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A disszertáció célja 

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. 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”
1
, 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, 

                                                             
1
 Forrás: Papaestergiadis, N (2000): The Turbulance of Migration. Globalization, Deterritorialization and Hybridity, Polity Press, Cambridge, 

p.20. 
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hogy nem egy tényező működik közre ennek alakulásában. Talán ezzel függ össze az, hogy a 

migrációs folyamatot megállítani, mint egy csapot elzárni, nem lehet.
2
 

A disszertáció felépítése 

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 migráció definiálása nem egyértelmű, annak multidiszciplináris megközelítésével 

találkozhatunk a szakirodalomban. 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
3
, 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 

                                                             
2
 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.  

 
3
 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.  
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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. 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, mert megalkotói (Mackensen- Vanber- Kramer 1975) 

külön vizsgálták a mobilitást, mint elmozdulást és a migrációt, mint vándorlást.  

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. 

1. 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) 
 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 
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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. 

A migrációelméletek vizsgálati szintjeinek leírását Thomas Faist elméleti kategóriáinak 

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

osztályozása (Faist 2000a) a leginkább alkalmas, valamint a szakértők által is preferált 

osztályozás.  

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 



7 

 

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. 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 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 okán 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.  

Disszertációm migráció elméleti részében ezt a négy modellt vizsgálom, a modellekbe 

illeszkedő elméleti rendszerek elemzésével. 
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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 tanulmányainak teljes időszakát külföldön folytassák, és diplomájukat 

külföldön szerezzék meg, viszont a külföldi tanulás kiterjesztett lehetősége időszakos 

jelleggel minden magyar felsőoktatási intézmény hallgatójának elérhetőbb módon 

rendelkezésére áll, az egyetemek által meghirdetett, szemeszterekre szóló tanulmányi célú 

mobilitási programok keretében. 

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.”
4
 

A tanulmányi mobilitás rendszerét a peregrinációtól napjainkig vizsgálva, annak elemeit 

beillesztve a kiválasztott migrációs modellekbe, valamint a primer és szekunder vizsgálatokat 

összevetve, megfogalmazhattam hipotéziseimre a válaszokat. 

 

 

 

                                                             
4
 Guruz, Kemal (2011): Higher education and international student mobility int he global knowledge economy. State University of New York 

Press, Albany. US. p. 313. 
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A hipotézisek rendszere 

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. 

 

A kutatás módszertana 

A migráció kérdéskörének feltárásakor 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 
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tendenciák felkutatásához internetes cikkadatbázisokat használtam, mint pl. a MATARKA, 

JSTOR, ProQuest Central. Nem hiányozhat egyetlen hasonló jellegű disszertáció 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.  

Disszertációm empirikus kutatása két fő fogalomcsoport köré szerveződik: a migrációs 

hajlandóság és 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 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
5
). 

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 

                                                             
5
 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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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 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.  
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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, 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. 

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.  
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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. 

A 2. fejezethez kapcsolt mobilitási teszt, a hallgatói lekérdezés már nagyobb teret engedett. 

Habár 853 értékelhető kérdőívet sikerült feldolgoznom, a reprezentativitás itt sem valósult 

meg. A lekérdezés egyetlen felsőoktatási intézményben valósult meg, az eredményről nem 

lehet kijelenteni, hogy egy alapsokaságot tükrözne. A feltáró jelleg azonban megfelelő 

válaszokat adhat bizonyos összefüggések megállapítására, és lehetőséget azok 

továbbgondolására. 

A mobilitási programokban még 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
6
 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.  

 

 

                                                             
6
 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


14 

 

A hipotézisek értékelése 

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. 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 
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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 

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 
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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 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%. 
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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 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
7
2010 után a nemzetgazdaságban kínált és betöltetlen felsőfokú 

végzettséget igénylő álláshelyek száma növekedett: 2010-ben 40,2%, 2011-ben 43,2%, 2012-

                                                             
7
 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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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 területéhez lehet konkrét számokkal kötni, vagyis azt, hogy a migráció általános 

humán erőforrás válságot okoz hazánkban 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 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 
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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 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. 



20 

 

Az EU országaiban élő kelet-európai állampolgárok lakossághoz viszonyított arányát tekintve 

megállapítható, hogy tíz országot
8
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 

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 

                                                             
8
 (Románia, Bulgária, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Lettország, Magyarország, Cseh Köztársaság) 
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(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.”
9
 Felismertem, hogy ezt az összefüggést önmagában működő modellként kezelni 

nem lehet, de meglátásom szerint a mikro behaviorista modellek 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.
10

 Mindezek 

alapján negyedik hipotézisemet bizonyítottnak fogadom el, valamint kiegészítem a Massey-

féle kumulált oksági rendszert, az időszakos tanulmányi mobilitás néven beilleszthető, új, 

nyolcadik változóval.  

                                                             
9
 Rédei,M. (2009): A tanulmányi célú mozgás. Reg-Info Kiadó. p.25. 

10
 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 vég leg a 

befogadó országban maradnak. Ekkor tehát a külföldi tapasztalatszerzés egy megelőző állomása a letelepedésnek”  
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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 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 
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igazolják vissza a nemzetközi kutatások és saját felméréseim is, amelyek mentén ötödik 

hipotézisemet elfogadom. 

 

A hipotéziseken túl az alábbiakban következzen kutatási kérdéseim értékelése  

2. táblázat: A kutatási kérdések értékelésének rendszere 

Kutatási kérdés Válaszok 

I./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. 

I./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. 

I./3. Mennyire biztosítottak a visszatérő migráció 

feltételei? 

 

A visszatérő migráció fogadási feltételeit 

Magyarországon nem látom maradéktalanul 

biztosítottnak. A döntéshozók hazahívó szava hangos 
ugyan, de a feltételek teljesülése érdemi tartós 

foglalkoztatás bővítés és gazdasági fejlődés nélkül nem 

megy. 

II./1. A képzettséghez képest alacsonyabb szintű 

külföldi munkavállalás vajon nem inkább magyar 

diplomásokkal tölti fel a nyugat-európai 

„cselédipart” (háztartási alkalmazott, szobaasszony, 

felszolgáló, gondozó, futár stb.)? 

 

Az egész Unió területén valós probléma a migráns 

diplomások alulfoglalkoztatása. A nemzetközi és hazai 

kutatásokkal összevetve saját kutatásomat, sajnos azt 

lehet megállapítani, hogy érintett migránsaink a 

szolgáltató szektor alacsony pozícióiban dolgoznak. 

II./2. Magyarország esetében polarizált migrációról 

beszélhetünk-e? A kifejezetten magasan képzettek 

és a kifejezetten alacsonyan képzettek csatlakoznak 

be jellemzően az elvándorlási folyamatokba? 

 

Magyarország esetében nem beszélhetünk polarizált 

migrációról, a kifejezetten alacsonyan képzettek 

migrációs lehetőségei szűkek, a külföldi álláspiacon 

inkább a szakképzettek és magasan képzettek jennek 
meg. 

II./3. A felsőoktatásban tanuló hallgatók 

tanulmányaik utáni, rövid időn belüli általános 

külföldi elhelyezkedése egyelőre nem tömeges, de 

vannak-e a napjainkra a már nagyobb mértékben 
tapasztalt egészségügyi dolgozói elvándorlás mellett 

egyéb aggodalomra okot adó területek?  

 

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.  

 

Forrás: saját kutatás 
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Következtetések, korlátok, 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. 

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 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.”
11

 

 

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 

                                                             
11

 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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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. 
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