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MOVE kutatás a Miskolci Egyetemen 

Dr. Dabasi-Halász Zsuzsanna, egyetemi docens 

 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet 

Kulcsszavak: mobilitás, fiatalok, migráció hatása, munkanélküliség, GDP 

BEVEZETÉS 

A Miskolci Egyetemen az elmúlt években lassan kialakult egy kutatócsoport, amely a 

migráció különböző aspektusait vizsgálja. Ezt tesszük kutatói kíváncsiságból, társadalmi 

felelősségvállalásból, a fiatalok és az ország jövőjének alakulása iránti aggódásból. A 

különböző karok kutatói saját aspektusukból folytatják vizsgálataikat, azonban a folyamatos 

eszmecsere lehetővé teszi hogy mind több nézőpont megjelenjen a miskolci kutatók írásaiban. 

2014-ben  német spanyol és luxemburgi miskolci kutatókkal egy nemzetközi kutatási 

konzorciumot hoztunk létre fiatalok migrációjának vizsgálatára.  

 

A MOVE projekt a fiatalok mobilitásának átfogó elemzése az Európai Unió területén. Kutató 

csoportunk mobilitás alatt a földrajzi nemzetállami határokat átlépő mozgásokat vizsgálta, 

egyrészt lehatárolva a fiatal korosztályra, másrészt az Európai Unió határain belüli 

folyamatokra. Ezt a hagyományos szakirodalom nemzetközi vándorlásnak, migrációnak 

nevezi, napjainkban azonban az unió szóhasználatában migráció alatt az integráció határait 

átlépő mozgásokat tekintik. Migráns az, aki nem rendelkezik a Római Szerződés negyedik 

szabadságjogával, azaz szabad helyváltoztatással és a szabad munkavállalással a 

tagországokban. Az Európai Unió területén született tagországi állampolgársággal 

rendelkezők egyes nemzetállami határokat átlépő lakóhely-változtatástát mobilitásnak 

nevezzük, függetlenül annak céljától – ami lehet oktatás, munkavállalás, vállalkozás, 

életvitelszerű tartózkodás, – gyakoriságától, egyéni vagy csoportos voltától. 

A MOVE projektet interdiszciplináris és széles körű módszertani változatosság jellemzi. 

Szekunder adatokból adatbázis építése, modell alkotása, ökonometriai elemzése, primer 

adatgyűjtés, összehasonlító elemzés, általános ifjúsági mobilitási minták és regionális 

klaszterek létrehozása történt.  A vándorlás magyarázata és hatásának elemzése során a 

mainstream gazdasági elméleti modellek deduktív analitikus matematikai módszertanát 

alkalmaztuk. Az elméleti szakembereink konkrét függvényekkel és egyenletekkel 

magyarázták a mobilitás hatásmechanizmusát. Bemutatták a fiatalok mobilitási mintázatát 

Európában, bizonyítva annak centrum-periféria jellegét. 

A kutatás másik iránya - a behaviorizmust és a kognitív pszichológiát követve - inkább a 

kérdőíves felmérések és interjúk használatát részesítette előnyben. Kutatásunk sajátossága, 

hogy a makroszintű gazdasági elemzésekkel dolgozó, kvantitatív vizsgálatokat végző 

kollégák állandó információcserét folytatnak a mezo- és mikroszintű adatbázissal dolgozó és 

„puha” módszereket is alkalmazó kollégákkal.  
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A MOVE KUTATÁS INDOKOLTSÁGA 

Ban Ki-Mun ENSZ-főtitkár 2013-ban a Fiatalok Világnapján legfőbb üzenetként fogalmazta 

meg, hogy „A Fiatalok Migrációja: A Fejlődés Előmozdítása”, s felszólította a politika 

aktorait, hogy segítsék a fiatalok mobilitását, az ebben rejlő fejlődési lehetőség 

maximalizálása érdekében. A képzett fiatal nemzetközi mobilitása globális előnyöket generál 

azáltal, hogy segíti a tudásáramlást, kielégítve a szakképzettség iránti igényt. A mobil fiatal 

hozzájárul a befogadó és a kibocsátó ország gazdasági növekedéséhez, az elért 

eredményekhez, kiváltképp a munkaerőpiac, a kutatás-fejlesztés, az innováció és a 

vállalkozások területén. 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). 

Az EUROPA 2020 stratégiában különös figyelmet kapott a fiatal generáció mobilitása, 

migrációja, munkavállalása és képzése, mint az intelligens fenntartható gazdasági növekedés 

egyik fontos alappillére. Ez a társadalmi réteg vállalja leginkább a migráció kockázatát, 

hozzájárulva a társadalmi, gazdasági szférán belül az innovatív megoldások terjedéséhez. A 

jelenleg 16-29 évesek generációját „elveszett” jelzővel illetik, mivel a XXI század eleji  

gazdasági folyamatok következményeként kirekesztődtek a termelésből. Egyrészt egyes 

európai országokban - melyek kvázi a gazdasági csőd szélére sodródtak -  a fiatalok 

munkanélkülisége katasztrofális méreteket öltött. Másrészt vannak olyan országok, melyek 

munkaerőhiánnyal küzdenek, különös képen egyes speciális képesítést igénylő szakmákban. 

Annak ellenére, hogy az EU állampolgárai számára a belső migrációs határok nélküli 

Európában viszonylag egyszerű más tagállamban dolgozni, munkát vállalni, a mobilitás 

csekély arányú. Az európai kontinensen belül mobilitás, migráció 2,5 százalék, míg az EU-ba 

irányuló azaz úgynevezett harmadik országból érkezők lakossághoz viszonyított aránya 4,1%. 

A más kontinensről beáramló munkaerő és a belső vándorlás célországai elsősorban az un. 

„régi” tagországok, azaz az EU15. A modern szakirodalom a hagyományos migrációs okok és 

hatások mellett, el kezdte feltárni a szubjektív jóléttel kapcsolatos összefüggéseket is. 

Központi kérdés hogy a vándorlás boldogabbá teszi e az embert. (Bartram, 2011; Bartram, 

2013; De Jong et al., 2002; Senik, 2011) Illetve ezzel szoros összefüggésben hogy a kibocsátó 

országban a boldogabb emberek azok, akik nagyobb valószínűséggel vándorolnak? Azaz a 

kérdés az hogy a vándorlás pozitív vagy negatív kapcsolatban van a szubjektív jóléttel? (Cai 

és mások, 2014; Chindarkar 2014; Otrashchenko és Popova, 2014; Bartram, 2013; Graham és 

Markowitz, 2011). A fiatal generáció esetében a kérdés releváns, döntése a mobilitás mellett 

vagy ellen kihat a társadalom szubjektív jólétére hosszú távon-  

A munkaerő szabad áramlásának, a mobilitás szabadságának eredményei és hatásai egyaránt 

intenzív vitákat váltottak ki az egyes tagállamokban. A pozitív hatások mellett (hatékonyabb 

munkaerőpiac, jobban képzett munkavállalók, kulturális többszínűség) felmerülnek a 

negatívumok is. A „régi” tagállamokban a 2004-es EU bővítés időszakában a várható 

bevándorlási hullámtól való félelem terjedt el. Az idő bebizonyította, hogy ez többnyire 

megalapozatlan volt. Komoly probléma a kibocsátó országokban vagy régiókban a vándorlás 

hátrányainak kummulálódása, a magasan képzett szakemberek, a szülőképes korú nők, fiatal 

munkavállalók elvándorlása. Aktuális kérdés a gazdasági válság hatására, a régi ipari 

térségekben a fiatalabb generációk emigrációjában a miértek és a következmények gazdasági, 

társadalmi következményeinek megértése. 
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A KUTATÁS NÉHÁNY SZEMLÉLETI ÁLLÁSPONTJA 

Kutató csoportunk mobilitás alatt a földrajzi nemzetállami határokat átlépő mozgásokat 

vizsgálta, egyrészt lehatárolva a fiatal korosztályra, másrészt az Európai Unió határain belüli 

folyamatokra. A miskolci kutató csoport kifejezetten a középiskolások és felsőfokú képzésben 

résztvevők mobilitását kutatta. A kutatás alapkérdését úgy fogalmaztuk meg, hogyan lehet a 

fiatalok mobilitása "jó" mind a társadalmi-gazdasági fejlődés, mind a fiatalok személyes 

fejlődésének aspektusából. Melyek azok a tényezők, attitűdök, motivációk, amelyek elősegítik 

vagy akadályozzák a jótékony mobilitást?  

Haas Hein (2010) munkáját elméleti keretként fogadja el a kutatásunk, úgy gondoljuk, az 

ifjúsági mobilitás vizsgálata lehetővé teszi a nemzeti és nemzetközi politikák módosítását, 

amelyek közvetlenül és közvetve javítják a jogi, gazdasági és politikai intézmények és piacok 

működését. Ezzel helyreállítják a kormányzatba, az integrációba vetett bizalmat, melynek az 

lehet a következménye, hogy több fiatal tér haza, és megtakarításait a származási országban 

fekteti be  

A kutatás általános törekvése, hogy eredményeivel hozzájáruljon a fiatalok mobilitásának 

javításához, csökkentve a vándorlás negatív hatásait. A mobilitás jó gyakorlatainak 

meghatározásával erősítve a fenntartható fejlődést és a jólétet. A központi kutatási kérdés az, 

hogy hogyan lehet a fiatalok mobilitása 'jó' mind a társadalmi-gazdasági fejlődés terén illetve 

a fiatalok egyéni fejlődésében. Melyek azok a tényezők, amelyek elősegítik, vagy 

akadályozzák az ilyen jótékony mobilitást? Interdiszciplináris és többszintű kutatási 

megközelítést alkalmazva, átfogó elemzést végezünk a fiatalok mobilitásának megismerésére 

az EU-ban: Szisztematikus adatgyűjtéssel mutatjuk be a fiatalok mobilitási mintáit 

Európában, melyhez kvalitatív esettanulmányokat készítünk, másodlagos adatelemzést 

végezünk. Kvantitatív integrált adatbázist hozunk létre az európai ifjúsági mobilitásra. 

A kutató csoportunk konzorciuma kilenc partnerrel jött létre melyben egyetemek, kutató 

intézetek szerepeltek. A partnerek a migráció szempontjából különböző mobilitási mintával 

leírható országokban tevékenykednek. Luxemburg: jelentős befogadó és kibocsátó, kisméretű 

ország.  Innen a fiatalok kifejezetten tanulási célzattal vándorolnak el és ide fogadnak be 

tanulási és munkavállalási céllal érkezőket egyaránt. Németország: a migráció szempontjából 

Európa egyik legnagyobb befogadója. Ugyan akkor az egyik legtöbb oktatási céllal 

mobilizálodó fiatal német. Spanyolország jelentős területű és lakosságú ország, melynek 

munkaerőpiaca az egyik legmagasabb munkanélküliséggel küszködik, hatalmas befogadó és 

kibocsájtó. Norvégia: külön típust képvisel, migráció szempontjából az EU-ba és -ból történő 

vándorlás jellemezi.  Románia: klasszikus kelet-európai kibocsájtó ország, azonban 

napjainkban megváltozó mobilitási tendenciák jellemezik. Hazánk kis ország ezen e kutatási 

felületen, jelenleg kibocsájtó és az elvándorlás veszélyeztetettje. 

KVANTITATÍV KUTATÁS 

A kutatás ezen fázisának célja a fiatalok mobilitása és a nemzetgazdaságok gazdasági 

szociális társadalmi helyzete közötti ok okozati viszony feltárása. Ehhez elsődlegesen egy 

olyan adatbázis felállítása volt a cél mely specifikusan a fiatal korosztály európai mozgásának 

leírását, illetve az ezzel kapcsolatos releváns indikátorokat tartalmazza.   

Sor került a legfrissebb vándorlással foglalkozó kutatások eredményeit leíró tanulmányok 

elemzésére és értékelésére. Az általunk vizsgált nemzetközi tanulmányok többsége gazdasági 

szempontú elemzéseket tartalmaz a migráció témában. Fő kérdésként tárgyaltuk az 

agyelszívást (brain drain), és a mobilitás munkaerőpiacra és jólétre gyakorolt hatását. Az 

agyelszívás Európán belül és a kontinens egészét is jellemző folyamat. Húzó tényezőként 

ebben szerepet játszanak a küldő ország olyan jellemzői, mint a munkanélküliség, politikai 
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instabilitás, munkahelyi diszkrimináció, szegényes munkakörülmények, a szabadság hiánya a 

kutatási létesítmények hiánya stb. A jelenség sokkal erősebben érintette negatívan Európai 

Unió keleti területét. Elméleti háttérkén a centrum-periféria megközelítést határoztuk meg, 

melyet speciálisan a fiatalok mozgására is kiterjesztettük. Ez a szakirodalmi vizsgálat 

hozzájárult a teljes kutatás elméleti keretrendszeréhez. 

A kvantitatív kutatások során számos elemzési módszerrel dolgoztunk. Az európai fiatalok  

2004-2013 közötti mobilitásával kapcsolatos általános gazdasági-, politikai- társadalmi 

környezet leírásával kezdtük az elemzést, ez egy átfogó keretet adott a későbbi kutatási 

fázisokhoz. A fiatalok mobilitásának alakulását vizsgáltuk 2004-2013 között mind a 6 

partnerország esetében. Ezen belül kitértünk a fiatalok rövid és hosszú távú bejövő 

mobilitására, a bejövő és kimenő hallgatói mobilitásra, a lezárt és visszatérő kimenő 

mobilitásra. Fogadó/küldő országként (a mobilitás irányától függ) az EU-28/EFTA államokat 

vettük figyelembe.   

Felállítottunk és teszteltünk két átfogó modellt a fiatalok mobilitásának hatására és okaira. Az 

oksági és hatás modellben azonosított toló és húzó tényezőként munkaerőpiaci-, (gazdasági és 

társadalmi) jóléti-, oktatási-, demográfiai-mutatók szerepeltek. Az alap modell relevanciáját 

részekre bontva egy egy tényező oksági és hatásvizsgálatával bizonyítottuk. Alapvetően 4 

okozati és 6 hatástényező modellel dolgoztunk az egész munkacsomag alatt.(Hemming et all, 

2016a, Hemming et all. 2016b) Okozati modellben vizsgáltuk a fiatalok rövid-távú bejövő 

mobilitását, a fiatalok befejezett és visszatérő mobilitását, a bejövő fiatalok arányát és a 

kimenő hallgatók arányát. Hatásmodellben a fiatalok munkanélküliségi rátájára, GDP-re, a 

fiatalok népességen belüli arányára, a hallgatói részarányra és a nyugdíjra költött kiadásokra 

összpontosítottunk. 

A román partnerek klaszterelemzést végeztek, amivel Európa országait mobilitás 

szempontjából csoportosították, és centrum és periférikus területként azonosították. A 

nemzetközi mozgás iránya alapján fogadó országok alkottak egy külön csoportot (klasztert), 

amik hasonló szocio-ökonometriai feltételekkel rendelkeztek a bejövő mobilitás számára. A 

küldő országok csoportja egy másik klasztert alkotott, amik periférikus területként lettek 

beazonosítva. Magyarország az elmúlt 15 évben stabilan periférikus küldő ország. (Manafi et 

all..2017) 

Elemzési stratégiáink része volt egy előkészítő elemzés levezetése, ennek keretében: az 

időkésleltetés alapú elemzés, klaszter-, korreláció-, és a regresszió panelelemzés. Az 

előzetesen megfogalmazott hipotézisekre reflektálva fogalmaztuk meg ezen elemzések 

eredményeit. 

Kutatásunk része volt, hogy minden egyes partnerország készített egy nemzeti 

esettanulmányt, kifejezetten az adott országban jellemző fiatalok mobilitásáról. A záró riport 

ezen fejezete az egyik legspecifikusabb és legérdekesebb része, hisz partnerenként más-más 

került az elemzés fókuszába. Például Luxemburgban a tanulmányi mobilitási típust emelték 

ki, a német, norvég és luxemburgi partnerek az országukban jellemző mobilitási sajátosságok 

összehasonlítására tettek kísérletet. Mivel Magyarország küldő ország, ezért a magyarországi 

esettanulmány a fiatalok kimenő mobilitására összpontosított, leíró statisztikai elemzéseket, 

faktor- és regresszió-analízist végeztünk. Nemzeti esettanulmányunkban gazdasági és 

társadalmi mutatókat vizsgáltunk. Magyarország esetében írtunk az oktatás finanszírozási 

szerkezetéről, a gazdasági válság hatására csökkenő oktatásra fordított támogatásról, a 

befagyasztott tanári bérekről. Vizsgáltuk az általános gazdasági és jóléti mutatók alakulását. 

Ez időszakra jellemző volt az eladósodottság az alacsony foglalkoztatási ráta, súlyos 

regionális egyenlőtlenségek és magas infláció. A gazdasági válság hatására Magyarország 

stabilitása megingott, s ennek eredményeképpen a fiatalok nyitottak lettek a külföldi 
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lehetőségek feltárásában. Az országon belüli migrációra jellemző, hogy a kevésbé fejlett 

régiókból a fejlettebbek felé irányul. A falvakban élők migrációs kockázatai magasak, ezt 

akadályozó tényezőként azonosítjuk. Habár a vizsgált időszakban a várható élettartam nőtt 

Magyarországon, még mindig rosszabb a többi tagországokétól. Az elvándorlók számára a 

magasabb várható élettartamú országok a vonzóbbak inkább. A 18 és 24 év közötti fiatalok 

közel egyharmada a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának van kitéve. Mindez 

hatással van arra, hogy a fiatal magyarok növekvő számban elhagyják az országot. 
1
 

KVALITATÍV ESETTANULMÁNYOK  

Esettanulmányok készítése a primer kutatás részét képezte, ami félig strukturált interjúk 

készítésén alapult. 12 munkacsoportban több mint 180 interjút készítettünk és elemeztünk. Az 

interjúkat az alábbi tématerületek köré építettük fel:  

 a szülők társadalmi státuszára, az esetleges mobilizációs tapasztalataikra,  

 a költözésre, mely olyan élmény, ami a fiatalok viszonyulását a vándorláshoz 

meghatározza,  

 a legfontosabb közegnek a családnak a mobilitásról alkotott véleményére, 

 magának az ötletnek a felmerülésére, annak inkubálási folyamatára,  

 a pro és kontra érvekre és érvelőkre, 

 a finanszírozásra, annak mennyiségére, forrásaira, felhasználására, a család anyagi 

erejére, a létbiztonságra, 

 az oktatási rendszerek összehasonlítására, színvonalára, milyenségére, 

 a kinn tartózkodás lelki és fizikai terheire, a kihívásokra, 

 a segítségre, a problémákra, a kudarcokra és sikerekre, 

 a visszatérésre, a jövőre. 

Elemzést a csoportban mobilitási páronként készítettük, hat kódból álló közösen 

meghatározott kódstruktúra segítségével.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 Az elemzés teljes anyaga az alábbi linken olvasható. http://move-

project.eu/fileadmin/move/downloads/MOVE_D2.4_final_WP2_report.pdf 
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1 Táblázat 

Elemzési kódstruktúra 

Kód megnevezés Rövid leírás 

Társak 
Az interjúalanyt környezetében élő testvérek, barátok, osztálytársak, 

csoporttársak szerepe a mobilitásban. 

A mobilitáshoz vezető 

folyamat 
Események, személyek, amik/akik a mobilitási ötlet megteremtői. 

Összehasonlítás 
A kinti és itthoni környezet összevetése: pl. kulturális, életmódbeli, 

gazdasági különbségek egyéni és makro szinten. 

Státuszegyenlőtlenség 
Különböző aspektusban, az interjúalany és a társai, szülei, tanárai és 

fogadó szülei között.  

Finanszírozás, pénz, 

papirmunka, 

bürokrácia 

A pénzzel való önálló bánásmód, a mobilitás finanszírozási módja; 

az adminisztrációs teendők, ezzel kapcsolatos problémák, 

bürokratikus rendszer problémája. 

A fiatalok gyakorlatai A mai fiatalokat jellemző személyiség és cselekedet. 

 

Alapvetően más a motivációja a különböző nemzetiségű fiataloknak , aminek oka az országok 

eltérő társadalmi-gazdasági helyzete. A német, luxemburgi, norvég fiatalok tudatosan 

karrierépítés egyik útjaként tervezik a mobilitást, összehasonlítják a hazai és a külföldi 

munkaerőpiacot. A magyar román spanyol fiatalok a jelenben élnek, mindennapjaikat 

hasonlítják össze. Az oktatási rendszert mérlegelik, és a jobb életszínvonalat tartják szem 

előtt. 

 

KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS EREDMÉNYE  

A MOVE projekt negyedik munkacsomagja keretében végzett kérdőíves vizsgálat célja a 

projekt egészéhez hasonlóan adatokkal alátámasztott információk biztosítása az európai 

fiatalok mind társadalmi mind egyéni szinten hasznos mobilitásának elősegítése, a még 

meglévő akadályok csökkentése és az esetleges káros következmények elkerülése érdekében. 

A kvantitatív adatfelvétel és elemzés több szinten zajló, interdiszciplináris megközelítés 

részeként segíti elő e cél megvalósulását.  

A kérdőíves adatgyűjtési folyamat vegyes módszerrel zajlott, így sor került panel-felmérése, 

azaz reprezentatív mintavételre a mobilis és nem mobilis fiatalokról; valamint hólabda 

felmérésre a mobilis fiatalok elemszámának növelése érdekében. Az önkitöltős online 

kérdőívek kitöltési ideje 15-30 perc volt. Az adatfelvétel dátuma 2016. november 23 – 2017. 

január 30. között esett, tehát összesen 8 hétig volt lehetőség a válaszadásra.  

A kérdőíves felmérés az alábbi kérdésekre terjed ki: 

• az információs és támogató szolgáltatások szerepe és értéke a fiatalok döntéshozatali 

mechanizmusában a külföldi mobilitás kapcsán; 

• a transznacionális hálózatok szerepe a mobilitási potenciál támogatásában egyfajta 

"húzó tényezőjeként"; 

• a mobilitási tapasztalattal rendelkező és nem rendelkező fiatalok aktivitása; 

• a társadalmi tőke kialakulása, a mobilis és nem mobilis fiatalok társadalmi 

egyenlőtlenségeinek dimenziói, valamint azok hatásai a jövőbeli kilátásokra és a 

társadalmi egyenlőtlenség reprodukálására; 

• a mobilis ás nem mobilis fiatalok identitásának formálódása; 
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• a fiatalok karriertervei és az őket a hazájukhoz kapcsoló kötelezettségek (pl. pénz 

küldése, család támogatása, stb.); 

• a mobilitás és annak hiánya szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek (újra)termelésében. 

(Díaz Catalán et al 2017: 5-6) 

 

A kérdőíves adatfelvétel alapsokasága a mobilis és nem mobilis 18-29 éves fiatalok, akik a 

hat konzorciumi ország (Németország, Luxemburg, Norvégia, Spanyolország, Románia és 

Magyarország) állampolgárai vagy ott szerezték meg középiskolai végzettségüket. Az 

elemszám hazánk esetében 980 fő (708 fő nem mobilis, 272 fő mobilis) a panel vizsgálatban 

és további 157 fő csak mobilis válaszadó a hólabda felmérésben, így összesen 1137 

elemezhető kérdőívvel rendelkezünk. A hat országban összesen 5,499 fő vett részt a panel és 

3,207 fő a hólabda felmérésben. 

Összegezve a kérdőíves vizsgálat célja a fiatalok mobilitással kapcsolatos vélekedéseinek, 

tapasztalatainak és motivációinak feltárása, valamint a lehetséges akadályok vizsgálata. A 

reprezentatív minta lehetővé teszi az egyes országokat összehasonlító, részletes elemzést.  
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 Az Európai Unió oktatási célkitűzései és a közösségi operatív programok 

kapcsolatának vizsgálata, különös tekintettel a hallgatói mobilitásra  

Pelczné Dr. Gáll Ildikó 

Az Európai Számvevőszék tagja 

Kulcsszavak: oktatás, közösségi operatív programok, hallgatói mobilitás, Európai Unió 

BEVEZETÉS 

Az Európai Unió (EU) egyik alapvető elve a tudás ösztönzése az uniós polgárok körében „az 

oktatáshoz való széles körű hozzáférés és az ismeretek folyamatos frissítése által.”
2
 Az Unión 

belül az oktatáspolitika teljes mértékben és kizárólagosan a tagállamok hatáskörébe tartozik. 

