb kereseti lehetőség   1 2 3 4 5 

 

 

7. Ha eredeti szakmájában/végzettsége szerint dolgozna Magyarországon, Ön szerint 

mekkora lenne a havi nettó jövedelme? 

 

 nem tudom/nem kívánok válaszolni 

 munkanélküli lennék 

 100 000 Ft alatt keresnék 

 100 000- 150 000 Ft között keresnék 

 150 000- 200 000  Ft között keresnék 

 200 000  Ft felett keresnék 

 

 

8. A magyarországi nettó átlag munkabér 135 000 Ft. (adat:KSH).Nyugat- Európában 

egy kezdő szakmunkás bére nettó 1200- 1600 Euró. Ismerve a kedvezőbb nyugat-

európai bérviszonyokat és feltételezve, hogy külföldi állást keres, és elérné az 

1200-1600 eurós bért, Ön végzettségéhez képest……… (Kérem ezt a kérdést 

akkor is válaszolja meg, ha nem tervezi, hogy külföldön keres állást) 

 

 bármilyen munkát elvállalna (pl. diplomásan takarítana is) 
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 akár könnyű fizikai munkát is vállalna (pl. eladó, felszolgáló, futár) 

 irodai munkát vállalna 

 csak végzettségének megfelelő munkák jöhetnek szóba 

 

 

9. Ha külföldön keresne állást számíthatna valakitől segítségre?  

igen  

nem, teljesen magamra lennék utalva 

10. Kérem, értékelje hamarosan megszerzendő diplomájának magyarországi munkaerő-

piaci értékét, aszerint, hogy milyen eséllyel fog tudni a diplomával végzettségének 

megfelelő állásba kerülnie! (1= legrosszabb esély; 5= legjobb esély) 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 

 

 

 

A kérdőív kitöltése befejeződött, köszönöm szépen értékes válaszait! 
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8. sz. melléklet 

A hallgatói mobilitás tesztelése 

Az Ön neme? 

 

Forrás: saját kutatás 

Az Ön életkora? 

 

Forrás: saját kutatás 
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Ön milyen szakos hallgató? 

 

Forrás: saját kutatás 

Miért nem vett részt mobilitási programban? 

 

Forrás: saját kutatás 
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Tanulmányai után Ön hol keresne állást? 

 

Forrás: saját kutatás 

A külföldi álláskeresési szándékkal rendelkezők 

 

Forrás: saját kutatás 
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Migrálásra ösztönző motivációk 

 

Forrás: saját kutatás 
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Eredeti szakmájában mekkora lenne magyarországi jövedelme? 

 

Forrás: saját kutatás 

Milyen munkát vállalna el külföldön? 

 

Forrás: saját kutatás 
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Segítené valaki külföldi álláskereséskor?  

 

Forrás: saját kutatás 

Milyen az Ön diplomájának munkaerő-piaci értéke? 

 

Forrás: saját kutatás 