A közösségi stratégiák tanácsi következtetések formájában kerülnek elfogadásra, amelyek 

jogilag nem kötelező erejűek az uniós tagállamok számára (ún. „puha jog”). Ezek a 

következtetések a Tanács politikai nyilatkozatai, amelyek egy meghatározott területen 

lefektetik két vagy több tagállam együttműködésének alapjait. 

Az Unió hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a tagállamoknak az oktatás területén tett 

intézkedéseit támogassa, összehangolja vagy kiegészítse
3
. Ezen kívül „a tagállamok közötti 

együttműködés ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük támogatásával és 

kiegészítésével hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez, ugyanakkor teljes mértékben, 

tiszteletben tartja a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó 

hatáskörét, valamint kulturális és nyelvi sokszínűségüket”
4
. 

A lisszaboni stratégiát követően az Európai Tanács megállapodott
5
 abban, hogy közös 

célkitűzéseken alapuló keretet (ez az ún. „Oktatás és képzés 2010”, ET 2010) ad az oktatás és 

a képzés terén folyó európai együttműködésnek. E keret elemei voltak többek között az 

európai oktatási átlagteljesítményre vonatkozó mutatókészlet és referenciaszintek, mint az 

európai oktatási és képzési rendszerek célkitűzései teljesítésének monitoringjára szolgáló 

egyik eszköz. 

Ezt követően a Tanács elfogadta a foglalkoztatást és az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedést célzó Európa 2020 stratégiát
6
. Ez öt mérhető kiemelt uniós célkitűzést jelöl ki 

2020-ra, amelyeket tagállami célokra és előirányzott útvonalakra bontottak le. Ezek a célok 

képzési célkitűzéseket is magukban foglalnak. 

Az Unió oktatási céljai 2017-ben is viszonylag változatlanok maradtak, és kiemelt helyen 

szerepelnek az uniós napirenden. A fent említett stratégiai dokumentumok alapján az ebben az 

elemzésben vizsgált uniós oktatási célkitűzések a következők: 

 a korai iskolaelhagyók számának csökkentése; 

 felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése; 

 az egész életen át tartó tanulásban részt vevők számának növelése; 

 az alapkészségek tekintetében gyengén teljesítők számának csökkentése; 

 a kisgyermekkori nevelésben részesülők számának növelése; 

                                                 
2
 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) preambuluma. 

3
 Az EUMSZ 6. cikke. 

4
 Az EUMSZ 165. cikke. 

5
 A Tanács 2003. május 5-i következtetései az oktatáshoz és a képzéshez kapcsolódó európai 

átlagteljesítmény referenciaszintjeiről (referenciaértékek), a 2002. november 20-i bizottsági közlemény 

COM(2002) 629 végleges „Európai referenciaértékek az oktatásban és a szakképzésben: a lisszaboni 

Európai Tanács nyomon követése” nyomán. 
6
 Az Európai Tanács 2010. június 17-i ülésének következtetései „Az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedés stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közlemény (COM(2010)2020) nyomán. 
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 a matematika, természettudományok és technológia terén a felsőoktatásban részt vevők 

számának növelése; 

 a felső középfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése. 

 

Mindezeken túl, ebben az elemzésben a hallgatói mobilitás, mint az egységes felsőoktatási tér 

kialakítása kapcsán is hangsúlyos szerepet kapott, amelynek elősegítése az Európai Unió 

egyik legfontosabb célkitűzésévé vált egyrészt a kontinens országai között megvalósuló 

diákcsere, másrészt az Európán kívüli térségekből érkező fiatalok vonatkozásában.  

Az oktatás, s ezen belűl a felsőoktatás az Európa 2020 stratégia központi részét képezi, és 

kifejezi Európa arra irányuló törekvéseit, hogy egy intelligens, fenntartható és inkluzív 

gazdasággá váljon: kulcsfontosságú szerepet játszik ugyanis az egyéni és társadalmi 

előrehaladásban; ezenkívül a kutatásra és fejlesztésre gyakorolt hatása révén magasan képzett 

emberi tőkét biztosít, amely révén a tudásalapú gazdaságok növekedést és jólétet érhetnek el.  

 „A 20. század második fele és a 21. század eleje meghatározó jelentőséggel bírt az egyes 

államok felsőoktatási rendszerének formálódásában, illetve az európai egyetemek mai 

arculatának kialakulásában. egymással párhuzamosan jelentkező hatások, háttérfolyamatok 

eredményeként a hagyományosan nemzetállami szinten szabályozott felsőoktatás egyfajta 

„európaizálódásának” folyamata zajlik; mindeközben pedig az európai egyetemek 

tevékenysége mind tartalmilag, mind szervezési kereteit tekintve átalakul.”
7
 

Az uniós szintű együttműködés és egy szélesebb hatókörű európai keret már korábban 

sikeresen hozzájárult az európai felsőoktatási térség felsőoktatási intézményei és rendszerei 

magas szintű összehasonlíthatóságának, összeférhetőségének és csereprogramjainak 

fejlesztéséhez. A bolognai folyamat, az Erasmus, a Tempus, az Erasmus Mundus, a Marie 

Curie és az ezekhez hasonló programok, valamint az átláthatóságot elősegítő különböző 

eszközök, mint például az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (ECTS) vagy az európai 

képesítési keretrendszer (EKKR) mind hozzájárultak ahhoz, hogy az európai tagállami 

felsőoktatási rendszerek Európán belüli nemzetközivé tétele jelentős mértékben 

előrehaladhasson. A nemzetközivé tétel azonban globális szinten is egyre fontosabb jelenség.  

 

A 2014–2020-AS PROGRAMIDŐSZAKRA SZÓLÓ OPERATÍV PROGRAMOK 

KIDOLGOZÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
8
 

1. Az uniós oktatási célkitűzéseknek a 2014–2020-as operatív programokba való felvételével 

azt vizsgáltuk, hogy: 

- a Bizottság támogatta-e a tagállamokat a 2014–2020-as operatív programok 

kidolgozásában; 

- a 2014–2020-as operatív programok kellően figyelembe vették-e az Unió oktatási 

célkitűzéseit
9
; 

                                                 
7
  Dr. Bartha Ildikó egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európa-jogi és 

Nemzetközi Jogi Tanszék, MTA–DE közszolgáltatási kutatócsoport. A tanulmány a Magyar Tudományos 

Akadémia és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar közös, MTA–DE közszolgáltatási 

kutatócsoportjának a Területi Közszolgáltatások Szabályozásai című projektje keretében készült. A projekt 

leírására lásd: Horváth M. Tamás: Szempontok a területi közszolgáltatások regulációs változásainak 

vizsgálatához. In: Horváth M. Tamás (szerk.): Kilengések. Közszolgáltatási változások. dialógCampus, 

Budapest, 2013, 9–25. 

 
8
  Az Európai Számvevőszék 16/2016. számú különjelentése alapján átdolgozva, kivonat. 

9
 A szakmai oktatás és képzés javítása nem szerepelt az Európa 2020 célkitűzései között, és az ET 2020 

egyes konkrét referenciaértékei sem vonatkoznak erre. Értékelésünk mégis felölelte ezt a célkitűzést is, 

mivel az a jogi keretben a 10. tematikus célkitűzés keretében szerepel, valamint a 10.iv. pontban 
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- javult-e a teljesítmény-monitoring keretrendszere; 

- megteremtették-e az uniós oktatási célkitűzések és a foglalkoztatás közötti kapcsolatot. 

2. A Bizottságnak támogatást kellene nyújtania a tagállamoknak ahhoz, hogy az általuk 

jóváhagyásra benyújtott operatív programokban szerepeljenek azok az uniós politikai 

célkitűzések, amelyekre a tagállamok ESZA-forrásokban kívánnak részesülni. 

3. Az oktatási célkitűzésekre összpontosítva konzultáltunk a 2014–2020-as operatív 

programok kidolgozásában érintett bizottsági részlegekkel, és áttekintettük a kapcsolódó 

dokumentációt, többek között az öt felkeresett tagállammal kötött partnerségi 

megállapodásokat. 

4. A 2014–2020-as programidőszak partnerségi megállapodásainak és operatív 

programjainak megtárgyalási és jóváhagyási folyamata a Bizottság állásfoglalásának 

elkészítésével kezdődött. Ezek az állásfoglalások ismertették a Bizottság előzetes elemzését 

az egyes tagállamok és régiók helyzetéről, és keretet adtak a Bizottság és a tagállamok között 

a partnerségi megállapodások és az operatív programok kidolgozásáról folytatott 

párbeszédhez. Leírták a főbb országspecifikus kihívásokat és bemutatták a bizottsági 

részlegek előzetes álláspontját a fő finanszírozási prioritásokról. A Bizottság 

megfontolásainak kiindulópontját az Európa 2020 stratégia célkitűzései felé tett tagállami 

előrehaladás értékelése képezte, amit alátámasztottak a Tanács országspecifikus ajánlásai és 

az országspecifikus fejlesztési kihívások.
10

 

5. A Bizottság támogatást nyújtott a tagállamoknak ezen stratégiai dokumentumok 

elkészítéséhez. Konkrétan a Bizottság iránymutatást adott ki az új programidőszak különböző 

aspektusairól, többek között egy sablont és iránymutatást a partnerségi megállapodás és az 

operatív programok tartalmáról. Ezen túlmenően iránymutató adatlapokat is kiadott a 

beavatkozási logikáról, és arról, hogyan lehet megfelelni az oktatással kapcsolatos előzetes 

feltételrendszer négy elemének: „korai iskolaelhagyás”, „felsőoktatás” „egész életen át tartó 

tanulás” és a „szakmai oktatás és képzés”. 

6. A Bizottság értékelési eljárásokat is kidolgozott a partnerségi megállapodás-tervezetek és 

operatív programok értékelésére, hogy megbizonyosodjék arról, hogy azok megfelelően 

figyelembe veszik-e az ET 2020 és az Európa 2020 uniós oktatási céljait. 

7. A partnerségi megállapodásokból és operatív programokból vett mintán elvégzett átfogó 

bizottsági értékelésnek sikerült több hiányosságot azonosítania (pl. konkrét célkitűzések 

tisztázatlansága, hiányzó vagy gyenge minőségi mutatók, elégtelen információ a 

teljesítménymérési keretről és az előzetes feltételrendszer be nem tartása). Az észrevételeket 

megküldték a tagállamoknak, amelyek adott esetben átdolgozták és újra benyújtották a 

partnerségi megállapodásokat és operatív programokat. 

8. A 2014–2020-as operatív programok kidolgozási folyamatáról adott értékelésünk feltárt 

bizonyos hiányosságokat. Például a Norte operatív programnál (Portugália), annak ellenére, 

hogy a „szakmai oktatás és képzés” itt pénzügyi támogatásban részesült, a megfelelő előzetes 

feltételrendszert nem tekintették alkalmazandónak, illetve nem teljesítették. 

9. Ha egy operatív programban szerepelnek külön oktatási célkitűzések, akkor meg kell 

határozni és ki kell fejteni a kapcsolódó beavatkozási logikát és a teljesítmény-monitoring 

eszközeit. 

                                                                                                                                                         
bevezetésre került a tagállami vagy regionális stratégiai politikai keretrendszer meglétét a szakmai oktatási 

és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának javítása céljával előíró tematikus előzetes 

feltételrendszer. 
10

 Az országspecifikus ajánlások elemzése: az „Uniós ifjúsági garancia: az első lépések megtörténtek, de 

kockázatok várhatók a végrehajtás során” című 3/2015. sz. különjelentés 73–78. bekezdése 

(http://eca.europa.eu). 
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10. Nyolc olyan operatív programot elemeztünk, amelyek a 2014–2020-as programidőszakra 

vonatkozóan ESZA-támogatásban részesülnek, annak értékelése végett, hogy ezeket a 

kritériumokat milyen mértékben határozták meg. 

11. A vizsgált OP-k eredeti költségvetése összesen 23,33 milliárd euró volt, ebből 

13,76 milliárd euró ESZA-juttatás. Az oktatásnak nyújtott ESZA-juttatás 7,14 milliárd euró, 

vagyis a teljes ESZA-támogatás 52%-a.  

12. Az operatív programok elemzéséből kitűnt, hogy azoknak általában részét képezték 

oktatási célkitűzések. A korábbi programidőszakhoz képest jelentős mértékben javult a 

beavatkozási logika kifejtése. A monitoring-eszközök keretrendszerében is észleltünk 

javulást. A fennmaradó hiányosságokról az 1. táblázat ad áttekintést. 

 

1. táblázat. A 2014–2020-as operatív programok értékelése: uniós oktatási célok, 

beavatkozási logika és monitoring-eszközök 

Célok 

Uniós célokat is 

magukban 

foglaló OP-k 

(vizsgált OP-k 

száma és 

százalékos 

aránya) 

Beavatkozási logika Monitoring-eszközök 

Hiányzik 

az 

összefüggé

sek 

kifejtése 

 

(%) 

Hiányzik a 

szükségletel

emzés 

 

 

(%) 

Hiányzik a 

cél eléréséhez 

vezető 

intézkedésekr

e adott példa 

(%) 

Hiányzik a 

cél 

számszerűsíté

se 

 

(%) 

Hiányoznak a 

cél elérését 

mérő mutatók 

(%) 

Korai 

iskolaelhag

yók  

7 (88%) nincs nincs nincs nincs nincs 

Felsőfokú 

végzettségg

el 

rendelkező

k 

5 (63%) nincs nincs nincs nincs nincs 

Egész 

életen át 

tartó 

tanulás 

6 (75%) nincs nincs nincs 17 nincs 

Az 

alapkészség

ek 

tekintetébe

n gyengén 

teljesítők 

3 (38%) nincs 33 nincs 33 33 

Kisgyerme

kkori 

nevelés 

2 (25%) nincs nincs nincs 50 50 

Szakoktatás 

és képzés 
7 (88%) 29 nincs nincs nincs nincs 

 30 eset
1
 5 6 0 17 14 

1
 Az esetek teljes száma a 8 vizsgált operatív programban azonosított összes oktatási 

célkitűzés összegével egyenlő. 

 

13. Az értékelés kimutatta, hogy az operatív programok összességében kielégítően mutatták 

be az OP végrehajtása előtti helyzetet, és koherens módon azonosították a kielégítendő 

szükségleteket. 
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14. Az operatív programok bemutattak a célkitűzések elérésére irányuló indikatív 

intézkedéseket is, meghatározták a műveletek kiválasztásának alapelveit, és adott esetben 

azonosították a fő célcsoportokat, a konkrét célterületeket és a kedvezményezettek típusait. 

Noha a 2007–2013-as programidőszakhoz képest némileg javult a vizsgált operatív 

programok kidolgozásának folyamata, a következő döntő szakasz – amely a tagállamok 

kezében van – az operatív programokban meghatározott oktatási célkitűzések elérését 

támogató megfelelő projektek kiválasztása és végrehajtása. 

15. Egyes operatív programokban hiányosságokat találtunk, elsősorban a célkitűzések 

számszerűsítése, valamint a mutatók hiányzó alap- és célértékei tekintetében. Amint az 

1. táblázat mutatja, ezek az „Egész életen át tartó tanulás”, „Az alapkészségek tekintetében 

gyengén teljesítők” és a „Kisgyermekkori nevelés” célkitűzéseire vonatkoznak. 

16. A monitoring- és beszámolási keretrendszernek elegendő információt kellene nyújtania a 

Bizottság számára, hogy az megfelelően figyelemmel tudja kísérni az ESZA-támogatásban 

részesülő intézkedések teljesítményét és be tudjon számolni azok eredményeiről. 

17. E szempont értékeléséhez a nyolc vizsgált OP viszonylatában áttekintettük a 2014–2020-

as jogi keretet és a kapcsolódó bizottsági iránymutatást. 

18. A 2007–2013-as programidőszakra nézve azonosított hiányosságok leküzdése érdekében a 

2014–2020-as jogi keret közös eredménymutatókat vezetett be.
11

 Az ESZA-rendelet 5. cikke 

előírja, hogy valamennyi output- „és eredménymutatót minden beruházási prioritás 

tekintetében be kell jelenteni.” Ez a bejelentés az éves végrehajtási jelentés keretében történik, 

és az OP célkitűzéseinek eléréséről ellentmondásmentes és összevethető információkkal kell 

szolgálnia. 

19. Az európai kohéziós politika monitoringjáról és értékeléséről szóló iránymutató 

dokumentum
12

 szerint „egy adott célkitűzéssel kapcsolatban csak az elvárt fő outputokat 

képviselő mutatókat kell célértékkel összekapcsolni”. Az iránymutatás azt is kiköti, hogy 

„minden olyan közös és programspecifikus eredménymutatóra vonatkozóan alapértékeket kell 

rögzíteni, amelyekre nézve 2023-ra összesített számszerűsített célérték lett meghatározva”. 

Nehéz összekapcsolni az oktatási intézkedéseket a foglalkoztatási kilátásokkal 

A 2014–2020-as programidőszak monitoring- és beszámolási rendszereinek tájékoztatást 

kellene adniuk arról, hogy a megfelelő oktatási intézkedések milyen hatással vannak a 

résztvevők foglalkoztathatóságára. 

E kritérium tárgyalásához áttekintettük a Tanács foglalkoztatási iránymutatásait, illetve más 

vonatkozó uniós dokumentációt. 

Az ESZA operatív programok elfogadásának idején érvényben lévő tanácsi foglalkoztatási 

iránymutatások
13

 már hangsúlyozták, hogy a foglalkoztathatóság elősegítéséhez a humántőke-

beruházások (vagyis az oktatás) bővítése, javítása és kiigazítása szükséges. Ezt az elvet 

megerősítették a korábbi foglalkoztatási iránymutatások,
14

 különös tekintettel a szakmai 

oktatásra és képzésre, az egész életen át tartó tanulásra és a felsőfokú végzettség 

megszerzésére. 

A Tanács az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai 

keretrendszeréről („ET 2020”) szóló következtetéseiben, elismerve az oktatás és képzés 

                                                 
11

 Az 1304/2013/EU rendelet I. melléklete. 
12

 2014–2020-as programozási időszak – Az európai kohéziós politika monitoringja és értékelése – Európai 

Szociális Alap – Iránymutatás – 2015. június, 15. o. 
13

 A Tanács 2005. július 12-i határozata a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról 

(HL L 205., 2005.8.6., 21. o.). 
14

 A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2013. április 22-i 2013/208/EU 

tanácsi határozat (HL L 118., 2013.4.30., 21. o.), amely fenntartja a 2010/707/EU határozat mellékletében 

szereplő foglalkoztatási iránymutatásokat. 
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fontos szerepét a foglalkoztathatóság javításában, megbízta a Bizottságot, hogy tegyen 

javaslatot egy vonatkozó európai referenciaértékre. 

A Bizottság javaslatot tett
15

 egy új referenciaértékre: a foglalkoztatási ráta a frissen végzettek 

körében
16

. A Tanács jóváhagyta ezt a referenciaértéket,
17

 hogy kiemelje, mivel járulhatnak 

hozzá az oktatási és képzési politikák a sikeresen munkába állók arányának és a diplomások 

foglalkoztathatóságának növeléséhez,  

A referenciaérték szerint a friss diplomások foglalkoztatási rátájának 2020-ra legalább 82%-t 

kell elérnie. A tényleges ráta, amely elérhető a Bizottság Eurostat Főigazgatóságánál, arról 

tanúskodik, hogy a jelenlegi adatok jóval elmaradnak a tervezett célértéktől. 2014-ben a friss 

diplomások foglalkoztatási rátája az Unió egészét tekintve 76% volt. Az öt felkeresett 

tagállam közül csak Németország érte el a célértéket. A többi tagállamban 2006 óta 

folyamatos csökkenés tapasztalható (lásd: 1. ábra). 

 

1. ábra. A friss diplomások foglalkoztatási rátája a felkeresett tagállamokban 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Németország

Franciaország

Olaszország

Portugália

Románia

Célérték: 82%

 
 Forrás: Eurostat. 

 

20. A 2014–2020-as ESZA-rendelet által bevezetett közös eredménymutatók között vannak 

mind közvetlen, mind hosszabb távú eredménymutatók, amelyek a végrehajtott 

intézkedéseknek a foglalkoztatásra gyakorolt hatását fejezik ki. A foglalkoztatáshoz 

legszorosabban kapcsolódó három oktatási célkitűzés – a szakmai oktatás és képzés, az egész 

életen át tartó tanulás, a felsőfokú végzettség megszerzése – esetében azonban az alap- és 

célértékeket csak a vizsgált 2014–2020-as operatív programok egyharmadánál határozták 

meg. 

21. Még azon OP-k közül is, ahol meghatároztak alap- és célértékeket a foglalkoztatással 

kapcsolatos mutatókra, csak az olaszországi (Szicília) OP esetére volt érvényes, hogy a 

                                                 
15

 SEC(2011) 670 végleges, 2011. május 24., „Bizottsági szolgálati munkadokumentum az oktatás és a képzés 

foglalkoztathatósági vonatkozású referenciaértékeinek kifejlesztéséről és a tanulási célú mobilitásról”. 
16

 A „foglalkoztatási ráta a frissen végzettek körében” mutató a következő feltételeknek megfelelő 20 és 34 év 

közötti személyek foglalkoztatási rátáját mutatja be: először is az ILO meghatározása szerint álljanak 

alkalmazásban, másodszor rendelkezzenek legalább középfokú végzettséggel (ISCED 3), harmadszor a 

felmérést megelőző négy hétben ne vegyenek részt oktatásban vagy képzésben, negyedszer pedig 

legmagasabb végzettségüket a felmérés előtt 1, 2 vagy 3 évvel szerezzék meg. A mutató az EU munkaerő-

felmérésének adatai alapján kerül kiszámításra. 
17

 A Tanács 2012. május 11-i következtetései az oktatásból és képzésből kilépő végzettek 

foglalkoztathatóságáról (HL C 169., 2012.6.15., 11. o.). 
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foglalkoztatáshoz legszorosabban kapcsolódó három oktatási célkitűzés közül kettőnél
18

 

egyértelmű kapcsolat állt fenn a tervezett résztvevőszám és a tervezett oktatási beavatkozások 

várható foglalkoztatási végeredményei között. 

 

II. A HALLGATÓK ÉS OKTATÓK NEMZETKÖZI MOBILITÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE 

A BIZOTTSÉG ÉRTÉKELÉSE SZERINT
19

 

A hallgatók nemzetközi mobilitása – a legelterjedtebb és a nemzetköziesítés valószínűleg még 

mindig legnagyobb erejű eszköze – jelentős változásokon megy keresztül mennyiségi és 

formai szempontból egyaránt, és egyes esetekben kifejezetten fontos bevételforrássá vált a 

felsőoktatási intézmények számára. Évente 7%-kal nő a külföldi felsőoktatásban részt vevő 

hallgatók száma, és nagyszámú hallgató érkezik Kínából, Indiából és a Koreai 

Köztársaságból. A külföldön diplomát szerezni kívánó hallgatók 77%-a az OECD-

országokban tanul; 52%-uk Ázsiából érkezik, mindeközben az Ausztráliában, Új-Zélandon és 

Oroszországban tanulni kívánók aránya is rohamosan növekszik. Ezzel egy időben Észak-

Amerika (az Amerikai Egyesült Államok és Kanada) továbbra is vonzó helyszínt jelent: a 

mobilitásban részt vevő hallgatók 21%-a tanul itt. A küldő országok egyre inkább 

célországokká is válnak: Kína nem csupán az egyik legfontosabb küldő ország: jelenleg a 

nemzetközi mobilitásban részt vevő összes hallgató 7%-a számára fogadó ország is. Az 

érkező hallgatók teljes létszámát tekintve három uniós tagállam – az Egyesült Királyság, 

Franciaország és Németország – fogadja be az európai felsőoktatási térségen (EHEA) kívülről 

érkező hallgatók 63%-át
20

.  

Európán belül a mobilitási programok révén, az Egyesült Államokban pedig külföldi tanulási 

lehetőséget biztosító programokon keresztül növekszik az otthon szerzett diplomák 

kreditmobilitása, miközben más országokban is hasonló rendszerek jelennek meg és terjednek 

el – ez a fajta mobilitás jelentősen hozzájárul a felsőoktatás nemzetközivé tételéhez.  

A mobilitás fokozódása mellett kiemelt prioritásként kell kezelni a máshol folytatott 

tanulmányok átláthatóságának megteremtését és a tanulmányok elismerését. Az EU-ban a 

mobilitást elősegítő minőségi keretrendszer kidolgozására tett erőfeszítések, valamint tágabb 

értelemben a bolognai folyamat Európát ebben a tekintetben a legfejlettebb régióvá tették Az 

Erasmus Charta
21

 – amely megállapítja a legfontosabb alapelveket, valamint az Erasmus 

mobilitási program megvalósításához szükséges minimumkövetelményeket a programban 

részt venni kívánó felsőoktatási intézmények számára –, az oklevélmelléklet, valamint az 

európai kreditátviteli rendszer egyaránt globálisan is vonzó lehetőségeket kínálnak. A 

megszerzett kreditek világszerte történő elismerését szintén szorgalmazni kell, mivel így 

növelhető a határokon átívelő tanulási eredmények átláthatósága és „hordozhatósága”.  

A mobilitás nem csak a hallgatókat érinti: az oktatók mobilitása az intézmény és az egyén 

számára egyaránt számos előnnyel jár. Elősegíti az új kompetenciák, nyelvek és tanítási 

módszerek elsajátítását, valamint nemzetközi hálózatot alakít ki. A felsőoktatási 

intézményeknek ösztönözniük kell alkalmazottaikat arra, hogy bővítsék nemzetközi 

tapasztalataikat, emellett pedig gondoskodniuk kell az alkalmazottak megfelelő elismeréséről 

szakmai értékelésük során. Az oktatók sikeres mobilitásának biztosításában alapvető szerepet 

tölt be az ösztönző és jutalmazó elemeknek az intézményi stratégiákba történő beépítése.  

                                                 
18

 A felsőfokú végzettség megszerzése és az egész életen át tartó tanulás. 
19

  COM 2013 (499) FINAL – Az Európai Bizottság közleménye alapján 
20

 The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report (Az európai 

felsőoktatási térség 2012-ben: a bolognai folyamat megvalósításáról szóló jelentés), 154.o. 
21

 ec.europa.eu/education/erasmus/euc_en.htm 
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A mobilitást, különösen a kreditmobilitást komoly ösztönző erőként kell alkalmazni az 

európai felsőoktatás minőségének javítása érdekében. A felsőoktatási intézményeknek 

hatékonyabb szolgáltatásokat kell kidolgozniuk a nemzetközi hallgatók és kutatók küldésére 

és fogadására, ideértve a karriertervre vonatkozó, illetve az adott városba/régióba/országba 

történő beilleszkedést elősegítő egyéni tanácsadást, amelyet adott esetben nyelvi képzés 

egészít ki. A felsőoktatási intézményeknek össze kell hasonlítaniuk és fejleszteniük kell a 

tanterveiket a társintézményeikkel annak érdekében, hogy javítsák az oktatás minőségét és 

megerősítsék az intézmény vezetését és irányítását. Ha egy program keretében nemzetközi 

hallgatócsere valósul meg, az ösztönözni fogja a külföldi diplomák elismerését. A mobilitás 

így nem csupán az egyének fejlődésére és foglalkoztathatóságára lesz hatással, hanem az 

intézményekre is. Ezzel egy időben az egyetemek és a gazdaság közötti intenzív helyi 

összeköttetés is alapvető fontosságú annak érdekében, hogy az innováció és a növekedés 

serkentése céljából ki lehessen használni az egyetemek kutatási és oktatási lehetőségeit.  

A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó bevándorlási szabályoknak támogatniuk 

kell a felsőoktatási intézmények nemzetközi jelenlétének fokozására tett erőfeszítéseiket – 

ahelyett, hogy a mobilitásnak gátat szabó akadályokat állítanak, amelyek rontják Európa 

külföldi megítélését. A szükséges vízumok és/vagy engedélyek megszerzéséhez szükséges idő 

és költségek, valamint az uniós tagállamai gyakorlatai között fennálló jelentős különbségek 

eltántoríthatják azokat, akik az EU-t választanák tanulmányaik vagy kutatásaik helyszínéül. 

Az Európai Migrációs Hálózat által készített, Immigration of International Students to the 

EU)
22

 (A külföldi hallgatók bevándorlása az Európai Unióba) című tanulmánya szerint annak 

ellenére, hogy a tagállamok a 2004/114/EK irányelvvel megkönnyítették a harmadik 

országbeli hallgatók felvételét az uniós felsőoktatási intézményekbe, azok továbbra is komoly 

kihívásokkal állnak szemben a nemzeti szabályok és/vagy gyakorlatok miatt. 

A Bizottság közzétett, a 2005/71/EK és a 2004/114/EK irányelveknek a nem uniós 

állampolgároknak a tanulás, kutatás stb. céljából történő belépésének és tartózkodásának 

feltételei tekintetében történő átdolgozásáról szóló javaslata
23

 várhatóan megkönnyíti és 

vonzóbbá teszi majd az EU-n kívülről érkező hallgatók számára, hogy az EU-ba utazzanak, 

illetve 90 napnál tovább ott tartózkodjanak. A javaslat többek közt konkrét határidőket ír elő a 

kérelmek elbírálását végző nemzeti hatóságoknak, az ideérkezőknek több lehetőséget nyújt a 

munkaerő-piaci hozzáférés szempontjából az Unióban való tartózkodásuk ideje alatt, és Unión 

belüli mobilitásukat is megkönnyíti. 

A tagállamok és felsőoktatási intézmények felelőssége a felsőoktatási rendszerek reformjának 

megvalósítása, és a nemzetközivé tételre irányuló stratégiák támogatása. Az EU által nyújtott 

hozzáadott érték célja – a tagállamokkal együttműködésben, teljes mértékben tiszteletben 

tartva a felsőoktatási intézmények függetlenségét –, különösen az Európa 2020 stratégián, 

valamint a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret
24 

részét képező 

Erasmus + programon keresztül, hogy a nemzetköziesítési stratégiák ösztönzésére erősebb 

szakpolitikai támogatást, valamint pénzügyi ösztönzőket biztosítson.  

A 2014–2020 közötti időszakra szóló Erasmus + program jelentős uniós szintű beruházást 

nyújt a nemzetköziesítési stratégiák alábbi fő területeire: nemzetközi mobilitás, közös 

oklevelek, valamint nemzetközi együttműködési partnerségek, beleértve a kapacitásépítést és 

                                                 
22

 http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/0_immigration_of_international_ 

students_to_the_eu_sr_10april2013_finalpublic_0.pdf  
23

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-275_hu.htm 
24

 Az Európai Bizottság 2011 közepén terjesztette be első, a 2014–2020 közötti időszakra szóló költségvetési 

ciklusra vonatkozó új többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos javaslatát, melyet több hasonló tárgyú 

javaslat követett. 

http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/0_immigration_of_international_%20students_to_the_eu_sr_10april2013_finalpublic_0.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/0_immigration_of_international_%20students_to_the_eu_sr_10april2013_finalpublic_0.pdf
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az oktatók továbbképzését a világ feltörekvő és fejlődő országaiban. Az Erasmus + – a külső 

eszközök beépítésével – véget vet a különböző felsőoktatási programok jelenlegi 

szétaprózottságának, és célja, hogy az uniós fellépést láthatóbbá, egységesebbé és vonzóbbá 

tegye.  

A Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram az oktatást előtérbe helyező elemeivel 

együtt (a kutatói mobilitást célzó Marie Skłodowska-Curie cselekvések és az Európai 

Innovációs és Technológiai Intézet, EIT) meg szilárdítja Európa mint magas színvonalú és 

társadalmilag felelős felsőoktatási szolgáltató szerepét és megítélését, továbbá több pénzügyi 

forrást fog biztosítani kifejezetten a hallgatók, kutatók és oktatók uniós országokba, illetve 

kifelé irányuló mobilitására. A Marie Skłodowska-Curie cselekvések keretében az ösztöndíjak 

körülbelül 20%-át Európán kívüli pályázók számára fogják felajánlani, ezenkívül a mobilitási 

időszakok által kínált lehetőségekkel elő fogják segíteni a világ bármely részén működő 

partnerekkel folytatott, kutatáson alapuló kapcsolatokat .  

A Bizottság a nemzetköziesítési stratégiákhoz uniós finanszírozáson keresztül nyújtott 

hozzájárulás érdekében: 

nagyobb mértékű pénzügyi támogatást fog nyújtani a harmadik országból érkező és oda 

irányuló mobilitási programokra az új Erasmus + programon keresztül, így akár 135 000 

hallgató és oktató is részesülhet támogatásban; a Horizont 2020 program részét képező Marie 

Skłodowska-Curie cselekvéseken keresztül akár 15 000, harmadik országból érkező kutató 

számára teszi lehetővé, hogy Európában kezdje vagy folytassa pályafutását;  

támogatni fogja a felsőoktatási intézmények konzorciumait annak érdekében, hogy közös 

mester- és doktori képzéseket alakítsanak ki az Erasmus +, illetve a Marie Skłodowska-Curie 

cselekvések programokon keresztül, valamint akár 60 000, felsőfokú végzettséggel 

rendelkező pályázó számára fog lehetőséget biztosítani magas szintű ösztöndíjak 

biztosításával; 

támogatni fogja az együttműködésre és innovációra irányuló stratégiai partnerségeket – akár 

1000, kapacitásépítést célzó partnerséget az EU és a harmadik országok felsőoktatási 

intézményei között. 

 

Az uniós hozzájárulás az alábbi két fő célkitűzésre összpontosít: Európa felsőoktatásának 

vonzóbbá tétele a minőség és az átláthatóság javítása által; valamint az innovációra és 

fejlesztésre irányuló világszintű együttműködés erősítése partnerségek, dialógusok és 

kapacitásépítés segítségével.  

III. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

Következtetésünk szerint az uniós oktatási célkitűzéseket kellően figyelembe vették az 

operatív programokban, ám a számszerűsített célkitűzések és teljesítménymutatók elégtelen 

használata miatt nem lehetett szisztematikusan kimutatni az ellenőrzött projektek 

teljesítményét. Az operatív programok kidolgozását illetően azt állapítottuk meg, hogy a 

Bizottság támogatást nyújtott a tagállamoknak partnerségi megállapodásaik és operatív 

programjaik kidolgozásához, majd később értékelte ezeket, több hiányosságot is feltárva. 

Megállapítottuk azt is, hogy kellően figyelembe vették az uniós oktatási célkitűzéseket és 

javítottak a beavatkozási logika kifejtésén. A keretrendszerben azonban továbbra is vannak 

egyes olyan hiányosságok, amelyek OP- és projektszinten hatással lehetnek a teljesítmény-

monitoringra és a teljesítményről történő beszámolásra. Ráadásul nincs mindig egyértelmű 

kapcsolat az oktatási intézkedések, illetve ezeknek a résztvevők foglalkoztathatóságára 

gyakorolt hatása között. 
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A vizsgált operatív programokra vonatkozó elemzésünk szerint az uniós oktatási 

célkitűzéseket általában tekintetbe vették és beépítették. Egyes operatív programoknál 

azonban hiányoztak a beavatkozási logika bizonyos elemei, például az összefüggések 

kifejtése vagy a szükségletelemzés. Ezen kívül hiányosságok mutatkoztak a monitoring-

eszközök keretrendszerében, mivel a célkitűzéseket nem számszerűsítették, és hiányoztak a 

mérésükre szolgáló mutatók. 

A programidőszak során elfogadott ET 2020 és Európa 2020 stratégiáknak általában véve 

csekély hatásuk volt a vizsgált operatív programokra, mivel ez utóbbiak már összhangban 

voltak a stratégiákban foglalt aktualizált célkitűzésekkel. Azoknak az áttekintett operatív 

programoknak a többségénél, ahol változás történt a pénzügyi allokációban, hiányzott annak 

egyértelmű magyarázata, hogyan befolyásolják a módosított pénzügyi allokációk a 

kapcsolódó célértékeket. 

A 2014–2020-AS OPERATÍV PROGRAMOK ÖSSZHANGBAN VOLTAK AZ UNIÓS 

OKTATÁSI CÉLKITŰZÉSEKKEL 

A Bizottság támogatást nyújtott a tagállamoknak partnerségi megállapodásaik és operatív 

programjaik kidolgozásához, majd később értékelte ezeket, több hiányosságot is feltárva. 

A 2014–2020-as operatív programok kidolgozási folyamatáról adott értékelésünk feltárt 

bizonyos hiányosságokat. 

A vizsgált operatív programokra irányuló elemzésünkből kitűnt, hogy azoknak általában 

részét képezték oktatási célkitűzések. A 2007–2013-as programidőszakhoz képest jelentős 

mértékben javult a beavatkozási logika kifejtése. A 2014–2020-as időszakra nézve a 

monitoring-eszközök keretrendszerében is észleltünk javulást A teljesítmény-monitoringra 

vonatkozó intézkedések javultak, de bizonyos korlátok megmaradtak. 

Az átfogó nemzetköziesítési stratégiák csak akkor lehetnek sikeresek, ha együttműködés 

eredményeképpen jönnek majd létre. E javaslatok kialakítása előtt a Bizottság az érdekeltek 

széles körével egyeztetnie kell informálisan, közöttük a felsőoktatási intézményeket képviselő 

fő szervezetekkel, munkáltatókkal, hallgatói és öregdiák-hálózatokkal, a terület szakértőivel, 

valamint uniós és Unión kívüli oktatási miniszterek képviselőivel. A Bizottságnak a 

továbbiakban is kapcsolatban kell maradnia az érdekelt felekkel, az elkövetkezőkben pedig a 

kezdeményezés sikere érdekében be kell vonnia az Európai Parlamentet, a többi uniós 

intézményt és a tagállamokat is a munkába. 

 

IV. ÖSSZEFOGLALÓ 

Az oktatásba történő beruházás kulcsfontosságú a munkatermelékenység javítása, a szakmai 

fejlődés és végső soron az Európai Unió gazdasági növekedése szempontjából. Az oktatással 

olyan egyéb előnyök is járhatnak, mint az aktívabb polgári szerepvállalás, a bűnözés 

csökkenése és az átlagos egészségi állapot javulása. Ezenkívül a legmagasabb iskolai 

végzettség közvetlen kapcsolatban áll mind a foglalkoztathatósággal, mind a betöltött 

munkahely minőségével. Az elmúlt években az Európai Unióban a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők körében háromszor alacsonyabb volt a munkanélküliségi ráta, mint az ennél 

alacsonyabb képzettségűek között. 

Az Unión belül az oktatáspolitika teljes mértékben és kizárólagosan a tagállamok hatáskörébe 

tartozik. Az uniós stratégiák tanácsi következtetések formájában kerülnek elfogadásra, 

amelyek jogilag nem kötelező erejűek az uniós tagállamok számára. Hatáskörrel rendelkezik 

azonban az Unió arra, hogy a tagállamoknak az oktatás területén tett intézkedéseit támogassa, 

összehangolja vagy kiegészítse. 



22 

 

Az Eurostat becslése szerint az uniós tagállamok az oktatásra fordított kiadások általános 

szintje 2002-höz képest 2015-re között kis mértékben növekedett25. 

Noha a közvetlenül az oktatásnak juttatott uniós források összege igen korlátozott az e 

területen történő tagállami beruházáshoz képest, az ESZA mégis 33,7 milliárd euróval járult 

hozzá oktatási intézkedésekhez a 2007–2013-as programidőszakban. A 2014–2020-as 

programidőszakra tervezett oktatási célú ESZA-előirányzatok ennél lényegesen 

alacsonyabbak (költségvetésük legfeljebb 27,1 milliárd euró). 

Az Unió oktatási célkitűzéseit az „Oktatás és képzés 2010”, az „Oktatás és képzés 2020”, 

valamint az Európa 2020 stratégiai kerete vázolja. Ellenőrzésünk azt vizsgálta, hogy a 

célkitűzéseket kellően figyelembe vették-e az operatív programokban (OP) és a kapcsolódó 

projektekben a 2007–2013-as, illetve az OP-k kidolgozásánál a 2014–2020-as 

programidőszakra nézve. 

Az ellenőrzés során az ESZA 37 operatív programját tekintettük át a 2007–2013-as 

programidőszakból, amelyek együtt az összes oktatási célú ESZA-előirányzaton belül 

28 milliárd eurót (83%) képviselnek. Ezen kívül felkerestük öt tagállam (Németország, 

Franciaország, Olaszország, Portugália és Románia) hatóságait, és megvizsgáltuk a 

projektekből vett mintát. A 2014–2020-as programidőszakra nézve áttekintettünk öt 

partnerségi megállapodást és nyolc operatív programot, amelyek együtt mintegy 7 milliárd 

euró oktatási célú ESZA-előirányzatot képviselnek. 

Összességében arra a következtetésre jutottunk, hogy az operatív programok kellően 

figyelembe vették az uniós oktatási célkitűzéseket. Néhány program esetében azonban a 

beavatkozási logika egyes elemei nem voltak kifejtve, és hiányosságok mutatkoztak a 

monitoring-eszközök keretrendszerében. Ezen kívül számszerűsített célkitűzések és 

teljesítménymutatók hiányában nem lehetett szisztematikusan kimutatni az ellenőrzött 

projektek teljesítményét. Azoknak az áttekintett operatív programoknak a többségénél, ahol 

változás történt a pénzügyi allokációban, hiányzott annak egyértelmű magyarázata, hogyan 

befolyásolják a módosított pénzügyi allokációk a kapcsolódó célértékeket.  

Európa továbbra is vonzó helyszín a mobilitást igénybe vevő hallgatók számára, a 

nemzetközileg mobilis hallgatók körülbelül 45%-a
26

 ugyanis változatlanul Európát választja, 

és a jelenlegi 4 millió hallgató száma 2020-ig várhatóan 7 millióra fog növekedni. Az európai 

felsőoktatási intézményeknek azonban, ha az Ázsia, Közel-Kelet és Latin-Amerika által 

támasztott, egyre növekvő versenyben továbbra is a legnépszerűbb célállomásként szeretnék 

megállni a helyüket, stratégiailag megtervezett lépésekre van szükségük az európai 

felsőoktatási intézmények kiváló hírnevének kiaknázása érdekében. Növelniük kell a 

vonzerejüket; aktívan elő kell segíteniük hallgatóik és dolgozóik nemzetközi mobilitását; 

világszínvonalú, újító jellegű tantervet kell kialakítaniuk és kiváló tanerővel és kutatási 

lehetőségekkel kell rendelkezniük; továbbá együtt kell működniük, és stratégiai 

partnerségeket kell kialakítaniuk egyéb felsőoktatási intézményekkel, kormányzati 

szervekkel, a magánszektorral és a civil társadalommal. Ezen túlmenően jobban elő kell 

segíteniük a gazdasági növekedést, amelyhez egyrészt az innováció ösztönzésével tudnak 

hozzájárulni, másrészt annak biztosításával, hogy a felsőoktatás figyelembe veszi a 

munkaerőpiac igényeit
27

. A digitális oktatás, különösen a nyitott online tanfolyamok 

tömegessé válása új lendületet ad az oktatási intézmények közötti stratégiai partnerség 

kialakításának, valamint ösztönzi az olyan új lehetőségek létrehozását, amelyekkel olyan 

potenciális hallgatók is elérhetők, akiknek nem lenne lehetőségük utazásra vagy munkájuk 

                                                 
25

 http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Government_expenditure_on_education 
26

 UNESCO Statisztikai Hivatala 
27

 Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében: COM(2012) 582 final 



23 

 

megszakítására, viszont szeretnének részesülni abból, amit a felsőoktatás ajánl számukra a 

saját országukon kívül. A tagállamoknak segíteniük kell ezen erőfeszítések megvalósítását 

azáltal, hogy országos és regionális szinten megteremtik a megfelelő feltételeket a 

nemzetközivé tételre, valamint felszámolják a mobilitás útjában álló jogi és közigazgatási 

akadályokat. 

A 2014–2020-as operatív programok megtervezését illetően azt állapítottuk meg, hogy a 

beavatkozási logika kifejtése javult, és kellően figyelembe vették az uniós oktatási 

célkitűzéseket. A keretrendszerben azonban továbbra is vannak olyan hiányosságok, amelyek 

OP- és projektszinten hatással lehetnek a teljesítmény-monitoringra és a teljesítményről 

történő beszámolásra. Ezenkívül nem volt mindig egyértelmű a kapcsolat az oktatási 

intézkedések és azoknak a foglalkoztathatóságra gyakorolt hatása között.   

A világ gazdaságai a versenyképesség fokozására törekednek, így a kiemelkedő tehetségek 

képzése és vonzása többé nem csupán néhány ország vagy világhírű felsőoktatási intézmény 

célkitűzése. Számos felsőoktatási intézmény elkötelezte magát amellett, hogy a legkiválóbb 

hallgatók megszerzése és megtartása érdekében javítja képzéseinek minőségét. A felsőoktatás 

nemzetközivé tétele segíteni fogja a tanulóinkat – akár külföldre mennek, akár Európában 

maradnak – abban, hogy egy globális világban éljenek, több tapasztalatot és tudást 

szerezzenek, könnyebben el tudjanak helyezkedni, és növeljék a termelékenységüket és 

keresőképességüket. Hasonlóképpen, amint azt az EU által a kutatás és az innováció területén 

folytatott nemzetközi együttműködés megerősítéséről és összpontosításáról
28

 szóló közlemény 

is hangsúlyozza, ez a globális folyamat új lehetőségeket teremtett a felsőoktatási intézmények 

számára a kutatási és innovációs tevékenységek köré szerveződő stratégiai partnerségek 

elősegítésére. 
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Kulcsszavak: migráció mértéke és iránya, migránsok társadalmi összetétele, Magyarország 

A 2011 és 2014 között született migrációs kutatások eredményeinek összehasonlítása 

(Blaskó–Ligeti–Sik, 2014) során azt találtuk, hogy a magyar háztartások tagjainak körülbelül 

1–2 százalékát tekinthetjük külföldön tartózkodónak. A tükörstatisztikákon
29

 alapuló 

becslések ugyanerre az időszakra ennél valamivel nagyobb értékeket mutattak:
30

 a 2011. évi 

népszámlálások adataiból készült tükörstatisztikák alapján megállapították, hogy a Nyugat-

Európában élő (stock) kelet-európai migráns népesség száma gyorsan nőtt, különösen a 

lengyel és a román népességé, illetve a kibocsátó ország lakosságához képest Romániában, 

Litvániában, Lettországban és Bulgáriában a legmagasabb a kivándoroltak aránya (rendre a 

népesség közel 10%-a, 8%-a, illetve 6–6%-a), továbbá, hogy a magyar migránsok teljes 

népességhez viszonyított aránya nem éri el a 2 százalékot (Hárs, 2016). Lényegében hasonló 

képet kapunk, ha csak a migráció mértékének alakulását vizsgáljuk (flow): a romániai 

migránsok aránya Románia lakosságának több mint 12 százalékát teszi ki, s hasonlóak az 

értékek a litvánok és a lettek esetében is, kb. 9, illetve 8 százalék (Hárs, 2016). A magyarok 

esetében a kivándorlók aránya 3 százalék, aminél csak a cseh és a szlovén értékek 

alacsonyabbak (s a szlovák érték hasonló). Ami a kivándorlás trendjét illeti, a magyar 

kivándorlók aránya 2006 után kezdett növekedni, s a növekedés üteme 2011-ben (az osztrák 

és a német munkaerőpiac megnyílása után) gyorsult fel.  

I. cikkely  

A mi kutatásunk eredménye is egybe esik az eddigiekkel – a Tárki Monitor 2014 és 2015 évi 

adatai szerint (N = 24 183) a külföldön tanuló és dolgozó migránsok aránya a 15–74 évesek 

körében 2 százalék. 

A MIGRÁNSOK TÁRSADALMI ÖSSZETÉTELE  

II. cikkely A korábban felsorolt kutatások eredményei alapján (Blaskó–Ligeti–Sik, 

2014) a külföldön élő magyarok társadalmi összetételét a szakirodalomból ismert tendenciák 

jellemzik: 

a migránsok körében többen vannak a férfiak, mint a nők; 

magas a 26–50 évesek aránya; 

a felsőfokú iskolai végzettségűek aránya magasabb, míg az alapfokú iskolai 

végzettségűeké alacsonyabb; 

a két legfontosabb célország Németország és az Egyesült Királyság. 

 

                                                 
*
 A cikk eredetu változatát „Magyar migránsok Európában” előadás címen a szerzők a Kufstein 

tanácskozás 2016 konferencián mutatták be 2016 szeptember 17-18. között Felsőpulyán. 

http://www.tarki.hu/hu/news/2016/kitekint/20160920_felsopulya.pdf 

29
 A tükörstatisztika lényege, hogy a migránsok létszámát a célországokban nyilvántartott migránsok 

számának aggregálása alapján becslik. 
30

 Elsősorban azért, mert a survey-adatokból a külföldön tartózkodók kimaradnak. Róluk általában a 

háztartás itthon élő tagja számolt be, már ha vállalkozott erre. 

http://www.tarki.hu/hu/news/2016/kitekint/20160920_felsopulya.pdf
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A témában született egyik frissebb elemzésben Hárs Ágnes és Simon Dávid (2015) a 

munkaerő-felmérés nagymintás és hosszú idősorban elérhető adatforrása alapján vizsgálták a 

külföldön dolgozók társadalmi összetételét. Azt találták, hogy a legjelentősebb hatása a 

demográfiai tényezők mellett a regionális elhelyezkedésnek és a végzett foglalkozásnak 

(leginkább a szakmunkát jelentő foglalkozásoknak) van. Emellett a munkaviszony jellege is 

befolyásolja a külföldi munkavállalás valószínűségét: az alkalmi munkavégzés a munkaerő-

migráció valószínűségét növeli az alkalmazotti státushoz képest. A háztartásban élő 

nyugdíjasok és segélyezettek száma az uniós csatlakozást követően növelte, majd a válság 

időszakában csökkentette a munkaerő-migráció valószínűségét. A munkaerő-migráció iránya 

a szakmunkások számára elsősorban Ausztria és Németország. Az Egyesült Királyságba 

irányuló munkavállalás esetében a magasabb iskolai végzettségű munkaerőmigránsok inkább 

betanított vagy segédmunkát végeztek (Hárs–Simon, 2015). 

III. cikkely  

IV. cikkely A 2014-es és 2015-ös évi Tárki Monitor kutatás adatfelvételi technikája 

lehetőséget ad arra, hogy először egy szélesebb, majd egy szűkített adatbázis segítségével 

elemezzük a migránsok társadalmi összetételét. Először a két adatfelvétel összes háztartására 

vonatkozóan mutatjuk be a külföldön dolgozók társadalmi összetételének jellemzőit, majd egy 

szűkebb adatbázison azokat vizsgáljuk, akik egyénileg válaszoltak a kérdőívre. A kétféle 

megközelítés haszna az, hogy míg az előbbi esetben eredményeink – noha csupán a 

legelemibb demográfiai adatok tekintetében – jól reprezentálják a teljes magyar 15–74 éves 

lakosságot,
31

 addig az utóbbi esetben több ismérv alapján vizsgálhatjuk a migránsok 

társadalmát, de ebből a mintából hiányoznak az éppen külföldön tartózkodók, tehát a minta a 

külföldön dolgozó feltételezett népesség egészére nézve nem reprezentatív. 

V. cikkely   

A külföldön dolgozó háztartástagok társadalmi összetételéről elmondható, hogy a háztartásfő 

felmenőinek (szülők) és távolabbi (de a háztartásban élő) rokonainak és testvéreinek körében, 

illetve a nagyobb (hatfős) és az egyszemélyes háztartásokban élők körében az átlagosnál (2%) 

magasabb a jelenleg vagy az elmúlt 1 évben külföldön dolgozók aránya.
32

 

A teljes lakossághoz képest („Nem dolgozik külföldön”) a külföldön dolgozók körében magas 

a férfiak és a 26–45 évesek körében aránya (1. ábra). 

VI. cikkely  

                                                 
31

 Hiszen ebben az esetben olyan külföldön dolgozó háztartástagokat is bevonhattunk az 

elemzésünkbe, akik jelenleg is külföldön dolgoznak, de velük kapcsolatosan csak olyan 

(alapvető) adatokat kérdezhettünk a kutatásban részt vevő családtagjaiktól, amikről azt 

feltételezhettük, hogy ők is helyesen tudhatják rá a választ. 

32
 Itt és a továbbiakban is akkor és csak akkor tekintjük egy társadalmi csoportban a migráció esélyét 

az átlagosnál magasabbnak, amennyiben az adott társadalmi csoporton belül a migránsok aránya 

a teljes mintán belüli aránytól szignifikánsan eltér.  
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1. ábra: A külföldön dolgozók és az itthon élők megoszlása korcsoport szerint (%) 

 

Forrás: Sik-Szeitl, 2016 

Magas a külföldön dolgozók között a szakmunkásképzőt és a felsőfokot végzettek, s 

különösen alacsony az iskolázatlanok aránya (2. ábra). 

 

2. ábra: A külföldön dolgozók és az itthon élők megoszlása iskolai végzettség szerint (%) 

 

Forrás: Sik-Szeitl, 2016 
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A külföldön dolgozók körében magas a nagyobb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező 

háztartásokban élők aránya (felső harmad) és jelentősen alacsonyabb (szinte feleannyi) az alsó 

harmadba tartozóké (3. ábra).  

 

3. ábra: A külföldön dolgozók és az itthon élők megoszlása az egy főre jutó jövedelmi 

harmadok szerint (%) 

 

Forrás: Sik-Szeitl, 2016 

VII. cikkely  

A migránsok között
33

 többen vannak azok, akik magasabb társadalmi osztályba (közép- és 

felső osztály) sorolják magukat (4. ábra). 

 

                                                 
33 A következőkben a korábban említett szűkebb adatbázis vizsgálatával bővítjük ki a 

külföldön dolgozók társadalmi összetételének vizsgálatát.  
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4. ábra: A külföldön dolgozók és az itthon élők megoszlása szubjektív osztálytudat 

szerint a szűkített mintán (%) 

 

Forrás: Sik-Szeitl, 2016 

A külföldön dolgozók kiegészítő emberi tőkével is jobban el vannak látva, mint az átlag: 

jogosítványa 77%-uknak van (a minta 51%-ával szemben), autója 84%-uknak van (a minta 

68%-ával szemben), és idegen nyelven beszél 62%-uk (a minta 29%-ával szemben), de 

magasabb körükben a banki hiteltartozással rendelkezők aránya is (29% a minta 21%-ával 

szemben).  

 

Politikai magatartásukat tekintve, a külföldön dolgozók körében alacsony a szavazási 

hajlandóság (5. ábra).  
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5. ábra: A külföldön dolgozók és az itthon élők megoszlása a szavazáson való 

hajlandóság szerint a szűkített mintán (%) 

 

Forrás: Sik-Szeitl, 2016 

 

A migráció irányai a korábban ismertekhez hasonló: a migránsok három legfontosabb 

célországa Németország, Ausztria és kisebb mértékben az Egyesült Királyság: rendre az 

összes migráns (N = 435) 37, 34 és 9 százaléka. 

A Németországban és Ausztriában dolgozók társadalmi összetételét összevetve azt látjuk, 

hogy mindkét migráns csoport tagjai a nagyobb (öt-hat fős) háztartásokból kerülnek inkább ki 

(31–31%-uk a minta 25%-ával szemben), ezzel szemben az Egyesült Királyságban dolgozók 

kisebb csoportjaiban az egyfős háztartásokból toborozódnak inkább a migránsok. A 

németországi dolgozók jellemzően szakmunkás végzettségével (63% a minta 42%-ával 

szemben) ellentétben az ausztriai dolgozók körében a legalább középfokú iskolai végzettség 

van túlsúlyban (61% a minta 53%-ával szemben),
34

 akik az átlagosnál jobban is keresnek (a 

legmagasabb jövedelmi harmadba tartozók aránya 58% a minta 52%-ával szemben).
35

 Az 

autóval rendelkezők aránya – az ingázó – ausztriaiak körében szinte teljes körű (94%), 

ugyanakkor a németországiak esetében csupán 70% (a migráns minta 84%-ához képest). 

A külföldön dolgozó háztartástagot magában foglaló háztartások esetében (N = 4505) azt 

találtuk, hogy az átlagosnál (3%) magasabb a külföldön dolgozó háztartástagot magában 

foglaló háztartások aránya:  

 a budapestiek körében, 

 az egy fős és a nagyobb (de különösen az 5 és 6 fős), illetve a valamilyen bonyolult 

összetételt alkotó háztartások esetében, továbbá, ha a pár a szüleivel él,
36

  

                                                 
34

 A Nagy Britanniában dolgozók túlnyomó többsége (91%) legalább középfokú végzettségű. 
35

 S erre szükségük is van, hiszen a banknak tartozók aránya is az átlagosnál magasabb körükben (36% 

a 31%-kal szemben).  
36

 Ezzel szemben alacsony a kétfős (különösen, ha nincs gyerek), illetve elhanyagolhatóan kicsi a 

gyereküket egyedül nevelő háztartások körében, 
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 a legfelső egy főre jutó jövedelemötödbe tartozók, a banki hitellel vagy/és az autóval 

rendelkezők körében, valamint a tartós fogyasztási eszközökkel jól ellátottak között, 

illetve azok körében, akik úgy érzik, hogy „gondok nélkül élnek” vagy „beosztással jól 

kijönnek” jövedelmükből és évente mennek nyaralni. 

KÉRDÉSEK A MAI MAGYARORSZÁGRÓL KIINDULÓ MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK 

ELEMZÉSE KAPCSÁN 

VIII. cikkely  

A migráció mértékének növekedése erős politikai és társadalmi reakciókat gerjeszt. Ez annál 

is inkább így van, mert a migráció esélye azokban a társadalmi csoportokban a legmagasabb, 

amelyek az ország demográfiai/oktatási/munkaerőpiaci jövőjét leginkább meghatározzák: 

fiatalok, hajadonok/nőtlenek, férfiak és szakképzettek/iskolázottak. 

A migráció hatásairól való közbeszédben elsősorban rejtve az húzódik meg, hogy kinek vagy 

minek a szempontjából keressük a választ: az egyén vagy a nép (mint képzelt közösség), egy 

régió, egy szakma vagy az ország és a munkaerőpiac egésze, a munkaadó vagy a 

munkavállaló, illetve a fogyasztó szempontja az elemzés tárgya. Belátható, hogy a 

migrációval kapcsolatos gondolkodás, amelyre bármilyen megvalósítható közpolitika 

építhető, reménytelen, ha csak „nép-nemzeti” vagy „népgazdasági” szinten gondolkodunk a 

migrációról. Migrációs politika – ha nem csupán pártpolitikai célok érdekében akarjuk 

használni – csak fókuszáltan és az egyéni/háztartási döntéshozatal ismertében fogalmazható 

meg.  

A migrációról való gondolkodáshoz az is szaükséges, hogy eldöntsük: milyen időtávon 

végezzük az elemzést? A migráció okainak és hatásainak megértéséhez ugyanis – lévén a 

jelenség egy igencsak bonyolult szociológiai képződmény – nagyon fontos annak belátása, 

hogy a rövid és a hosszú távú folyamatok nagyon eltérően alakulhatnak. Például mert az első 

hullámban mások mennek, mint a későbbiekben, a migránsokról alkotott kép a 

célországokban is nagyon más lehet az első tíz- és a második százezer érkezése idején. Ha egy 

országban kialakul egy másik országbeliekből álló diaszpóra, az a migráció minden 

paraméterét (munkaerőpiaci szegmentáció, városi szegregáció, oktatási igények, étkezési 

trendek stb.) megváltoztathatja, ám ez időigényes folyamat, melynek során sokfelé terelődhet 

a migránsok és a többség kapcsolata.  

Legalább ilyen fontos az, hogy a migrációt egyirányú utcának vagy forgalmas keresztutak 

láncolatának képzeljük-e el. A statisztika ez előbbit sugallja (ha valaki nem tölt egy évet 

„kint”, akkor nem migráns), mert ezt tudja mérni. És a migráció szociológiai modelljeinek 

első változataiban is dominált az a megoldás, hogy a migráns A-ból B-be tart, bár már a 

tegnapi világban is voltak olyan elméletek, amelyekben a migráns viselkedésének 

alapváltozata az volt, hogy csak ideiglenesen lép be a célország munkaerőpiacára, s amilyen 

hamar teheti, távozik is onnan. A mai világban pedig még a legkiszolgáltatottabb 

menekültmozgások sem egyirányúak. 

Izgalmas kérdés az is, hogy miképpen gondolkodunk a migráció és az identitás kapcsolatáról: 

csak akkor lehet valaki a nemzettest része, ha ott is él („itt élned és halnod kell”), s ha nem ezt 

teszi, akkor a migráns nemzete árulója, magyarságának elvesztője (disszidens), vagy éppen a 

migráció során értékelődik fel a nemzeti identitás, mert ez ott és akkor fontos, amikor ez nem 

„természetes”. 

 

S végül, de nagyon nem utolsósorban, a migrációról való gondolkodásnak fontos eleme, hogy 

mit nevezünk sikernek. Korábban már említettük, hogy vannak migránsok, akik számára az a 
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siker, ha mielőbb hazamehetnek, mert elég pénzt tettek félre és küldtek haza. Más migránsok 

letelepedni akarnak új hazájukban, hogy aztán ott asszimilálódjanak, vagy csak 

integrálódjanak, vagy mindent megőrizzenek, amit tudnak a „hazulról hozottból” (értékrend, 

nyelv, életmód stb.), s ápolják a hazavezető szálakat. Mint ahogy a visszatérésnek is sokféle 

tartalma lehet: lehet a kudarc belátása, de lehet egy nem várt szerelem, lehet honvágy, de 

valamilyen új lehetőség felfedezése otthon, s lehet ez egy generáció életciklusának 

„természetes” rendje (’56-os politikusok vagy/és nyuggerek), de lehet egy soha nem végződő 

ingamozgás egyik mozdulata is. 
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Az észak-magyarországi városok lakónépességének alakulása a 

rendszerváltás óta 

Nagy Zoltán, egyetemi docens, intézetigazgató 

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtan Intézet 

Kulcsszavak: városok, belföldi vándorlás, lakónépesség, élveszületés és halálozás 

1990 előtt a területi, főleg megyei kiegyenlítődés volt jellemző Magyarországon. Ez 

vonatkozott a gazdasági viszonyokra, az infrastrukturális, iparosodási jellemzőkre, a lakosság 

életkörülményeire, gazdasági aktivitására. Az 1990-es évektől jelentős, a 

településhierarchiának megfelelő differenciálódás ment végbe a társadalom összetételében, 

demográfiai jellemzőiben is. Az észak-magyarországi régió 3 megyéjének népességszáma 

folyamatosan fogy az elmúlt évtizedekben. Ez a kedvezőtlen demográfiai folyamat mind a 

városokat, mind a községeket érintette, bár ez utóbbiakat kisebb mértékben. Ez összecseng az 

országos tendenciákkal, hiszen az összes régió közül csak Közép-Magyarország népessége 

nőtt 1990 óta, a többi régióé csökkent, és ez a csökkenés az észak-magyarországi régióban 

volt a legnagyobb a rendszerváltás óta.  

Természetesen a gazdasági, társadalmi változások, a nehézipar válsága, a munkanélküliség 

megjelenése, nagymértékű növekedése a vándorlási folyamatokban, és a természetes fogyás 

erősödésében is szerepet kaptak. Az ezredforduló után is megfigyelhető, hogy a lakónépesség 

számának folyamatos csökkenése jellemezte, jellemzi régiónkat, és az immár 46 tagú 

városkört, valamint a jelenleg 564 községet is. A természetes fogyás és a vándorlási veszteség 

mértékét jelzi, hogy a jelenlegi 46 város lakónépessége 2016-ra az 1990-es szint 82%-ára 

esett vissza, ami összességében majd 130 ezres veszteséget jelent. Ez a visszaesés nagyobb 

arányú a régió teljes népességcsökkenéséhez képest is, ami 87%-os volt.  

 

1. táblázat: Az észak-magyarországi megyék lakónépességének változása 1990-2016 

között 

Megye/év 1990 2000 2010 2016 

Borsod-Abaúj-Zemplén 761.963 755.170 692.771 660.549 

Heves 334.408 327.998 311.454 299.219 

Nógrád 227.137 221.944 204.917 193.946 

Észak-Magyarország 1.323.508 1.305.112 1.209.142 1.153.714 

Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv 2015 adatai alapján saját szerkesztés 

Pénzes (2013) szerint a rendszerváltást követő gazdasági visszaesés a foglalkoztatottság 

jelentős mértékű visszaesése mellett kihatott a jövedelmi térstruktúrára, és a területi 

jövedelemegyenlőtlenségek mértékére is. A területi egyenlőtlenségek rendszerváltást követő 

növekedése, ami számos területen azonosítható, pl. GDP-ben, foglalkoztatásban, 

jövedelmekben is nemcsak Magyarországon volt megfigyelhető, hanem a rendszerváltó 

országok nagy részében is. Ennek oka volt, hogy Közép- és Kelet-Európa volt szocialista 

országaiban a szocialista időszakban az állami újraelosztási rendszerben a kitüntetett szerepet 

játszó primer és szekunder szektor okozta a regionális nivellálódási folyamatot, ezzel 

szemben a modern piacgazdaságokban a gazdaság tercierizálódása volt konvergencia 

folyamatok alapja. A szocialista országokban nem működhetett a tercier szektor kiemelt 

gazdasági húzó szerepe, a sokszor túlméretezett termelő ágazatokat finanszírozta a központi 

kormányzat és tartotta fenn a nivellált bér- és jövedelemviszonyokat (Nemes Nagy–Németh 

2005; Pénzes 2013.). Ezen mesterségesen fenntartott, egyensúlytalan struktúrák 
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megrendülése, a támogatott, főként primer és szekunder szektor jelentős visszaesése a 

foglalkoztatottság nagy mértékű csökkenését, a munkanélküliség robbanásszerű növekedését 

is magával hozta, egykoron működő iparvidékek kerültek nehéz helyzetbe, a foglalkozási 

átrétegződés kényszerébe. Az átalakulás a fejlett infrastruktúrával és képzett munkaerővel 

rendelkező térségek helyzetét felértékelte, ahol az innovációt hordozó versenyképes külföldi 

működőtőke-befektetések segítségével megindult a gazdaság tercierizálódása, illetve 

újraiparosodása (Kiss 2008). Ezek a társadalmi-gazdasági folyamatok vezettek többek között 

a régió legtöbb városában a jelentős mértékű népességcsökkenéshez. A régió központjának, 

Miskolcnak a folyamatos népességvesztése nem egyedülálló, a régió szinte minden városa 

veszített népességéből a rendszerváltás óta eltelt évtizedekben, kivéve Nyékládháza, Onga és 

Szendrő városát. Az 1. ábrán a 10.000 főnél népesebb városok lakónépességének alakulása 

látható. A láthatósági korlátok miatt a 46 város egy ábrán ábrázolása nem lett volna 

szerencsés, azért egy szűkebb kör került bemutatásra.  

1. ábra: Az észak-magyarországi régió 10.000 főnél népesebb városai lakónépességének 

alakulása 1990-2016 között 
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Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

Elmondható, hogy a fent említett 3 városon kívül minden más régiós város folyamatosan 

veszti a lakónépességét, persze különböző mértékben. Jellemző, hogy nagyvárosok 

agglomerációjában elhelyezkedő városok népességvesztése kisebb mértékű, sőt a már fent 

említett Nyékládháza és Onga esetében a népességnövekedés egyik oka lehet Miskolc 

közelsége, az agglomerációs folyamatok megléte. 
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2. táblázat: Az észak-magyarországi régió 10.000 főnél népesebb városai 

lakónépességének alakulása 1990-ben és 2016-ban 

 

 

Város 1990 2016 2016/1990 

Miskolc 195.432 157.177 0,80 

Eger 62.625 53.876 0,86 

Salgótarján 47.699 34.627 0,73 

Ózd 43.128 32.827 0,76 

Gyöngyös 36.380 29.576 0,81 

Kazincbarcika 36.740 26.706 0,73 

Hatvan 24.275 20.200 0,83 

Mezőkövesd 18.035 16.183 0,90 

Tiszaújváros 18.387 15.571 0,85 

Balassagyarmat 18.237 15.058 0,83 

Sátoraljaújhely 18.973 14.469 0,76 

Bátonyterenye 15.392 12.117 0,79 

Sárospatak 15.055 11.886 0,79 

Sajószentpéter 13.236 11.385 0,86 

Heves 11.469 10.412 0,91 

Városok összesen 733.653 604.889 0,82 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

A Miskolc esetében látható 20%-os csökkenés a magyar megyei jogú városok között is 

nagyon magas értéknek számít, a nagyvárosok közül csak Budapest esetében látható közel 

hasonló nagyságrendű visszaesés (13%-os). A városokban látható népességcsökkenés 

összetevői hasonlóak a régió és az ország sok térségében tapasztalható helyzethez. Jelen 

esetben az észak-magyarországi városokban elmondható, hogy komplex okok állnak a 

kedvezőtlen folyamatok mögött. Természetes fogyás állapota figyelhető meg régiónk 

városaiban, az élveszületések száma nagymértékben csökkent, a halálozások száma 

megnövekedett, vagy a születésekhez képest magasabb szinten stagnált az elmúlt 

évtizedekben. (2. ábra) 
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2. ábra: Élveszületések és halálozások alakulása az észak-magyarországi régió 20.000 

főnél népesebb városaiban 1990-2016 között 
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Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés. Megjegyzés: a városoknál az első oszlopsor 

jelöli az élveszületések, a második a halálozások alakulását 

 

A természetes fogyás mellett másik kedvezőtlen folyamat is érzékelhető a vizsgált 

városokban, a gazdasági területi egyenlőtlenségek növekedése, ami a jövedelmi viszonyok 

egyenlőtlenségével és a munkanélküliség növekedésével járt együtt a rendszerváltás óta eltelt 

évtizedekben. Ezek a tényezők a vándorlási folyamatokra is egyértelműen hatottak, régiónk 

városaiban mind a belföldi, mind a külföldi elvándorlás erősödött. (3.ábra)  
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3. ábra Az észak-magyarországi régió városai belföldi vándorlási egyenlegének alakulása 

1989-99, 2000-2009, 2010-2016 között 

 

 
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A városok népességcsökkenésének okai között meg kell említeni az ingázás folyamatának 

intenzívebbé válását is. Tóth-Nagy (2014) szerint a gazdasági központok, a nagyvárosok 

intenzívebben vonzzák a foglalkoztatottakat magukhoz a vonzott településekről, ez együtt jár 

a szuburbanizáció felerősödésével, azaz a munkaerő kiköltözésével a központokból. Az 

adataikból az is látszik, hogy Magyarországon a város és vidéke között nem a kölcsönös 

előnyökön alapuló fejlődés a domináns, a magyarországi nagyvárosi térségek (különböző 

nagyvárosok és vonzáskörzeteik) gazdasági potenciálja egészen eltérő. A változásokhoz 

tartozik, hogy az elmúlt évtizedekben a foglalkoztatási szerkezet módosulásaihoz hasonlóan 

az ingázók összetétele is változott, a mai napig érezhető, hogy a szolgáltatási szektorban 

dolgozó ingázók aránya növekedett, a mezőgazdasági és ipari foglalkoztatott ingázók aránya 

csökkent (Perczel 2003, Tóth-Nagy 2014). Ezek mellett elmondható, hogy a foglalkoztatási 

központok és vonzáskörzetük települései között az ingázás jelenti a legrendszeresebb és 

legtömegesebb személyi kapcsolatot (Bujdosó 2009). Ezek az ingázási kapcsolatok azonban 

sokszor instabilak, a munkaerőpiac változásaival együtt az intenzitásuk is változhat, vagy akár 

a kapcsolatok meg is szűnhetnek, pl. egy-egy jelentősebb munkaadó gyár bezárásával (Pénzes 

2013). 

A természetes fogyás és a legtöbb esetben érzékelhető vándorlási veszteség 

következményeiként  vizsgált városok társadalmának elöregedése is megfigyelhető, amelyet 

két mutató változásai is bizonyítnak. Mind az öregedési index változása, romlása  (a száz 

gyermekkorúra, 0-14 éves jutó öregkorúak, 65 éves és idősebb száma), mind az eltartottsági 

ráta növekedése drasztikus a régió 10.000 főnél népesebb városaiban, és vetít előre további 

negatív folyamatokat. (4. ábra)  
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4. ábra: Az észak-magyarországi régió 10.000 főnél népesebb városai öregedési indexének 

alakulása 2005-2016 között 

 

 
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés  

 

Összefoglalva elmondható, hogy az észak-magyarországi városok lakónépességének 

változásait tekintve az elmúlt évtizedekben a negatív folyamatok a meghatározóak. Szinte 

minden városban népességcsökkenés érzékelhető, amely akár 20-25%-os is lehet, és amiért a 

természetes fogyás, és a vándorlási veszteség egyaránt felelős. Ezen kedvezőtlen tendenciák 

megállítása nagyon komoly kihívást jelent minden szereplőnek, egy mainál aktívabb 

együttműködéssel (munkáltatók, civil szervezetek, kormányzat különböző szintjei, 

települések stb.) kell megcélozni a régió munkaerőpiacain a kedvező feltételek 

megteremtését, a lakosság helyben maradásra ösztönzését, a push faktorok gyengítését, 

amelyeket többek között a jövedelem és foglalkoztatás növelésével, az oktatás, és képzés 

fejlesztésével lehetne megteremteni. Különböző stratégiai dokumentumokban jól hangzó, a 

régió gazdaságát felvirágoztató tevékenységek, úgymint a tudás alapú termelés, innovációs 

képesség fejlesztése, erős, gyarapodó középosztály kialakításának támogatása, értékes, élhető 

környezet nyújtása biztos pozitív hatásokkal járna a lakónépességre is, ezek megvalósításának 

esélye véleményem szerint erősen kérdéses. Ebben a kedvezőtlen helyzetben még olyan 

nehezen kiszámítható társadalmi-gazdasági változások is szerepet kaphatnak, mint az Ipar 4.0 

folyamatának felgyorsulása, vagy a világgazdasági, világpolitikai bizonytalanságok 

munkaerőpiacra gyakorolt hatásai. Ezeket a lehetséges változásokat látva nem könnyű 

optimistának maradni régiónk népességszámának alakulásával kapcsolatban. 
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MOBILITÁS ÉS NYELVÉSZET 

A tudományterületek fejlődésének jellemző irányvonala ma az interdiszciplinaritás, amely 

nemcsak az érintkező tudományterületeken megvalósuló kutatási projektekben mutatkozik 

meg, hanem abban a szemléletben is, amely egy alapkérdésre egymással látszólag nem 

kapcsolódó tudományterületekről is összegyűjti a reflexiókat. A MOVE projekt miskolci 

kutatócsoportjának alapkérdésére – hogyan lehet a fiatalok mobilitása jó mind a társadalmi-

gazdasági fejlődés, mind a fiatalok személyes fejlődésének aspektusából – e szemlélet 

jegyében fogalmaztam meg nyelvészeti reflexiókat. A tanulmányban fel kívánom villantani, a 

nyelv tükrözi a mobilitási folyamat hogyan alakul át; majd bemutatok két migrációs projektet, 

amelynek eredményei a mobilitási projektek számára is hasznosíthatóak. 

 

VÁNDORLÁS–MOBILITÁS–MIGRÁCIÓ 

A nyelvhasználók kommunikációs szükségletei és külső (extralingvális) hatások alakítják 

nyelvünket. A külső hatások közül leginkább befolyásoló tényezők a társadalmi változások 

(Kiss-Pusztai 2003: 23), amelyek főként a szókincsünk változásában tapinthatók ki. A 

szókincs ugyanis olyan nyílt rendszer, amely a leggyorsabban regagál környezetünk 

átalakulására. Így ha a mobilitás folyamatának az egyénre vagy a társadalmi-gazdasági 

fejlődésünkre gyakorolt hatásait kívánjuk vizsgálni, a szónak (vagy a vele összefüggő 

szócsaládnak) szókincsünbe beöltött szerepe bemutathatja, milyen módón van jelen a 

társadalmunkban. A mobilitás szót azonban a szótárainkban alig találjuk meg, így a vele 

összefüggő szavakkal kezdem a vizsgálatot. 

 A vándorol ige első előfordulása a magyar nyelvben 1519-ből való. A közép felnémet 

wandern ‘gyalogol, egyik helyről a másikba jut; megy; költözik; utazik‘ igéből 

származtatható (Zaicz 2006: 899), ám a jövevényszó nem teljes és nem azonos 

jelentésmezővel került be a magyar nyelvbe. A legkorábbi adataink szerint a szót ‘huzamosan 

úton van [wandern, wallen]‘,‘zarándokol [pilgern]‘ jelentésekben is használták. A nyelvünkbe 

bekerülő igéből keletkezett vándorló származékszó, amely szintén 1519-es feljegyzésű. A 

szócsalád következő tagja vándor (fn., mn.) elvonással keletkezett a 17. században, míg a 

vándorlás szó első lejegyzése 1727-ből való, s egyik nagy hatású írónkhoz, Mikes 

Kelemenhez (Törökországi Levelek 114.) kötődik (Kecskés 1998: 11). A szócsalád 

továbbépülését mutatják a kivándorol, bevándorol szóalakok. A kivándorol igéhez az 1959-62 

között kiadott Magyar értelmező szótárunk (ÉrtSz.) „A múlt század végén másfél millió 

ember vándorolt ki Amerikába” példamondatot társítja (http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-

nyelv-ertelmezo-szotara/kereses.php?kereses=Kiv%C3%A1ndorol&csakcimben=on).  

A kivándorlásra a szegényparasztok ország elhagyását hozza példaként, és idézi Arany Jánost 

„A pauperizmus [= elszegényedés] … túl népes országok raját kivándorlásra kényszeríti” 

(http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-

szotara/kereses.php?kereses=Kiv%C3%A1ndorl%C3%A1s&csakcimben=on). 

http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/kereses.php?kereses=Kiv%C3%A1ndorol&csakcimben=on
http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/kereses.php?kereses=Kiv%C3%A1ndorol&csakcimben=on
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Hasonlóképpen íróktól vett példákkal szemlélteti a szótár bevándorol, bevándorlás szavakat. 

A szócikkek változatlanul jelentek meg az 1979-es harmadik kiadásban is, azaz a szavak 

jelentése és funkciója nem változott két évtized alatt. Bevándorol: ’külföldi személy > vmely 

országba beköltözik, hogy ott letelepedjék’, példamondata: „Amerikába sok európai vándorolt 

be” (ÉrtSz 1978: 607). Bevándorlás ’vmely (idegen) országba való tömeges betelepedés’, pl. 

„A töröknek hazánkból való kiűzése után megindult a németek bevándorlása” (ÉrtSz 1978: 

607). Az újabb kiadások sem változtatnak a szócikkeken, így az is látható, hogy nem a szavak 

jelentésé változott meg napjainkra, hanem más-más társadalmi csoportok kapcsolódtak be a 

tevékenységbe.  

A mobil (melléknév) 1932-ben jelent meg a nyelvünkben, s szintén német eredetű 

jövevényszó, jelentése ’mozgó, elmozdítható; mozgékony’. Az 1959-62 között kiadott 

értelmező szótárunk azonban még nem tartalmazta. Csupán az ÉrtSz. (1972) második 

kiadásában jelenik meg önálló szócikként. A mobilitás ’mozgathatóság, mozgékonyság’ 

jelentésű, de a további jelentései, csak a kereskedelemben vagy a szociológiában találhatók 

meg. Kereskedelmi jelentése ’készpénzfizetést lehetővé tevő anyagi helyzet’; szociológiai 

’vmely más (kül. magasabb) társadalmi csoportba kerülés (folyamata)’ (ÉrtSz, 1972: 937). Az 

2007-ben kiadott Új szavak I. (Minya 2007: 104) c. könyv jól mutatja, hogy a szó további 

fejlődése nyelvünkben a technikai eszközökhöz kötődik egyre szorosabban (pl. mobilbank, 

mobiltelefon), s az eredetileg megjelenő, a társadalom valamely rétegének mozgékonyságával 

összefüggő jelentése mellé újabb, specailizáltan az emberek mozgására vonatkozó jelentés 

nem születik.  

A migráció szót még a Magyar értelmező kéziszótár újabb, 2003-as kiadása sem jegyzi. De 

ugyanígy nem említi az Új szavak I. (Minya 2007) lexikaona, Falk Nóra legújabban megjelent 

Etimológiák (2009) c műve sem. Ugyanakkor a szó fontosságát jelzi, hogy közoktatási 

tananyag (l. http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsa- 

dalomfoldrajz/migracio/a-nemzetkozi-migracio-es-a-belso-vandorlas). A tananyagban 

szereplő migráció fogalom a vándorlás szó szócsaládjának szinonimájaként jelenik meg 

(migráció : vándorlás, immigráció : bevándorlás, emigráció : kivándorlás). Mindeközben a 

migráció szó a hétköznapi nyelvhasználatunk aktív része, amely alatt elsősorban nemzetközi 

migrációt fogalmát értjük, s annak is az interkontinentális, s illegális típusát. 

Ha tehát összegezni szeretnénk azt a nyelvi hátteret, amelyben a MOVE választ keres a jó 

mobilitásra, rendkívül nehéz helyzete van a magyar kutatóknak. A magyar nyelvben ugyanis 

nem gyökeresedett meg a mobilitásnak az utazáshoz, munkavállaláshoz kapcsolódó jelentése. 

Így egyfelől nem tud mire fölépülni az EU-ban használt fogalom, s annak ’földrajzi, 

nemzetállami határokat átlépő mozgás’ jelentése. Másfelől e jelentésaspektus a magyar 

nyelvben a vándorlás szóhoz kapcsolódóan alakult ki és folyamatosan fejlődik (l. vándordiák, 

vándormunkás, munkaerő elvándorlás stb.). A vándorlás szó mellett napjainkban egyre inkább 

a migráció szó (és szócsaládja) kezd terjeszkedni. A fentiekből tehát az következik, hogy a 

mobilitás és az (intrakontinentális) migráció terminusok jelentéskülönbsége nyelvünkben nem 

válik el oly tisztán, mint más uniós tagállamok nyelvhasználatában. Gyakorta helyettesítik 

még a kutatók is a mobilitás szót a vándorlás vagy a migráció szavakkal. Szintén eltér a 

magyar nyelvhasználat más európai uniós nyelvekéhez képest a szavakhoz társuló 

konnotációban, hangulati értékben is. A vándorlás és a mobilitás semleges jelentéstartalmú, 

míg a bevándorlás, kivándorlás, migráció negatív hangulati értékkel bír.  
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TANDEMRE NYITVA 

Melyik tandem a sok közül? 

A tandem szó bármely jelentése ‘kétüléses, kétpedálos kerékpár‘, ‘két egymás mögött 

befogott ló vontatta könnyű kocsi‘, ‘ejtőernyős ugrás‘, ‘nyelvtanulási módszer‘ is jusson az 

eszünkbe, a tandemek lényege: két dolog összekapcsolódása azonos cél érdekében.  

A tandembiciklinél fontos, hogy azonos irányba akarjanak haladni a rajta ülők és azonos 

ritmusban hajtsák a járművet. Míg a tandem fogatnál a hajtó ügyességén múlik, hogy egy 

irányba, ritmusba képes-e tartani a szárakat. A tandemugrásnál az irányító szerep az egy 

zsinóron lógók egyikénél van, mivel nem azonos ejtőernyőzésbeli előképzettségűek 

kapcsolódnak össze. Az ejtőernyőzésben kevésbé jártas személy (utas) szó szerint 

hozzákapcsolódik az ugrásban jártas oktatóhoz, akinek az iránytásával jutnak el a célig.  

A tandem a modern nyelvoktatás egyre terjedő eleme. A kapcsolat módját tekintve lehet 

személyes (Face-to-face Tandem) vagy digitális eszközökön keresztüli (eTandem, Distance 

Tandem), s jellemzően a puszta nyelvtanuláson túl a kulturális tanulás, a kulturális integráció 

szándéka is kapcsolódik a nyelvfejlesztéshez. Különösen alkalmas a rövid távú porjektek 

megvalósítására az oktatás különböző szintjein (l. Dodd 2001, 162-175).  Az Együtthaladó 

projektekben megvalósított tandemekben a nyelvtanulási módszert alkalmazzuk, mégsem 

túlzás azt mondani, hogy a tandembiciklizés és a tandemugrás jellemzői egyformán 

érvényesek rá.  

Tanulmányom címében a Tandemre NyITva legutóbbi projektünket (MMIA-2.2.4-2015-

00003), illetve a projektjeinkben alkalmazott sajátos tartalomalapú nyelvoktatási módszert 

nevét rejti. A NyIT akronimát a Nyelv, Integráció és Tartalom kulcsszavakból alkottuk. Noha 

a tartalomalapú nyelvoktatás európai ernyőfogalmában CLIL (Content Language Integrated 

Learning) szerepel az integráció, azt mi nem pusztán a nyelvet és tartalmat összekapcsoló 

elemként értelmezzük (Coyle–Hood–Marsh 2010: 3-5). Számunkra a NyIT nem két, hanem 

három fókuszú modell, amelyben a közoktatás szaktantárgyi tartalmain keresztül valósul meg 

a nyelvoktatás és az integráció. Az integráció azonban több síkon értelmezett: a) osztálytermi 

integrációként, b) Magyarország és tágabb környezetünk az EU-ba való beilleszkedésként, c) 

kulturális integrációként. 

 

A TANDEM HELYE AZ EGYÜTTHALADÓ PROJEKTEBEN 

 Az Együtthaladó program 2010-ben indult, kidolgozói a Miskolci Egyetem nyelvész oktatói. 

Az eltelt 7 év alatt a program keretében hat projektet valósítottunk meg, amelyből ötöt az 

Európai Integrációs Alap, Tandem projektünket pedig a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap támogatta.  

A program célja magyarnyelv-oktatási segédanyagok kidolgozása elsődlegesen a magyar 

közoktatásban tanuló Magyarországon tartózkodó, migráns (harmadik országokból származó) 

gyermekek számára és módszertani segítségnyújtás az őket tanító pedagógusoknak. A 

program neve, a projektek fő elvét mutatja, amely a migráns / korlátozott nyelvi kódú 

gyermekek bekapcsolása az iskolai tanítás-tanulás folyamatába, hogy a diákok magyar 

osztálytársaikkal „együtthaladó”-vá váljanak a magyar nyelvi kommunikációban és a 

tananyag feldolgozásában. Programunk módszertani újszerűségéért 2011-ben elnyerte az 

Európai Nyelvi Díjat, amelyet a magyar nyelv tanításáért a díj történetében először vehettek át 

egyetemünk képviselői.  

Az első három projektben olyan a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó segédkönyveket 

készítettünk 3-8. osztályos tanulóknak, amelyek a magyar nyelvtan, irodalom, matematika, 

természetismeret, biológia tantárgyak sikeresebb megértését, a tananyagba való 

bekapcsolódást tették lehetővé. Módszerünk újszerűsége abban is áll, hogy nem az osztályból 
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kiszakítva kívánjuk fejleszteni a gyerekek magyar nyelvi kompetenciáját – hanem a 

tartalomalapú nyelvoktatásra építve – a saját osztályában hagyva, a szaktantárgyakon 

keresztül fejlesztjük a magyar nyelvtudást.  

Negyedik projektünkben a nyelvi kompetencia-fejlesztés célja mellé a társadalmi integráció 

segítése is társult, így történelem, hon- és népismeret tananyagokat fejlesztettünk  –

kombinálva a letelepedéshez, magyar állampolgárság felvételéhez szükséges ismeretekkel. 

Ötödik projektünk a gazdasági integrációt kívánta segíteni párhuzamban az új Nemzeti 

Alaptantervvel, amely kiemelten foglalkozik a pályaorientációval. Fejlesztésünk sikerét 

mutatja, hogy 2015 szeptemberében a Belügyminisztérium ezt a projektet mutatta be a SOLID 

Alapok finanszírozta sikeres magyarországi projektek közül. A közoktatásban a 

fejlesztéseinkre irányuló egyre növekvő igényt pedig az is bizonyítja, hogy 2010-ben 2 

budapesti iskolában 4 tanár és 20 kisdiákkal kezdtük meg működésünket, s az elmúlt években 

7-re bővült az iskolák száma, mintegy 50 tanár, s 230 külföldi kisdiák vált „együtthaladóvá”. 

A projektek nem kötődnek származási országhoz, így amerikai, bangladesi, bolíviai, dél-

koreai, egyiptomi, észak-koreai, Fülöp-szigeteki, indiai, iráni, japán, kambodzsai, kameruni, 

kanadai, kínai, mongol, orosz, örmény, pakisztáni, ukrán, szerbiai, szíriai, taiwani, török és 

vietnámi diákok vettek/vesznek benne részt. 

Tandem projektünk jelentős mértékben eltért a korábbiaktól, mivel az on-line oktatásra is 

kiterjed: digitális magyar mint idegen nyelv taneszközt készítetünk, tandem szemináriumokon 

kapcsoljuk össze a Miskolci Egyetem hallgatóit a budapesti iskolásokkal, valamint Szép 

magyar beszéd versenyt rendeztünk olyan gyerekek számára, akiknek nem első 

nyelve/anyanyelve a magyar. 

NYELVI KOMPETENCIA-FELJSZTÉS ÉS (MUNKERŐ-PIACI)INTEGRÁCIÓ 

A nyelvi hátrány tág értelmezés szerint azt jelenti, hogy az adott beszédhelyzetben nem állnak 

az egyén rendelkezésére azok a nyelvhasználati eszközök, amelyek a sikeres, hatékony 

kommunikációt segítik (Kiss, 1995: 124). Az egyén munkaerő-piaci helyzetét tehát nemcsak a 

szakmai kompetenciái határozzák meg, hanem jelentős mértékben befolyásolja a nyelvi 

kompetenciája is. A nyelvi hátrány pedig adott esetben kizárja a munkavállalást. A harmadik 

országból származó tanulók nem sorolhatók feltétlenül szociális vagy egészségügyi, esetleg 

családjogi szempontból hátrányos helyzetben, de jellemzően bekerülnek a nyelvi hátrányos 

helyzetűek csoportjába. A munkaerő-piaci integrációjukat így nagyobb mértékben határozza 

meg magyar nyelvi kompetenciájuk, mint szakmai előismereteik. Ötödik projektünkben ezért 

a migráns gyermekek nyelvi kompetencia-fejlesztését a pályorientációs ismeretek 

fejlesztésével kapcsoltuk össze, hogy javítsuk a gyerekek majdani munkaerő-piaci esélyeit. 

Ugyanakkor számoltunk azzal is, hogy a gyerekek multiplikátorként működnek a családban, 

így általuk javul a migráns családok jelenlegi munkaerő-piaci helyzete. A tananyag írása előtti 

helyzetfeltárás ezért a gyerekekre és a szülőkre is kiterjedt.  

 

A probléma-térkép szerint:  

a) a gyerekeknek nem azonos szintű a szóbeli és írásbeli magyar nyelvtudásuk (pl. B2 

középfokú szinten beszélő gyermek írásbeli produkciója B1-A2 szintű), 

b) szóbeli kompetencia-fejlődésük általában megelőzi az írásbelit, 

c) pályaorientációjukat a származási ország kultúrája és a szülői döntés erősen 

befolyásolja, meghatározza, 

d) sem a gyermekek, sem a szülők nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a munkába 

lépést megelőző képzési rendszerről, a hazai oktatási, szakképzési szintekről, 
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e) a szülők nem a hazai társadalmi munkamegosztásban szocializálódtak, így nem annak 

megfelelően irányítják gyermekük pályaorientációját, 

f) a származási ország kulturális szokásainak megfelelő gender-jellemzőket társítanak 

egy-egy szakmához, pályához. 

 

A feltárt problémákhoz igazítva segédanyagunk öt területet foglal magába: Önismeret és 

pályatervezés, Munkaerő-piaci kommunikáció, Szakmák és Foglalkozások I. (szakmai 

alapképzések), Szakmák és foglalkozások II. (középfokú képzésekkel elsajátítható szakmák), 

Szakmák és foglalkozások III. (felsőfokú képzéssel megszerezhető foglalkozások). 

A segédanyagban használt feladatok a nyelv különböző szintjeihez (hangokhoz, 

szóelemekhez, szavakhoz, szószerkezetekhez, mondatokhoz, szöveghez) kapcsolva adnak át 

munkaerő-piaci ismereteket. Az alacsony nyelvtudási szinteken elsősorban szókincsfejlesztő 

feladatokat alkalmaztunk, pl. be kell jelölnie a diáknak a képen látható dolgok (személyi 

igazolvány, vízum, telefon, lakcímkártya, TAJ-kártya, adó kártya, újság) közül azokat a 

dokumentumokat, amelyek a munkaválláshoz szükségesek. A feladattal megtanulható, mit 

jelent a dokumentum szó. A szó helyes értelmezése nélkülözhetetlen, mivel az 

állásinterjúkon, a foglalkoztatáshoz kötődő ügyintézésben alapvető szó. Az illusztrációk 

alapján pedig könnyedén beazonosíthatja a dokumentumokat. Különös figyelmet szentelünk 

azoknak a dokumentumoknak, amelyek köznyelvi megnevezése eltér a hivatalostól (pl. a 

köznyelvben TAJ-kártyaként említett dokumentum hivatalos megnevezése hatósági 

igazolvány).  

Magasabb szintű nyelvi feladat az alábbi, amelyben a szövegértési kompetencia-fejlesztéshez 

a munkaidőre vonatkozó eltérő kulturális szokásokat ismerhetik meg a diákok. 

 

„Az idő pénz!” Olvasd el a szöveget! 

A régi magyar filmekben gyakran lehet látni, hogy a gyári munkás a munka kezdésekor 

„blokkol”, bedug egy cédulát egy óraszerű gépbe, ami rányomtatja a lapra a pontos időt. 

S ugyanígy blokkol a munkaidő végén is. A szigorú főnök pedig gyakran levon azok 

fizetéséből, akik késnek. Ma már kevés helyen van blokkolóóra. De aki nem rugalmas 

munkaidőben dolgozik, annak illik pontosan megjelenni a munkahelyén! 5-10 percet 

késni még általában lehet, de ennél többet már nem fogadnak el. Aki késik, azt 

figyelmeztetik vagy levonnak a fizetéséből. Aki mindig késik, az elveszítheti a 

munkahelyét. 

• Keresd ki a szövegből a munka szó szócsaládját! Szótagold a szavakat! 

• Beszéljétek meg/ írd le a te országodban is ilyen szigorú a munkaidő? 

• Tervezz blokkoló órát!  

Forrás: Kecskés Judit (2015): Munkaerő-piaci kommunikáció. pp. 23. 

 

A főnök–beosztott (munkaadó–munkavállaló) viszony olyan kommunikációs szituáció, amely 

nemcsak kultúránként, de országonként is jelentős eltéréseket mutat, ezért több feladat is 

fókuszál e kérdésre. Szintén az eltérő kulturális szokásokat ütközteti az alábbi feladat, amely 

ugyanakkor a grammatikai formák közül a felszólító mód fejlesztését tűzi ki célul.  
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1. sz. táblázat: Alkoss felszólító módú mondatokat a főnök-beosztott közötti 

illemszabályokból! 

KIJELENTÉS FELSZÓLÍTÁS 

Illik kopogtatni a főnök szobájába lépés 

előtt.  

Kopogtass a főnök szobájába lépés előtt!  

A beosztottnak illik először köszönni.  

Nem illik a beosztottnak kézfogást  

kezdeményezni.  

(A kézfogást a főnök kezdeményezi, ő 

nyújtja először a kezét). 

 

A beosztottnak illik a főnökkel kezet fogni.  

(A nőknek férfival is illik kezet fognia!)  

(A kézfogást elutasítani sértés.) 

 

A beosztottnak illik a főnök szemébe nézni 

beszéd közben  

(A nőknek is illik a férfi/főnök szemébe 

nézni!).  

 

A főnöknek nem szabad bántani (megütni) 

a beosztottat.  

 

Forrás: Kecskés Judit (2015): Munkaerő-piaci kommunikáció. pp. 76-77. 

 

A változatos feladatsorok közt olyanokat is elhelyeztünk, amelyek a jelenlegi magyarországi 

hiányszakmákról (pl. ács, asztalos, óvónő, ápolónő) nyújtanak tájékoztatást, illetve olyan 

szakmák, foglalkozások képzési útvonalait is bemutattuk, amelyeknek más az oktatási 

rendszere a gyermekek származási országában (pl. orvosi képzés, mérnöki képzés). A 

kirpóbáló tanárok jól hasznosíthatónak vélték a segédkönyvet a közoktatás különböző 

fokozatain főként az osztályfőnöki órákhoz, erkölcstan-etika és technika órákhoz. 

Természetesen az ilyen tananyagfejlesztések munkaerő-piaci integrációs hatása csak hoszabb 

távon mérhető. 

 

TANDEM SZEMINÁRIUMOK MOBILITÁSI HASZONNAL 

A Tandem szemináriumok 

Hatodik projektünk címadó elemei voltak a tandem szemináriumok. E kurzusokon magyar 

anyanyelvű egyetemistákat kapcsoltunk össze migráns (vagy migráns hátterű) általános 

iskolai tanulókkal. A bevont célcsoportok szerint eltérő fejlesztési célokat fogalmaztunk meg. 

A migráns tanulóknál a magyar nyelvi kompetencia-fejlesztést, s ezen belül a szóbeli 

produkció fejlesztését jelöltük meg fő célként, de a tandem nyelvoktatás lényege szerint 

kapcsolódótt e célhoz hozzáadott értékként a kulturális ismeretszerzés Magyarországról, az 

európai kultúráról. Ugyanakkor a magyar anyanyelvű egyetemistáknál a kulturális 

ismeretszerzés más országról volt a fő cél, amelyhez kapcsolódott a magyar nyelv tanításában 

/ angol nyelv gyakorlásában szerzett ismeretek bővítése. Az egyetemisták számára a 

szemináriumokat a Miskolci Egyetem Neptun rendszerén keresztül hirdettük meg, míg a 

kisdiákokat a saját pedagógusaikon keresztül vontuk be. Az iskolákban szakkörként 

meghirdetett órán tanári felügyelettel kezdték meg a beszélgetéseket a tanulók. A projekt 

időtartama (2016-18) alatt négyszer hirdettük meg szemináriumokat. Az informatikai 

eszközöket az on-line kapcsolathoz a projekt biztosította. A részt vevők a tandem 

nyelvoktatás azon formáját tapasztalhatták meg, amelyben nem találkoznak fizikálisan 
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egymással a szereplők csak az on-line térben, ahol az irányított beszélgetésken túl közös 

feladatokat hajtanak végre. 

A kurzusra nem csak a Bölcsészettudományi Kar hallgatói jelentkeztek, hanem a 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Műszaki Földtudományi Kar hallgatói is. Ez lehetővé 

tette, hogy a kisdiákokhoz érdeklődési körük szerint válasszunk párt. A hallgatók az első 

szemináriumi órákon megismerkedtek az Együtthaladó projektek célkitűzéseivel, majd a 

multikulturális nevelés alapjaival. Ezt követően egy csoportos activity feladatot kellett 

elvégezniük a kisdiákokkal közösen. E feladatban először a miskolci szeminaristáknak kellett 

egy feladványt, egy magyar szót lerajzoltatniuk a budapesti tanulókkal úgy, hogy a szót nem 

mondhatták ki, csak magyar nyelvű instrukciókat adhattak a rajzoláshoz. Majd a kisdiákok 

utasításai alapján rajzoltak az egyetemisták. A csoportos feladatot követték a páros tandem 

beszélgetések, amelyekhez a következő témaköröket adtuk meg:  gasztronómia, autók, 

ünnepek, fesztiválok, sport, városok népsűrűsége, lakhatási szokások, építkezés, „dolgok, 

amiket ne csinálj”. A hallgatóknak a szeminárium végén be kellett számolniuk a közösen 

folytatott munkáról, de élményszerű beszámolóik mutatják, hogy a témakörökhöz 

kapcsolódóan olyan információkat szereztek, amelyeket nem tartalmaznak az útikönyvek. 

•  „Náluk az étkezés közös, azaz körbeülik az asztalt, ahol hozzák ki az ételt és 

mindenki rak magának. Az étteremben nincs sorrend, amelyik fogás először kész, 

azt hozzák ki először.” 

• „Egy kisboltban sor nincs, egyszer csak valaki beugrik eléd és az asztalra teszi a 10 

juant, majd mondja az eladónak, mit kér. Szemrebbenés nélkül.” 

Forrás: Rostás Édua—Dr. Illésné dr. Kovács Mária (2018): Tandem szemináriumi 

beszámolók. (megj. alatt) 

 

A jól tervezett mobilitáshoz azonban nem csak az utazáshoz szükséges információk 

megszerzése a lényeges, hanem azon dolgok ismerete, amit egy másik országban, más 

kultúrában nem illik vagy nem szabad csinálni.  

 

• „Az egyik legfontosabb tényező, amelyet a „dolgok, amiket ne csinálj” lista élére 

tettünk, hogy a kínai embereknek nagyobb igénye van a személyes térre. 

Semmiképpen sem szabad hozzájuk érni, mert offenzív és illetlen viselkedést 

feltételez. Idegenek között szóba sem jöhet az ölelés, átkarolás vagy puszi. Ezen 

kívül, illetlennek számít nyilvános helyen érzelmeiket kifejezni. Mindegy, hogy 

valaki épp szomorú vagy nagyon boldog, ezeket otthon ildomos kifejezni, mert a 

többi emberre ez nem tartozik.” 

• „A kínaiak kerülik a szemkontaktust. Ha valakinek szeretnénk kimutatni az 

érzelmeinket, azt apró dolgokban mutassuk ki, pl. segítsünk a másiknak, és apró 

gesztusokat tegyünk, hogy észre vegye törődünk vele.” 

Forrás: Rostás Édua—Dr. Illésné dr. Kovács Mária (2018): Tandem szemináriumi 

beszámolók. (megj. alatt) 
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ÖSSZEGZÉS 

Bemutatott két projektelemünk milyen haszonnal járhat az EU-n belüli mobilitást tervező 

fiataloknak? A mobilitáshoz sok esetben társul egy leendő külföldi munkavégzési cél is — 

amely a nemzetközi cégek alkalmazottai számára ma már egyre megszokottabbá válik — 

fontos, hogy reális pályaképe legyen a mobilitásra vállalkozó diáknak. Lényeges, hogy 

ismerje az eu-s oktatási rendszerben a megcélzott pálya, szakma elérésének módját, szerezzen 

előzetes alapismereteket munkaerő-piaci szituációkban. Legyen tájékozott a 

munkavállaláshoz szükséges dokumentumok terén és az adott ország munkaerő-piaci 

illemtanában. Az Együtthaladóban kifejlesztett segédanyag ugyanezeket az ismereteket 

közvetíti a Magyarországra érkező tanulók számára. 

Másik projektelemünkből pedig az a tapasztalat adható át, hogy a mobilitási célról szerzett 

reálisabb kép, segít elkerülni a „kulturális sokk”-ot, amely a diákot egy másik országban 

érheti. A célországból származó diákokkal kialakítható tandem során még a kiutazás előtt 

alapvető ország információkat, alapvető kulturális ismereteket szerezhet a tanuló. Az 

Együtthaladóban alkalmazott tandemekhez hasonlóval már az utazás előtt felkészíthetjük a 

diákokat a mobilitásra, hogy kiutazásukkor már valóban csak a tanulmányokra 

koncentrálhassanak, beilleszkedésük zökkenő mentes legyen az új környezetbe. Gyakorta 

rendelnek mentorokat a kiutazó diákok mellé a célországokban, akik hasonló feladatokat 

látnak el, mint a mi tandem vezetőink, de lényeges különbség a két módszerben, hogy a 

tandemen keresztül még otthon, saját országában felkészülhet a diák az új környezetre, 

szokásokra, s így nagyobb az esélye lesz a „jó mobilitásra”. 
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BEVEZETÉS 

A nemzetközi migráció az emberiség számára fő kihívássá, lehetőséggé és megoldásért kiáltó 

problémává vált. A végérvényes vagy ideiglenes, munkavállalási vagy tanulási célú migráció 

egyre inkább általános életstratégiává válik. A mobilitási kapcsolatrendszerek szélesedése, a 

közlekedés bővülő lehetőségei, a kommunikáció fejlődése, az új technológiák megjelenése 

egyszerűbbé és olcsóbbá teszik az elvándorlást. Magyarországon is felgyorsult az elvándorlás, 

amelynek intenzitását bizonyítja, hogy az elmúlt évtizedben évente egy nagyjából Vác méretű 

város lakossága (33 000 fő) hagyja el Magyarországot. Jelen tanulmány a magyarok 

emigrációjára fókuszál, amelynek jellegzetességeit a 2013 és 2017 között elkészült OTKA 

kutatásunk ─ „Legújabb trendek a magyarországi kivándorlásban” ─ mutatja be.  

Vizsgálatunk három adatgyűjtésre támaszkodik:  

- Magyarország megyei jogú városaiban 9876 főt kérdeztünk meg (papír alapú 

kérdőívekkel), migrációs attitűdjükre, hajlandóságukra koncentrálva. 

- Ugyanezt a típusú kérdőívet kissé átalakítva használtuk a legfontosabb célországokban 

(Németország, Nagy-Britannia, Ausztria, Spanyolország, Olaszország, Lengyelország, 

Benelux államok, Svédország, Svájc) élő magyarok életkörülményeinek és 

életstratégiáinak megismerésére. A felmérésben összesen 245 fő vett részt.  

- A kutatás elmélyítése érdekében, 2016 és 2017 folyamán, 56 félig strukturált 

mélyinterjút készítettünk.  

Jelen tanulmányunkhoz 245 külföldön élő honfitársunk nyújtott segítséget. Felmérésünkben 

(survey) az alábbi kérdésekre fókuszáltunk: a külföldi munkavállalásra ösztönző/kényszerítő 

tényezők, a megérkezés, munkába állás kezdetekor felmerülő nehézségek, a külföldi 

magyarok közötti kapcsolati háló összetettsége és minősége, a fizetéssel, az előre jutás 

lehetőségeivel való megelégedettség, a hazaköltözés esélye, a hazalátogatás sűrűsége, az 

otthon maradt családtagok kiköltöztetésének valószínűsége, hazaküldött pénzbeli 

támogatások, a migrációs lánc jellege, eltérő életstratégiák.  

AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEK EMIGRÁCIÓJÁNAK IDŐBELI ÉS TÉRBELI 

SAJÁTOSSÁGAI 

                                                 
37

 A kutatás az OTKA 109449. sz. „Legújabb trendek a magyarországi kivándorlásban” című 2013 és 2017 

között megvalósuló kutatási projekt támogatásával készült. 

 

* A tanulmány rövidített változata  a Tér és Társadalom 2017 31 évf. /4 számában megjelentnek. 
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Egy nagyobb térségben vagy országban élők migrációjának alakulását számos szociális, 

politikai, gazdasági és ökológiai faktor befolyásolja. Az egykori keleti blokk országait 

egyrészt az újonnan kialakult munkaerőpiaci, oktatási, egészségügyi és szociális rendszer, az 

országon belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek, az anyagi depriváció, a várt 

gazdasági prosperitás elmaradása, másrészt a kelet-európai munkaerő iránti nyugati kereslet 

növekedése, a migrációs kapcsolatok újonnan kialakult mintázata, a migrációt elfogadó 

össztársadalmi attitűd, továbbá az általánosan változó, többnyire romló közérzet érinti (Gödri 

2015; Kurekova 2011; Lakatos 2015; Piesse 2014). A magyarok munkavállalási és tanulási 

célú elvándorlásának időbeli alakulása eltér a kelet- és közép-európai mezotérség 

társadalmaira jellemző emigrációs folyamatoktól (1. ábra). 
 

1. ábra: Magyarok kivándorlásának volumene (2000-2016) 

 
Adatok forrása: Online kérdőív a külföldön élő magyarok körében (n=245) 

Hazánkat a 2004-es EU csatlakozást megelőző évtizedben kismértékű elvándorlás jellemezte, 

amely a fokozatosan javuló munkaerőpiaci stabilizációnak, a 2000-es évtized első felében a 

6% körüli, kifejezetten alacsony munkanélküliségnek, ezzel párhuzamosan a javuló 

foglalkoztatásnak és az évi 3-5%-os GDP-növekedésnek volt köszönhető. A reálbérek 

jelentősen emelkedtek, amely egyrészt a grandiózus egyszeri béremeléshez volt köthető 

(2002-ben 800 000 munkavállaló 50%-os közalkalmazotti béremelésben részesült), illetve 

adómentessé tették a minimálbéreket. Az EU-hoz 2004-ben, illetve 2007-ben csatlakozott 

posztszocialista országokból már az integrációt megelőzően megindult az intenzív kivándorlás 

főként Európa fejlett gazdaságú térségeibe. A magyar munkaerőpiac ekkor még kevésbé 

reagált a kínálkozó lehetőségekre. A 2008-ban kirobbant gazdasági és hitelválság ─ Románia 

és Bulgária kivételével ─ térségi szinten még átmenetileg fékezte az emigráció ütemét, 2010 

után azonban az EU munkaerőpiacának kibővülése jelentős változást hozott, amely szinte 

sokkhatású volt a kelet-európai országok számára (Hárs 2012, 2016).  Kelet-Európában – 

Magyarországon is ─ magas szintű, 10% feletti munkanélküliség és alacsony 

foglalkoztatottsági szint alakult ki. Ennek következtében nem csak meglódult az elvándorlás 

üteme Magyarországról, hanem intenzitásában megközelítette a többi új tagországban már 

korábban kialakult mértéket. (Jelenleg a magyar migráns népesség állományának évi átlagos 

növekedési aránya közel akkora, mint például Lengyelországban és Szlovákiában volt 2004-

ben, azonban elmarad az erőteljes baltikumi, romániai és bolgár exodustól). Massey és 
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szerzőtársai (1993) úgy vélik, hogy a későn indult migráció okainak együttese (cumulative 

causation) gyorsította fel az elvándorlás kultúrájának terjedését Magyarországon. A 2011-től 

tapasztalható ─ a demográfiai helyzetet súlyosbító ─ erőteljes növekedést a nemzetközi és 

hazai kutatások (pl. SEEMIG – Helyzetkép a magyarországi elvándorlásról 2014, 

Munkaerőpiaci Tükör 2015, Társadalmi Riport 2016, illetve saját kérdőíves felmérésünk 

eredményei) szerint hosszan elnyúló stagnálás, lassú javulás követ(het)i. Ezt támasztja alá a 

magas fokú kivándorlási hajlandósággal rendelkező magyarok tudatosan rövid- vagy 

középtávra tervezett emigrációja, tehát tanulási célú vagy anyagi megerősödés céljából 

történő külföldi munkavállalás az elvándorlás fő motivációja. A vizsgálatba bevont már 

külföldön élő magyarok 77%-a nem tervezi a hazaköltözést (az emigráns idősödésével a 

remigrációs hajlandóság mértéke csökken), 22%-a viszont tudatosan bizonyos időre hagyta 

csak el Magyarországot. Közülük 29% egy évre költözött külföldre, 44%-uk 2-4 évre, 5 évre 

21%, míg 10 évnél hosszabb távra 5%. A visszavándorlást is szelektivitás jellemzi, a 

Magyarországon hagyott család, a külföldi beilleszkedés nehézségei, a túlképzettség (vagy 

elégtelen kvalifikáció) a hazatérést is motiválhatja (Blaskó, Gödri 2014; Rohr 2012; Szeitl 

2015; Blaskó, Fazekas 2016). Az is igaz, hogy a szakmájától eltérő (alacsonyabb presztízsű) 

munkát vállalók visszatérése az esetek többségében is csak átmeneti, ha a hazai 

munkaerőpiacon újra sikertelenné válnak (például akkor, ha a külföldön elért szinttől 

jelentősen elmarad az itthon elérhető jövedelem, vagy a külföldi tartózkodást bünteti a hazai 

munkaerőpiac) (Horváth 2016; Lados, Hegedűs 2016; Martin, Radu 2012). 

A magyarok számára leginkább kedvelt migrációs célországok sorrendje keveset változott az 

elmúlt két-három évtized folyamán (Blaskó, Ligeti, Sik 2014; Gödri 2015; Hárs 2008, 2016; 

Kurekova 2011; Martin, Radu 2012). Németország az Egyesült Királysággal holtversenyben 

maradtak a legvonzóbb államok (2. ábra), a harmadik helyen Ausztria áll, majd ezeket az 

észak-európai jóléti országok, a Benelux államok, Svájc, Franciaország, Olaszország, 

Spanyolország, Oroszország, Lengyelország, Szlovákia követi. Nagy általánosítással 

elmondható, hogy a magasan képzettek inkább az Egyesült Királyságot és Észak-Európát, a 

szakmunkások Németországot, Svájcot, a Benelux államokat és a mediterrán országokat 

választják. Az Ausztriában és a posztszocialista térségben letelepedők összetétele vegyesebb 

sőt, innen a leggyakoribb a hazaköltözés, illetve a tudatosan rövid idejű migrációt tervezők 

legnagyobb hányada is ez utóbbi térséget választja. 

Saját kutatási eredményeink egybeesnek a fentebb említett célország-választási 

preferenciákkal. Mind a Magyarországon élő határozott emigrációs hajlandósággal rendelkező 

(n=9876), mind a már külföldön tanuló/dolgozó magyarok (n=245) számára Németország, 

Nagy-Britannia és Ausztria jelentik a fő migrációs célpontot. Ezt követően azonban némi 

változást tapasztaltunk, ugyanis a dél-európai országokat (Olaszország, Spanyolország), 

illetve a skandináv térségből kiemelkedően Svédországot jelölték legtöbben jövőbeli 

letelepedésük helyszínéül, illetve nagy számban már évek óta ezen országok lakói. Az Elbától 

keletre eső államok közül Lengyelország emelhető ki, amely az általunk megkérdezett 

magyarok számára kedvező megélhetőségi lehetőségeket, magasabb fizetést biztosító 

célország, elsősorban munkavállalási célú emigránsok számára. 
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2. ábra: 1989 óta emigrált Magyarországon született magyar állampolgárok száma  

 
Adatok forrása: ENSZ Népesedési Divízió Gazdasági és Szociális Osztály, 2015 

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS JELLEGZETESSÉGEI 

A kivándorlást választók között egyre inkább eltűnnek a nem, kor, iskolai végzettség, családi 

állapot közötti különbségek. A migráció egykori társadalmi jellemzőit (például férfitöbblet, 

gyermektelenek, egyedülállók, középfokú végzettséggel rendelkezők, kalandvágyók) a 2000-

es évek kivándorlási mintázatában még univerzális igazságként fogadták el. Jelenleg azonban 

gyakorlatilag a társadalmi, jövedelmi, képzettségi hierarchia teljes vertikumából indulnak 

útnak a magyar állampolgárok (Blaskó, Gödri 2014; Blaskó, Ligeti, Sik 2014; Hárs, Simon 

2016). A mi kutatásunk elvándorlóit nőtöbblet jellemezte, iskolai végzettség terén 46%-ban 

felsőfokú végzettségűek, 42%-ban érettségivel, 16%-ban szakmunkás képesítéssel 

rendelkeztek. Korcsoportonkénti megoszlást vizsgálva egyre ifjabban válnak mobillá a 

magyarok, ugyanis a középiskola után minden harmadik-negyedik fiatal felnőtt külföldi 

felsőfokú oktatási intézménybe jelentkezik. Igaz, hogy a felsőfokú tanulmányok végeztével 

nagy számban vissza is térnek hazájukba. Az emigránsok többségét 20 és 40 év közötti 

fiatalok alkotják, viszont a középkorúak között is egyre népszerűbb stratégiává válik a 

külföldi munkavállalás vagy a munkavállalás nélküli családi integrációt célzó „szimpla” 

kiköltözés.  

A külföldi letelepedés kitaposott ösvényeinek, megismert szokásainak, és a fogadó országok 

nyitott munkaerőpiacainak  köszönhetően mára a magyar emigránsok 60%-a azonnal talál 

munkát, sőt gyakorta már előre lefixált munkára érkezik, ötödüknek pedig csekély időre (1-3 

hét) van szüksége az ideiglenes vagy állandó elhelyezkedéshez. Csupán a kint élők 

elhanyagolható része (8%) küzd a külhoni munkaerőpiaci elhelyezkedéssel. Hangsúlyozandó, 

hogy a munkavállalók 60%-a nem végzettségének megfelelő munkát kap, elsősorban azok, 

akik kevésbé versenyképes felsőfokú végzettséggel és gyenge nyelvtudással rendelkeznek. A 

karrierépítést segítheti a sokrétű külföldi kapcsolati háló, azonban gyakran lehet találkozni 

negatív tapasztalatokkal is ebben a vonatkozásban. Az általunk megkérdezettek 54%-a 

panaszkodott amiatt (főleg a Németországban élő magyarok), hogy a külföldi lakóhelyén élő 

magyarok között gyenge az összefogás, nem segítik eléggé egymást a munkavállalás 

kezdetén, hiányoznak a magyar közösségek.  A legösszetartóbb magyar diaszpórákkal 

Bécsben és Londonban találkoztunk.   
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A megkérdezett magyar munkavállalóknak 10-es skálán kellett értékelniük a külföldi 

fizetéssel való megelégedettséget. Kétségkívül pozitívan értékelték helyzetüket, a kint élők 

több mint 50%-a nagyon vagy teljes mértékben elégedett fizetésével sőt, 5 alatti (tehát 

közepes vagy alacsony fokú) megelégedettséget csupán 13%-uk jelölt. Nagyobb szórást és 

elégedetlenséget mutatnak az előrejutás lehetőségeit vizsgáló kérdésre adott válaszok: 

harmaduk teljes megelégedettségről számolt be, viszont a szűkös karrierlehetőségekről, a 

társadalmi ranglétrán felfelé mozdulás akadályokba ütközéséről a kint élők 37%-ának 

semleges vagy negatív a véleménye.  

Magyar szempontból kedvezőtlen adat, hogy a megkérdezett külföldi magyarok döntő 

hányada (77%-a) nem tervezi a hazaköltözést, sőt, harmaduk a közeljövőben családját is 

szeretné kiköltöztetni. A hazaköltözést célként kitűző, tehát a külföldi létet (ideiglenes) 

anyagi, egzisztenciális megerősödés okán választó emigráns magyarok 30%-a egy éven belül, 

26%-a pedig 2 éven belül tervezi a hazaköltözést. Fő okként a családalapítást, a hazai 

környezetben történő gyermeknevelést, vállalatalapítást és/vagy további fejlesztését, a biztos 

anyagi alapokon nyugvó egzisztenciát, a hitelek törlesztése utáni családi ház építését, 

valamint a hazaszeretetet említették. Még szociodemográfiai szempontból sem egyértelműen 

kedvezőtlen a rövidebb időre történő elvándorlás, mivel növekednek a hazautalások, a 

külföldi szaktudást a hazatérők később itthon kamatoztathatják, bátrabb, profibb és széles 

látókörű vállalkozókká válhatnak. A mérleg másik serpenyőjében a ciklikus migráció negatív 

hatásai találhatóak: a másodlagos polgárok „termelése”, a családi integráció, kohézió gátlása, 

a kulturális súrlódások erősödése, és a végleges visszatelepedés esélyének csökkenése. 

A külföldi munkavállalás egyik fontos magyarázó tényezője a Magyarországon 

maradt/hagyott családtagok folyamatos anyagi támogatása. A KSH szerint, a 2010 óta 

dinamikusan növekvő kivándorlásnak köszönhetően, drámaian növekedtek a hazautalások: 

920 milliárd Ft-ot tettek ki 2015-ben, amely az ország éves GDP-jének 3%-a. A hazautalások 

2012 és 2015 között 236 milliárd forinttal növekedtek, azóta a növekedés dinamikája 

valamelyest visszaesett. Ennek két oka lehet: a kivándorlás üteme lassul, illetve egyre többen 

viszik magukkal közeli családtagjaikat (főként házastársat/élettársat és gyermekeket). Számos 

interjúnk egy újabb jelenséget is feltárt: a magasabb jövedelmi csoportokba tartozó, külföldön 

biztos egzisztenciával rendelkező magyarok, ─ az unokák nevelése és nem utolsó sorban a 

külhoni magasabb szintű egészségügyi és szociális ellátása miatt ─ már a nagyszülőket is 

egyre nagyobb számban költöztetik ki. A 920 milliárd forintos hazautalás azt jelenti, hogy 

feltételezve, hogy 300-400 ezren rendszeresen küldenek pénzt, átlagosan 200-250 ezer 

forintot tesznek félre havonta a külföldön dolgozó magyarok.  

Az általunk megkérdezettek fele nem támogatja itthon maradt családtagjait (vagy azért, mert 

nem igénylik, vagy a saját megélhetésének anyagi biztosítása után nem marad hazautalásra 

szánt jövedelem). Akik támogatják az itthon maradottakat, 50-150 000 forintot tudnak havi 

szinten hazaküldeni. (Kutatásunkban azonban a jövedelemmel, hazautalásokkal kapcsolatos 

kérdésekre érthetően 50%-nál alacsonyabb válaszolási intenzitást tapasztaltunk, tehát 

eredményeink torzíthatnak).  

 

A KIVÁNDOROLT MAGYAROK SZUBJEKTÍV JÓL-LÉT SZINTJE 

A magyarok megelégedettsége, boldogságérzete az egykori vasfüggönytől keletre fekvő 

országok lakosainak átlagánál is lényegesen rosszabb. Leginkább a korrupció, a döntési 

szabadság és a nagylelkűség (szubjektív) tényezői terén tapasztalni deficitet. A magyar 

elégedettség (pontosabban elégedetlenség) szintje az 1989-es politikai fordulat óta tartósan 

alacsony és különösebb ingadozások nélkül lassan tovább romlott. A külföldön élő magyarok 

átlagos szubjektív jól-lét szintje még az itthoniak pesszimista attitűdjét is alulmúlja 4,82-es 
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értékével. Nem meglepő tehát, hogy ők az ország elhagyása mellett döntöttek, és mind 

objektív (gazdasági), mind szubjektív (egyéni megelégedettségi) szempontból kedvező 

országokban telepedtek le. 

A magyarok kirívó elégedetlenségét többek között a rossz egészségügyi ellátás magyarázza, 

míg a leginkább javítani képes tényező a tanulás, főleg a felsőfokú tanulmányok, a 

szakismeret, nyelvismeret és kultúra. Általánosan fontos elégedettségnövelő tényező a 

társadalmi kapcsolatok minősége és mennyisége, gondolva itt a párkapcsolatokra, a rokoni és 

a baráti viszonyokra egyaránt. Magyarországon ezzel szemben relatíve alacsony az 

elégedettségnövelő társadalmi kapcsolatok intenzitása, a rokoni és baráti kapcsolatok 

fenntartása, a biztos megélhetés megteremtése ─ nem önértékük (kapcsolati tőkeértékük) 

miatt ─ javítják a szubjektív jól-létet. A munkanélküliség, valamint a végzettségnek nem 

megfelelő munka is rontja a megelégedettséget sőt, ez a hatás gyorsan továbbterjed a 

családtagokra is ─ a jövővel kapcsolatos anyagi és egzisztenciális bizonytalanságérzet 

növekedése okán (Molnár, Kapitány 2006; Sági 2006; Stutzer, Frey 2006). Ezt főként a 

lakhatás és a felhalmozás biztonságának veszélybe kerülése indokolja
4
.  

 

3. ábra: A külföldi munkavállalásra sarkalló taszító és vonzó tényezők 

Push and Pull factors promting Hungarians’ emigration 

 

         
Adatok forrása: Online kérdőív a külföldön élő magyarok körében (n=245) 

Kutatásunk alátámasztja, hogy a külföldön élő magyarok elégedetlenségét magyarázó okok 

tárháza kimeríthetetlen. Az emigráció elsőszámú indokai természetesen gazdasági-pénzügyi 

jellegűek, ezen kívül a méltó munkakörülményeket, az előrelépés lehetőségét hiányolják (3. 

ábra). A bizonytalanság, a depriváció, a reménytelenség szintén taszító faktor, amely a 

növekvő mértékben polarizálódó társadalom terméke, különösen a társadalom alsó és középső 

státuszcsoportjaiba tartozókat sújtva. Az évtizedek alatt egyre szélesebb társadalmi 

törésvonalakat mélyítő politika, a súlyosbodó korrupció, a panasztársadalom, valamint a 

polgári öntudat hiánya mind-mind indoka a kivándorlásnak.  

A külföldi ideiglenes vagy végleges letelepedés elsősorban a magasabb bérek, a 

karrierlehetőség, a sokszínűbb munkaerőpiac miatt vonzó (4. ábra). Emellett az itthon maradt 

családtagok biztos támogatása, az idegennyelv-tanulás, a multikulturális környezet pozitív 

atmoszférája (tolerancia, befogadás), a külföldi kapcsolati háló erősítése, bővítése, az 
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elismerés iránti vágy, valamint a természeti környezet minősége képezik az emigráció 

motivációit.  

A realitások talajától azonban gyakran elrugaszkodva az emigráció mellett döntők hajlamosak 

a mobilitás előnyeinek felülértékelésére, sokszor túlzott mértékű kitörési lehetőségként 

tekintenek a külföldi munkavállalásra, amely ma már a felnövekvő generációk életstratégiáját 

is meghatározza és befolyásolja a továbbtanulási szándékot. A kivándorlást sokan önmagában 

társadalmi mobilitásként értelmezik.  
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BEVEZETÉS 

Ban Ki-Mun ENSZ főtitkár 2013-ban javaslatot tett, amiben kiemelte, hogy mobilitás 

folyamatát támogatni kell, mivel a fiatalok migrációja minden résztvevő számára hasznos tud 

lenni. A mobil fiatal hozzájárul a befogadó és a kibocsátó ország gazdasági növekedéséhez, az 

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

vállalkozások területén. De Haas (2007) szerint a migráció és a fejlődés nem egyoldalú hatás, 

amelyet csupán a migráció gyakorol a fejlődésre, inkább egy kölcsönös hatásmechanizmus. 

A fiatal korosztály migrációjának mozgatórugóiról és hatásairól szóló tanulmányok többnyire 

mikro- és mezo- szintekre összpontosítanak, a nagy része főleg a migrációt általában (a teljes 

népességre vonatkozóan) vizsgálja, a fiatalok hatását külön nem elemezve, tanulmányunkban 

az Európán belüli 15-29 év közöttiek migrációját vizsgáltuk, azok makrogazdasági adatokra 

történő hatását. 

Felhasználva a MOVE projekt egy másik eredményét, mely szerint a fiatalok mobilitása 

kirajzolja azt, hogy a befogadók a centrum, a kibocsátók pedig a periféria országai, 

bizonyítjuk, hogy minden desztinációban érvényesül a pozitív hatás. 

KUTATÁS ALAPVETÉSEI 

A fiatalok mobilitásának hatásáról szóló vizsgálatainkat teljes EU/EFTA tagországokra, 

valamint területi aspektusból is elvégeztük. Román kollegáink eredményeit felhasználva – ők 

a kutatási projektben klaszterelemzéssel megvizsgálták, hogy a bejövő és kimenő vándorlás 

alapján milyen mintázat jelenik meg – a munkaerőpiaci és gazdasági növekedési 

következményeket külön centrum, azaz befogadó országokra és külön periféria, azaz 

kibocsájtó nemzetgazdaságokra is meghatároztuk (Manafi et al, 2017).  

Az első csoportba a fogadó országok
38

 kerültek, ezeket a fiatalok munkanélküliségi arányának 

alacsony szintje, az egy főre jutó magas GDP, a szociális védelem magas szintű kiadásai, a 

GINI és HDI indexek alacsony szintje és a szegénységi kockázat alacsony szintje jellemzi. A 

centrum országokat magas népsűrűség, magas termelékenység és magas nyugdíjak jellemzik. 

Ezen országok földrajzilag Európa központjában helyezkednek el, gazdaságilag, társadalmilag 

fejlettek. A második klaszter országaiban
39

 a fiatalok munkanélküliségi aránya, a GINI index 

                                                 
38

 Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, 

Németország, Olaszország, Svédország. 

* A tanulmány rövidített változata  a „ Hatás és ellenhatás” – fiatalok európai mobilitásának hatása a 

gazdaságra és a munkaerőpiacra címmel a Tér és Társadalom 2017 31 évf. /4 számában 

megjelent írásnak 

39
 Bulgária, Csehország, Észtország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia. 
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és a szegénység kockázatának kitett emberek aránya magasabb, az egy főre jutó GDP, a 

szociális védelemre fordított kiadások, a népsűrűség, a termékenységi ráta és a nyugdíjak 

kiadásai alacsonyabbak, mint az első klaszterben. Ebben a klaszterben a kelet-európai 

országokat, valamint Spanyolországot és Portugáliát találjuk. A második klaszter neve az EU 

/ EFTA periféria-küldő országok. A harmadik csoportba Norvégia és Luxemburg került
40

, 

kimagaslóan magas GDP-vel és a fiatalok feleakkora munkanélküliségi rátájával. A vizsgálat 

során arra derült fény, hogy a 10 év alatt ezek a klaszterek Spanyolország kivételével 

állandóságot mutatnak. 

BRAIN-DRAIN HATÁS 

A legdominánsabb tényező, ami többnyire a fejlődő országokra jellemző, hogy elvesztik a 

legtehetségesebb és a legmagasabban képzett munkavállalóikat a más országokba történő 

migráció miatt. Docquier és Rapoport (2012) tanulmányozta a brain drain húzó tényezőit, és 

kimutatta, hogy a jelenség a nemzetközi migráció és a globalizáció egyik fő eleme. Jól 

képzett, egészséges fiatalok nagyobb arányban választják a külföldi munkavállalás 

lehetőségét további fejlődés iránti vágyból (Dodani, Laporte 2005; Golovics 2014). 

A MOBILITÁS HATÁSA A MUNKAERŐPIACRA ÉS A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSRE 

A migráció munkaerőpiacra gyakorolt hatásával foglalkozó irodalmak széleskörűek és 

gyorsan fejlődőek. A tanulmányok többsége a munkaerő-kereslet és az aggregát kínálat 

makrogazdasági modelljeit alkalmazva azt mutatja, hogy a migráció a béreket és a 

foglalkoztatást is befolyásolja (Battisti etal. 2014; Borjas 2015; Docquier et al. 2014; 

Ottaviano, Peri 2012). A fiatalok mobilitása feltételezésünk szerint hatással van a 

foglalkoztatásra, azonban nem kiszorítja a hazai fiatal munkavállalókat, hanem azokat 

kiegészítve csökkenti a munkanélküliséget. 

Marr és Siklos (1994, 1999) is bizonyította, hogy a migrációs ráták változása nem növeli a 

munkanélküliséget. A fiatalok hamar képesek integrálódni a gazdaságba, erősödhet a kutatás-

fejlesztés tevékenysége, a vállalkozások száma növekedhet, a képzett migráns növeli a 

kreativitást és a technológiai szint fejlődik a hozott tudás és know-how által. (Rédei 2005) Ha 

a meglévő és bejövő munkavállalók készségei, ismeretei, tapasztalata és képessége egymást 

kiegészítik, a munkaerőpiaci verseny nem fog növekedni, de a termelékenység igen, ami a 

bérek emelkedését eredményezi (Borjas 1995; Ruhs, Vargas-Silva 2015). Ha a bejövő fiatalok 

rövidtávú mobilitása Európában növeli a fiatalok munkanélküliségi arányát, kiszűrve a 

gazdasági (GDP, FDI, reál minimálbérek), valamint a társadalmi mutatók (városi lakosság, 

iskolázottsági szint) hatását, akkor a meglévő munkavállalók és a bejövő munkavállalók 

képességei elsősorban helyettesítik egymást. Ha azonban a rövidtávra bejövő fiatalok 

mobilitása növeli a piaci áron mért GDP-t kiszűrve a gazdasági (FDI), valamint a társadalmi 

mutatók (városi lakosság, iskolázottsági szint, HDI) hatását, ez azt feltételezi, hogy a meglévő 

munkavállalók és a bejövő munkavállalók elsősorban egymást kiegészítő jellegűek. .Ezért azt 

feltételezzük, hogy a bejövő mobilitás nem növeli a munkanélküliséget a fiatal generáció 

esetében, sokkal inkább az egy főre jutó GDP növekedését eredményezi. 

MODELLEK 

Az elemzéseket három országcsoportra végezzük el: a 30 vizsgálatba bevont EU/EFTA 

országra, a centrum (befogadó) és a periféria (kibocsátó) országokra. Egyrészt a fiatalok 

bejövő mobilitásának a fogadó ország munkanélküliségére (pontosan a fiatalkorúak 
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 Svájc a sok hiányzó adat miatt a klaszterek szerinti elemzésből kimaradt. 
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munkanélküliségi rátájára) gyakorolt hatását vizsgáljuk. A modellszámítások során a GDP, a 

városi népesség, a reál minimálbér, az iskolázottság mutatók hatását vettük még figyelembe 

azért, hogy ezen tényezők hatását kiszűrjük a bejövő fiatalok mobilitásának 

munkanélküliségre gyakorolt hatásának vizsgálatánál (Hemming et al, 2016a). A 

vizsgálatunkban a mobilitás és a számunkra érdekes makrogazdasági paraméterek mellé a 

modellek felépítéséhez egyéb számunkra fontos szociális-gazdasági mutatókat is figyelembe 

vettünk, hogy teljesebb képet kaphassunk a fellépő ok-okozati összefüggésekről. 

ADATOK ÉS MÓDSZEREK 

Az elemzéshez a MOVE projektben EUROSTAT munkaerő-felmérés adatállománya alapján 

épített adatbázist használtuk (Hemming et al, 2016b). A fiatalokat a statisztikák általában 25 

éves korig tekintik tanulás és munkavállalás szempontjából fiatalnak. A XXI. századra ez 

azonban megváltozott, a mi vizsgálatainkban 29 éves korig határoztuk meg a fiatalt. 

A panel adatok (más néven longitudinális vagy keresztmetszeti idősoros adatok) olyan 

adatsorok, amelyben több entitás vagy változó viselkedését időben megfigyelik. A mi 

esetünkben 30 különböző országból 10 évig számos különböző változót mértünk, mivel a 

kutatáshoz a 2004 és 2013 közötti makrogazdasági adatokat használtunk fel 30 országból
41

, 

kiegészítve az azonos időtávra vonatkozó mobilitási adatokkal a 15-29 év közötti korosztályra 

vonatkozóan. A mintát teljes sokaságnak tekintjük, hisz az Európai Unió és az EFTA alkotta 

integráció minden országának adatát bevonjuk az elemzésbe. 

A modellszámítások elvégzését a késleltetési idők meghatározásával kezdtük, mivel a modern 

ökonometriai számítások mind figyelembe veszik azt az optimális időtávot, aminél a vizsgált 

hatás maximálisan érzékelhető. A késleltetés meghatározásához a legkisebb négyzetek 

módszerét (OLS –Ordinary Least Squares) választottuk, mivel ez segít úgy meghatározni a 

legerősebb kapcsolatot, hogy az értékek közötti távolságok négyzetösszegét minimalizálja. 

A késleltetés vizsgálata szignifikánsan kimutatta, hogy magas korrelációs együttható mellett 

azonnal jelentkező hatások mutathatók ki a mintákból, így 0 évben definiáltuk az optimális 

késleltetést. Ez alapján kijelenthető, hogy a bejövő fiatalok mobilitásának változásának 

hatására gyorsan változik a munkaerőpiac és a gazdasági növekedés. 

A folytatásban regressziós fixhatás modell elemzést végeztünk, mely során figyelembe vettük 

a Hausman-teszt eredményét, a VIF (variance inflation factor) mutatószámot a kollinearitás 

kiszűrésére, illetve a Durbin-Watson próbafüggvény értékét, ami az autokorrelációt szűri ki a 

mintából (Studenmund 2006). 

A számítások során az egyes változók együtthatóihoz tartozó szignifikancia-szinteket nem 

vizsgáltuk, mivel nem mintából következtetünk a teljes sokaságra, hanem – ahogy fentebb 

jeleztük – a vizsgálat tárgyát képező országcsoport (Európai Unió és EFTA tagállamok) 

valamennyi tagjának adatát bevontuk az elemzésbe. 

A modellszámítások elvégzéséhez a GRETL 7 for Windows illetve az IBM SPSS szoftverek 

kerültek felhasználásra. 

 

EREDMÉNYEK 

Elsőként a bejövő fiatalok mobilitásának a fiatalok munkanélküliségi rátájára gyakorolt 

hatását, majd a gazdasági növekedésre gyakorolt hatást mutatjuk be a három országcsoportra 

külön-külön lebontva: a valamennyi vizsgált EU-EFTA országot magában foglaló elemzést 

követően a centrum, majd a periféria országokra végeztük el. 
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Ahogy az 1. ábrán látható, az összes vizsgált ország esetén a bejövő fiatalok mobilitásának 

fokozódása csökkenti a fiatalok munkanélküliségi rátáját, kiszűrve az egyéb gazdasági (GDP, 

FDI és reál minimálbér) és társadalmi tényezők (városi népesség aránya és felnőtt lakosság 

iskolázottsága) hatását. A bejövő fiatalok mobilitásának 1 százalékpontos emelkedése a 

fiatalok munkanélküliségi rátáját átlagosan 0,1 százalékponttal csökkenti a modell alapján. 

Ezen kívül a fiatalok munkanélküliségi rátáját az egy főre jutó GDP is csökkenti. A reál 

minimálbér emelkedése azonban növeli a fiatalok munkanélküliségét, vagyis ez esetben a 

korreláció pozitív. A társadalmi változókat figyelembe véve megállapítható, hogy mind a 

felnőtt lakosság iskolázottsága, mind a városi népesség aránya egyenes arányban áll a fiatalok 

munkanélküliségével. 

A centrum országok esetén a bejövő fiatalok mobilitásának fokozódása szintén csökkenti a 

fiatalok munkanélküliségi rátáját, kiszűrve az egyéb gazdasági és társadalmi tényezők hatását. 

A bejövő fiatalok mobilitásának 1 százalékpontos emelkedése ez esetben is átlagosan 0,1 

százalékponttal csökkenti a fiatalok munkanélküliségi rátáját a modell alapján. Ezen kívül az 

egy főre jutó GDP, az FDI és a városi népesség aránya is egyenesen aránylik a fiatalok 

munkanélküliségéhez. 

A periféria országokban a bejövő fiatalok mobilitásának emelkedése szintén csökkenti a 

fiatalok munkanélküliségi rátáját. Valamennyi vizsgált gazdasági indikátor (GDP, FDI, reál 

minimálbér) fordítottan arányos a fiatalok munkanélküliségével, míg a városi népesség aránya 

és a felnőtt lakosság iskolai végzettsége egyenesen arányos vele. 

 

 1. ábra: A fiatalok bejövő mobilitásának a munkanélküliségre gyakorolt hatását leíró 

modell 

 
 

Az összes vizsgált ország esetén a bejövő fiatalok mobilitásának fokozódása növeli a GDP-t, 

kiszűrve az egyéb gazdasági (FDI és reál minimálbér) és társadalmi tényezők (városi 

népesség aránya és felnőtt lakosság iskolázottsága) hatását. A modell alapján a bejövő fiatalok 

mobilitásának 1 százalékpontos emelkedése a gazdasági teljesítményt átlagosan 0,05 

százalékponttal növeli. Mindkét vizsgált gazdasági indikátor (FDI és a külföldi tulajdonú 

vállalkozásokban foglalkoztatottak száma) negatívan hat a GDP-re. A felnőtt lakosság 

iskolázottsági szintje növeli, míg a HDI csökkenti a GDP-t (2. ábra). 
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A centrum országokban a bejövő fiatalok mobilitásának növekedése elősegíti a gazdasági 

növekedést (az együttható értéke 0,001) csakúgy, mint a külföldi tulajdonú vállalkozásokban 

foglalkoztatottak, a HDI és a felnőtt népesség iskolázottsága. Az FDI emelkedése azonban 

csökkenti a gazdasági növekedést. 

A periféria országokban a fiatalok mobilitásának gazdasági növekedésre gyakorolt potenciális 

hatásának vizsgálata azt mutatja, hogy nemcsak a bejövő fiatalok mobilitása, hanem a felnőtt 

lakosság iskolázottsági szintje és a HDI is pozitívan aránylik a GDP-hez, míg az FDI és a 

külföldi tulajdonú vállalkozásokban foglalkoztatottak fordítottan arányosak vele. 

 

2. ábra: A fiatalok bejövő mobilitásának a GDP-re gyakorolt hatását leíró modell 

 

 

A klaszterek elemzésénél azt tapasztaljuk, hogy mind a centrum-fogadó országokban, mind a 

periféria-küldő országokban csökkenti a munkanélküliséget a bejövő fiatalok mobilitása. A 

bejövő fiatalok rövid távú mobilitásának egy százalékpontos növekedése a fiatalok 

munkanélküliségi rátáját 0,11 százalékponttal csökkenti a centrum-fogadó országokban, és 

0,09 százalékponttal a periféria-küldő országokban (2. táblázat). A bejövő fiatalok 

mobilitásának kedvező hatása a munkanélküliségi ráta tekintetében erősebb a fejlettebb 

központban található fogadó országokban. Meg kell jegyezni, hogy a hatás erőteljesebb a 

periféria-küldő országokban, ha nem a munkanélküliséget, hanem a GDP-t vizsgáljuk. A 

centrum-fogadó országokban a bejövő fiatalok mobilitásának egy százalékpontos növekedése 

átlagosan 0,01 százalékponttal emeli a GDP-t, míg a periféria-küldő országok esetében a 

növekedés 0,04 százalékpont. A különbség oka lehet az a tény, hogy amikor a gazdasági 

növekedés kiindulási szintje alacsonyabb, a növekedés magasabb százalékos aránya 

könnyebben lehetséges, mint egy magasabb kiindulási szinttől. 
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1. táblázat: A bejövő fiatalok mobilitásának a fiatalok munkanélküliségi rátájára és a GDP-

re gyakorolt hatásának összefoglalása 

 

Rövid távú bejövő mobilitás 

EU/EFTA 

centrum-fogadó 

országok 

EU/EFTA 

periféria-küldő 

országok 

Teljes minta 

Fiatalok 

munkanélküliségi 

rátája 

↓ (0,11%) ↓ (0,09%) ↓ (0,12%)
 

GDP ↑ (0,01%) ↑ (0,04%) ↑ (0,05%)
 

Forrás: saját szerkesztés 

 

ÖSSZEGZÉS 

A modellszámítások eredménye több korábbi kutatást is alátámasztanak, többek között 

Battisti et al. 2014; Borjas 2015; Docquier et al. 2014; valamint Ottaviano, Peri 2012 kutatási 

eredményeit, melyek szerint a bejövő fiatalok mobilitása csökkenti a munkanélküliséget. 

Hipotézisünket sikerült bizonyítani mindhárom vizsgált esetre (1. táblázat). 

Fontos eredmény, hogy a bejövő fiatalok mobilitása növeli a GDP-t, több más hatás 

figyelembe vételével. Ez arra utal, hogy a fiatalok mobilitása hozzájárulhat a gazdasági 

növekedéshez, fejlődéshez. Azt jelenti, hogy a bejövő munkavállalók készsége, tudása, 

tapasztalata és képessége nagymértékben kiegészíti a meglévő munkavállalók készségeit, ami 

növeli a termelékenységet és ezáltal elősegíti a gazdasági növekedést. 

Felvetésünk, hogy a bejövő fiatalok helyettesítik a kimenő fiatalokat nem került elutasításra, a 

bejövők úgy helyettesíthetik a kimenőket, hogy a készségeik különböznek, magasabbak, 

ezáltal növelik a termelékenységet. 

Reményeink szerint az eredményeinkkel hozzájárulunk egy, az Európai Unió által 

kidolgozandó Humán Erőforrás Stratégia kialakításához, melyben a fiatalokkal kapcsolatos 

politikai elképzelések első helyen szerepelnek, és ennek a fiatalok minden fajta mobilitásának 

megfelelő irányítása a kulcskérdése. 
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migrációs attitűdök, munkaerőpiaci depresszió, második generációs elvándorlás 

 

BEVEZETÉS  

Cikkünkben a periférikus és szerkezeti változáson átment területeken, településeken fellépő 

jelenséget, a második generációs elvándorlást és a munkaerőpiaci depressziót tárgyaljuk. 

Második generációs migrációs elvándorlás fogalmán azt értjük, hogy a szülők a következő 

generációt elvándorlásra bíztatják, miközben ők maguk helyben maradnak (Dabasi-Halász, 

Hegyi-Kéri 2014). Tanulmányunkban arról írunk, hogy a rendszerváltozás folyamán, után 

átélt munkaerőpiaci nehézségeik miatt a szülők gyermekeiket más ország, régió 

munkaerőpiacai felé irányították, így a jelenlegi fiatal korosztály köréből hasonló mértékű 

elvándorlás indult meg, mint korábban, a rendszerváltozás idején.  

(A munkaerőpiac származtatott piac, alapvetően a kereslet határozza meg, amely  a termelési 

tényezők és a fogyasztási javak előállításához ill. a szolgáltatásokhoz szükséges emberi 

erőforrásigényéből vezethető le).   A munkaerőpiaci depresszió lényege, hogy az ipari 

átalakulás, a rendszerváltozás következményei megkésve jelentkeznek a munkaerőpiacon 

(Dabasi-Halász, Hegyi-Kéri 2014): a munkaerő a valós piaci helyzetnél kedvezőtlenebbnek 

ítéli meg lehetőségeit a karrierlehetőségek, elhelyezkedés, jövedelem szerzés szempontjából 

(Hegyi-Kéri 2016).
42

 A valós vagy vélt munkaerőpiaci problémák nem csak a közvetlen 

tapasztaláson, de a szülőkön keresztül is hatnak a fiatalokra.  

Kutatásunkhoz Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik településén (egy közel 1000 lakosú 

településen, 134 fős elemszámú mintán) a miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium 

munkatársaival és egyetemista hallgatóival gyűjtöttünk primer adatokat, 2016 nyarán. 

 

A PERIFÉRIKUS TÉRSÉG JELLEMZŐI  

Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeinek nagy része periférikus, elmaradott térségnek 

számít (Pénzes 2014). A rendszerváltozás nem kedvezett az akkor még az ország egyik ipari 

központjaként számon tartott Észak-magyarországi régiónak, amelynek kedvezőtlen hatásait a 

régióban kimagasló arányban élő roma származású népesség is megsínylette. „A 

magyarországi gettósodott települések, a „cigányfalvak”, általában perifériális helyzetű, 

aprófalvas területen helyezkednek el. A rendszerváltást követő gazdasági- társadalmi 

átalakulással, a térbeli egyenlőtlenségek növekedésének következményeként ezen települések 

száma jelentősen gyarapodott, egyes területeken már térséggé szerveződtek” (Virág 2008, 

60.). Virág a tanulmányában egy – az általunk primer módon kutatott településünkhöz 

hasonlóan - perifériális helyzetű település roma lakosságának gazdasági helyzetét vizsgálva 

leírja, hogy a cigány családok a szocializmus időszakában számos munkahely közül 

válogathattak, és a térség mezőgazdasági szövetkezetei, az állami gazdaságok is munkát 

                                                 
* A tanulmány eredeti változatamegjelent a Tér és Társadalom 2017 31 évf. /4 számában. 

 
42 Hegyi-Kéri (2016) disszertációjában részletesen bemutatja a két fogalmat.  
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kínáltak számukra. A cigány etnikum ennek köszönhetően stabil társadalmi státuszt tudott 

elérni (Kovács 2007). 

A periférikus térségeket kistérségi, járási szinten is meghatározhatjuk Magyarországon. A 

290/2014. (XI. 26.), illetve az azt módosító 106/2015. (IV. 23.) számú kormányrendelet 

rögzíti azon szempontokat, amelyek kijelölik a komplex programmal fejlesztendő járásokat. 

2016-ban a KSH számításai szerint 36 járás tartozott a periferikus térségek körébe, 

lakónépességük 2015-ben 982 ezer fő volt. E 36 járásból 10 az Észak-magyarországi 

régióban, közülük 8 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt található. Vizsgálatunkat e 

komplex programmal fejlesztendő járások egyikének településén végeztük. 

 Megkülönböztethetünk belső és külső perifériákat is (G. Fekete et al. 2013). A belső 

perifériák a térségen belül mutatnak a perifériára jellemző sajátosságokat, míg a külső 

perifériák földrajzi értelemben is a térség határain helyezkednek el (G. Fekete et al. 2013). A 

fejlesztendő térségek általában nem alkotnak homogén csoportot; társadalmi-gazdasági 

jellemzőik különbözhetnek. Míg a dél-alföldi, dél-dunántúli településeket leginkább az erősen 

elöregedő társadalmi összetétel jellemzi (KSH 2016), addig a Borsod-Abaúj-Zemplén és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falvak lakossága fiatalabb korszerkezetű, elsősorban a roma 

lakosság magasabb aránya miatt. A periférikus térségek általános jellemzője a centrumoktól 

való nagyobb távolság, illetve a fejletlen közlekedési hálózat, ezért nehéz a központi település 

megközelíthetősége, következésképpen a termékekhez, szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

(Alpek 2017). E periferikus járások népességmegtartó képessége alacsony, az elvándorlásban 

kulcsszerepet játszik az itt élők kedvezőtlen munkaerőpiaci, jövedelmi helyzete, illetve a 

kilátástalanság érzete (G. Fekete et al. 2013).  

A roma népesség országon belüli területi megoszlása egyenlőtlen, a cigányság mintegy 

kétharmada Délnyugat- és Északkelet-Magyarországon él (Pénzes 2016). A romák 

kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzete megmutatkozik a gyengébb iskolázottság mellett a 

földrajzi elhelyezkedés hátrányában és a kiterjedt társadalmi diszkriminációban. Ábrahám és 

Kertesi (1996) a munkanélküliség regionális okait kutatták, melyek között a 

munkaerőállomány eltérő iskolázottsági szintjét, a roma népesség egyenetlen területi 

megoszlását, valamint az etnikai alapú munkaerőpiaci diszkriminációt említették, mégpedig 

úgy, hogy a munkanélküliség kialakulására kezdetben főleg a diszkrimináció hatott, majd 

1994 végétől az alacsony fokú képzettség (Ábrahám, Kertesi 1996). Az ország olyan 

régióiban volt felülreprezentált a cigány lakosság, ahol egyébként is kedvezőtlenné vált a 

foglalkoztatási helyzet, így a cigányok periférikus térségekbe „szorultak”.  

Emellett a roma népesség a község típusú településeken koncentrálódik. A legutóbbi 

népszámlálás szerint a magát cigánynak valló népesség 52%-a lakott ilyen településeken 

(KSH 2011), ahol általában kevesebb a munkalehetőség (Kertesi 2000). A romák – több 

kritérium alapján is – a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportnak minősülnek, a 

cigányok a rendszerváltás igazi vesztesei. A cigányok a rendszerváltás előtt tartós, folyamatos 

munkaviszonnyal rendelkeztek (Kertesi 2000), a szocialista nagyüzemek adtak nekik 

megélhetést, ahol segédmunkások lehettek alacsony iskolai végzettséggel is (Dabasi-Halász 

2011).  

A munkahelyeket teremtő vállalkozások telephelyeiket még a hátrányos helyzetű térségekben 

is a fejlettebb településekbe telepítik (Kulcsár 2006), így igen fontos szempont, hogy milyen a 

periférikus területek közlekedési helyzete. Jól ismert, hogy Magyarországon a peremhelyzetű 

községek és városok bekapcsolódása a településközi munkaerő-áramlásba nehézkes, az itt élő 

munkavállaló nemigen tudja vállalni az igázást – a nagy utazási távolság és a tetemes utazási 

költségek miatt (Bartus 2003). Az utazási költségek tekintetében kedvezőtlen helyzetű az 

Edelényi, Szikszói és Encsi járások szinte egésze, a Putnoki és a Gönci járás északi területei.  
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Az esélyhátrányok kumulálódnak a roma álláskeresők csoportjában, mobilitási készségük és 

képességük alacsony (Alpek 2017).  

 

KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK ÉS MÓDSZERTAN  

A belső migráció legfőbb indítéka gazdasági okokban jelenik meg, amelyek közül a 

munkaerőpiac játszik jelentős szerepet, tehát ez esetben gazdasági migráció, azon belül is a 

munkavállalási célú migráció van túlsúlyban (Bába 2008). A bővülő lehetőségek miatt a 

vidéki településekről is egyre nagyobb arányú az országhatárokat átlépő elvándorlás. A 

migráció, mobilitás mintázata eltérő a munkanélküliek, az egyetemi végzettségűek, a 

megyeszékhelyen élők (Gödri, Feleky 2013), és feltételezésünk szerint a periférikus 

területeken élők esetében is.  

A roma kisebbség migrációs attitűdjéről, térbeli mozgásáról Magyarországon viszonylag 

kevés tanulmány született. Ezek közül említjük meg a Népességtudományi Kutatóintézetben – 

közel 1500 fő 18-40 évesek körében – készített felmérést (Gödri, Feleky 2013), amelynek 

célja a romák külföldi migrációs hajlandóságának vizsgálata volt. A felmérés alapján a roma 

származásúak esetében 9,4% komolyan tervezi a külföldi munkavállalást. Ez az arány 

kevéssel elmarad a teljes minta esetében mért 11,7%-ától.  

Ugyanennek a tanulmánynak keretében a romák országon belüli migrációját Hajdú-Bihar és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vizsgálták, s a felmérés feltárta, hogy a megyékbe 

beköltöző roma lakosok származási helye főként Budapest, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye, onnan is főként Ózd és Edelény térségéből. A megyén belüli mozgásokra jellemző, 

hogy inkább az azonos kiterjedésű, kisebb térségek között történik. A vizsgált megyékből 

elvándorlók elsősorban Budapestet választják, illetve egy részük a Budapesti agglomerációt. 

Az elmúlt 5 évben a romák Hajdú-Bihar megyében a legnagyobb arányban a városokból és 

megyeszékhelyekről vándoroltak el, méghozzá a városból elsősorban községekbe és 

nagyközségekbe, viszont a megyeszékhelyről egyértelműen városokba. Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében pedig jellemzőbb a községből községbe költözés, ezt követően gyakori volt 

még a városból községbe költözés is. A nemzetközi migrációban a legfőbb célország 

Németország, Kanada és Nagy-Britannia volt (Pénzes 2016).  

Kutatásunkban kérdésként merült fel, vajon a községben élők a valóságosnál is 

rosszabbnak látják-e a lokális munkaerőpiacot és abban saját, illetve gyermekeik helyzetét? 

Jövőképüket befolyásolja-e a rendszerváltozás során szerzett tapasztalatuk? Miközben saját 

migrációs hajlandóságuk alacsony, ez a depressziós hozzáállás arra készteti-e őket, hogy 

gyermekeiket elvándorlásra ösztönözzék?  

Kutatásunk előzményei között említjük meg a 2012-ben Miskolcon végzett kérdőíves 

felmérést, amely során 263 fő véleményét kérdeztük meg (Dabasi, Hegyi-Kéri 2014). A 

kutatás során kirajzolódott a munkaerőpiaci depresszió, vagyis, hogy rosszabbnak ítélik meg a 

helyzetüket, mint az valójában. Miskolcon a megkérdezettek 90%-a szerint a fiataloknak 

nincs munkalehetősége a környéken. „A környéken alacsony iskolai végzettségűek élnek” 

állítással a megkérdezettek 75%-a értett egyet. „A közelben többnyire munkanélküliek élnek” 

kijelentés értékelésekor teljesen vagy inkább egyetértők aránya 84% volt. Továbbá a többség 

úgy vélte, hogy az állam vagy a város nem támogatja a környéken élőket a 

munkahelykeresésben. Azon megkérdezettek esetében, akiknél bizonyítható volt, hogy a 

munkaerőpiacot „depressziósabban” értékelik, nagyobb arányban kimutatható volt, hogy 

gyermekeiket vándorlásra biztatják.  
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E tapasztalatok is segítettek megfogalmazni jelen kutatásunk hipotéziseit: 

 

- Vidéki, periférikus településen is jelen van a munkaerőpiaci depresszió és a második 

generációs migrációs nyomás.  

Kutatásunk során a miskolci kérdőíves felmérés tapasztalataiból kiindulva, a fenti 

állítások közül a fiatalok munkalehetőségére, az iskolai végzettségre, a 

munkanélküliségre kérdeztünk rá.  

- A vizsgált településről egyre többen fontolgatják az elvándorlást, azaz a migrációs 

potenciál növekedést mutat.  

A fiatalabb nemzedék számára vonzó-e a lokális munkaerőpiac, vagy inkább a külföldi 

munkavállalást preferálják? A vándorlási folyamatban van-e, és ha igen, milyen 

szerepe van a családnak?  

- A roma családokat eltérő migrációs attitűd jellemzi.  

A migrációt – mint családi döntést – befolyásolja az etnikai jelleg. Kutatásunk egyik 

lényeges kérdése, hogy a roma és a nem roma lakosok között van-e eltérés a 

nemzetközi vándorlással kapcsolatosan. Vagyis az a feltételezésünk, hogy a roma 

családok esetében a migrációval kapcsolatos attitűdök eltérést mutatnak a községben 

élő nem roma lakosokétól. Több tényezőt vettünk figyelembe: a fiú-leánygyermek 

elvándorlásra való ösztönzése, hazautalások, a család támogatásának kérdéseit.  

 

VÁNDORLÁSI MINTÁZAT ÉS MUNKAERŐPIACI ATTITŰDÖK VIZSGÁLATA EGY 

PERIFÉRIKUS TELEPÜLÉSEN  

A 2011-es népszámlálási adatok szerint Magyarországon 315 583 fő roma lakos élt, 

ebből a legnagyobb számban Észak-Magyarországon (93 332 fő), azt követően Észak-

Alföldön és Dél-Dunántúlon. A népszámlálási adatok önbevallás útján születnek, valójában a 

legtöbb becslés a hazai cigányság lélekszámát 600.000-800.000 főre teszi (Pénzes 2016). 

Kutatásunk szempontjából meghatározó, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 58 376 fő 

roma származású lakost jegyzett a KSH, ami az ország megyéi között az első helyet jelenti e 

vonatkozásban. A cigány származású lakosság településtípusonkénti megoszlására jellemző, 

hogy javarészt az 1500-2999 fős községekbe és nagyközségekbe laknak. 1993-ban a romák 

60,5%-a  élt községekben, 2010-ben ez a szám lecsökkent 50%-ra, ennek fő oka  a romák 

városok felé irányuló vándorlása (Pásztor et al. 2013).  

Felmérésünk egy körülbelül 1000 fős községben készült 2016 júniusában, ahol a 

2011-es népszámlálás során a lakosság 30-40%-a vallotta magát cigány származásúnak.  

Kutatásunkban, amelyet a Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium, Cigány 

Szakkollégium hallgatóival közösen végeztünk, arra törekedtünk, hogy nemre, korra és a 

roma származásra vonatkozóan reprezentatív legyen a felmérés. A kutatás egyedisége abban 

rejlik, hogy a roma és nem roma lakosok véleményét – nem összevonva – sikerült 

megismernünk az elvándorlásról és a munkaerőpiaci lehetőségekről. Mivel a kérdezők 

többsége roma egyetemista volt, így feltételeztük, hogy az identitás önbevallás útján történő 

meghatározása során valós képet kaptunk. A községben töltött 5 nap alatt – számos interjú 

mellett – 134 főt kérdeztünk meg. A korábbi kutatások, valamint a polgármesterrel és a helyi 

roma önkormányzati vezetőkkel folytatott interjúk alapján az a véleményünk alakult ki, hogy 

az általunk vizsgált település lakosságának körülbelül 45%-a roma származású. A 1. táblázat 

mutatja a reprezentatív felmérésünk arányait, amelynek kiinduló pontja az előbb említett 

becslésünk, és a népszámlálás során magukat romának vallók nemi és korbeli eloszlása.  
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1. táblázat: A primer kutatás által előirányzott lekérdezési összetétel 

Roma lakos 

45% Kor szerinti megoszlás 

Nemek  20-39 év közötti  40-59 év közötti  61- év feletti  

férfi 9% 12% 1% 

nő 9% 12% 2% 

Nem roma lakos 

55% Kor szerinti megoszlás 

Nemek 20-39 év közötti  40-59 év közötti  61- év feletti  

férfi 10% 8% 7% 

nő 9% 8% 13% 

Forrás: saját szerkesztés 

A kutatás során, minden nap, a község különböző részein folytattuk a lekérdezést, 

illetve délelőttönként a forgalmasabb közösségi helyeken (bolt, önkormányzat, vasárnap a 

templom) állítottuk meg az arra sétálókat. A KSH népszámlálási adatai alapján összeállított 

mintavételi tervet sikerült tartanunk, a lekérdezést befejezve 134 értékelhető kérdőív állt 

rendelkezésünkre. A megkérdezettek 18 év feletti lakosok voltak. A legnagyobb nehézséget a 

61 év feletti roma lakosság megkérdezése jelentette, ebben az esetben a kitűzött aránytól a 

férfiak esetében 10%-kal maradtunk el. A kérdőívre válaszolók között 47- 53% volt a férfi - 

nő arány. Saját bevallásuk szerint a megkérdeztettek 44,8%-a vallotta magát a roma 

kisebbséghez tartozónak, míg a roma egyetemisták szerint a megkérdezettek 47%-a volt roma 

származású. A roma lakosság esetében a fiatalok aránya nagyobb a többségi társadalommal 

összehasonlítva, ugyanakkor az idősebb korosztályban fordított az arány. A megkérdezettek 

kor és identitás szerinti összetételét az 1. ábrán jelenítettük meg.  

 

1. ábra: A megkérdezettek kor és származás szerinti összetétele 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A megkérdezett népesség jellemzői: 

- A 134 megkérdezett 41,8%-a 40 év alatti lakos volt, amely arány megfelel a 2011-es 

népszámlálás adatainak. A megkérdezettek 60,4%-ának volt bejelentett munkahelye, 

közmunkásként a megkérdezettek 25%-a volt foglalkoztatva. A gazdaságilag 

inaktívakhoz volt sorolható a megkérdezettek 17,8%-a mint nyugdíjas, illetve 3%-a 

mint egyetemi hallgató és tanuló.  

- A megkérdeztettek 9%-a – saját bevallása szerint – dolgozott már külföldön. A 

külföldi munkatapasztalattal rendelkezők és a külföldre vissza-visszatérők mellett a 

szülők 3%-a nyilatkozott úgy, hogy nagykorú gyermekük jelenleg is külföldön él. A 

romák aránya ebben az esetben 1,7% volt. Ez az érték magasnak mondható. 

(Összehasonlítva a megyeszékhely adataival. Ugyanis ez az arány megegyezik egy 

2012-es felmérésünkkel, amely szerint Miskolcon a megkérdezettek 9,5%-a vállalt 

már külföldön munkát (Dabasi-Halász, Hegyi-Kéri 2014). Hasonló adatot mutatott ki 

2013-ban a KSH Népességtudományi Kutatóintézet (Gödri, Feleky 2013) egy 1500 

fős megkérdezés alapján. Ebben az oszágos felmérésben a megkérdezettek 7%-a élt, 

illetve 9%-a dolgozott már, vagy jelenleg is dolgozik külföldön).  Felmérésünk 

alátámasztja azt az állítást, hogy a 2011-es népszámlálási adatok alapján a hátrányos 

helyzetű térségek nagyobb mértékben kapcsóldtak be a nemzetközi vándorlási 

folyamatba. Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből az átmenetileg külföldön tartózkodók 

aránya a második legnagyobb értéket mutatja (1000 lakosra 8,5 fő külföldön dolgozó 

jut).   

- A külföldi munkavállalási tapasztalattal rendelkezők többsége nem roma származású 

(60%), 41,7%-a 30-39 év közötti, 75%-uk férfi. A vizsgált településen külföldi 

munkavállalási tapasztalattal rendelkező „tipikus” egyén 30-39 év közötti nem roma 

származású férfi. A roma külföldi munkavállalók esetében kizárólag férfiakról (4 fő) 

beszélhetünk, a nem roma lakosok esetében 3 női és 5 férfi munkavállalóról van szó. 

A roma férfiak esetében az átlagéletkor alacsonyabb, közülük csak egy lakos volt 14-

19 év közötti.  

- Végzettség alapján összességükben 58%-uk középfokú (7 fő), 25%-uk felsőfokú (3 

fő), 17%-uk alapfokú végzettséggel rendelkezik (2 fő) (2. táblázat). Különbség 

mutatkozik a külföldön munkát vállaló romák és nem romák között: a roma férfiak 

alapfokú és középfokú végzettséggel, míg a nem romák közép és felsőfokú 

végezettséggel rendelkeznek.  

 

2. táblázat: Külföldi munkavállalási tapasztalattal rendelkezők iskolai végzettsége 

 

8 általános Érettségi 

Érettségi és 

szakmai 

képesítés 

Felsőfokú 

Roma 

származású 
2 fő 2 fő   

Nem roma 

származású 
 2 fő 3 fő 3 fő 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A felmérésünk azt mutatta,  hogy az alapfokú végezettséggel rendelkező romák is 

bekapcsolódtak a vándorlási folyamatba. (De a 8 általánossal rendelkező nem roma 

lakosok közül senki sem próbálkozott külföldi munkavállalással).  
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- Kérdőívünkben rákérdeztünk a külföldi munkavállalás hosszára és földrajzi helyére is. 

A külföldi munkavállalási tapasztalattal rendelkezők közül legtöbben Németországban 

dolgoztak (8 fő, azaz 66,6%-uk), de  dolgoztak Hollandiában (2 fő), Ausztriában és 

Belgiumban is (1-1 fő). A külföldön munkát vállaló romák mindegyike 

Németországban dolgozott, 13 év és 5 hónap közötti időszakokat, közülük 2 

fiatalember 30-39 év közötti. (Korábbi kutatások kimutatták (Sik, Szeitl 2016), hogy a 

migráció célországának választása és a régiók között szignifikáns kapcsolat van. A 

külföldön szerencsét próbálók tapasztalatai másokat is ösztönöznek, erősítik az újabb 

migrációs szándékot). Egy gyakorta külföldön dolgozó férfi, aki házát jelenleg is 

megtartotta a faluban, egy interjú keretében beszélt a tapasztalatairól. Elmondta, hogy 

a külföldi munkavállalás ötlete a testvérétől jött, aki már a sógorával tartózkodott 

külföldön. Az egyébként bányamérnöki felsőfokú végzettséggel rendelkező lakost a 

(magasabb) pénzkereset motiválta, úgy fogalmazott, hogy a testvére a sógorával „jól 

kerestek”, és gyors pénzszerzési lehetőségként vetődött fel benne az kinti 

munkavállalás. Több alkalommal járt már külföldön, elsőként Angliában rövidebb 

ideig, aztán Belgiumban, de legtöbbször és leghosszabb ideig Németországban. A 

roma lakosok esetében is megfigyelhető ez a tendencia, mind a négy férfi 

Németországban dolgozott.  

- Megkérdeztük, hogy mint szülők vagy leendő szülők kezdeményezik-e, tanácsolják-e 

gyermekeiknek a külföldi munkavállalást. A megkérdezettek 68,7%-a tanácsolja vagy 

tanácsolná leendő gyermekének, hogy külföldön dolgozzon.
43

 
44

 A nemek esetében 

mind a férfiak, mind a nők hasonló arányban vélekednek gyermekeik elvándorlásáról. 

A migrációs potenciál-vizsgálatok eredményei általában magasabb értéket mutatnak, 

mint a ténylegesen megvalósuló migráció, ugyanakkor jelzés értékű, hogy a családi 

„toló (push) hatás” milyen jelentős mértékű egy településen.  

A roma és a nem roma lakosság összehasonlításakor (a Khi-négyzet alapján) nem 

található szignifikáns eltérés. Mindemellett kérdéseinkre a magukat cigány 

származásúnak vallók köréből 76,7% tanácsolja az elvándorlást, míg a nem roma 

lakosság köréből az arány csak 62,2%. A roma lakosok nagyobb arányban biztatják 

fiúgyermeküket a külföldi munkavállalásra, mint a nem roma lakosok. A két változó 

között szignifikáns összefüggés mutatható ki, vagyis a roma lakosok a fiúgyermekeket 

küldik, biztatják külföldi munkavállalásra, míg a nem roma lakosoknál hasonló 

tendencia nem fedezhető fel
45

. Ez az eltérés a roma és nem roma lakosok 

viselkedésében felhívja a figyelmet egy különbségre a jövőbeli elvándorlással 

kapcsolatosan. A nemek közötti egyenlőtlen migrációs potenciál „férfi- vagy 

nőtöbbletet” eredményezhet regionális szinten. Ezek a demográfiai 

egyensúlytalanságok leggyakrabban a vidéki és városi területek, illetve a virágzó és 

hanyatló régiók között figyelhetők meg. Egy 2012-es SEMIGRA kutatás arra hívja fel 

a figyelmet, hogy a városi régiókra többnyire a fiatal nők nagyobb részaránya 

jellemző, míg ez a többlet a fiatal férfiak esetében a ritkábban lakott vidéki 

                                                 
43 A kutatás során 514 fő 17-19 éves középiskolás diákot kérdeztek migrációs attitűdjéről az Észak-

magyarországi régióban. A szülők 45%-a a városból, illetve a régióból elvándorlásra ösztönözte 
gyermekét. 

44 2012-ben 263 megkérdezettből a gyermekes miskolci szülők 26%-a  a külföldi a továbbtanulást 
javasolta. 

45 A khi-négyzet értéke 0,05 százalékos szignifikancia szinten kimutatta, hogy van kapcsolat a két 
változó között. A korrigált standardizált reziduum 2,7-as értéket mutat, azaz felette van a 2-es 
szignifikáns eltérést mutató szintnek. 
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területeken, illetve a társadalmi-gazdasági elmaradással küzdő régiókban 

tapasztalható. Ellenben a vizsgált településünkön a roma lakosok esetében ezzel éppen 

ellentétes tendencia látszik kirajzolódni, vagyis hogy inkább a fiatal férfiakat buzdítják 

elvándorlásra.  

- A második generációs elvándorláshoz, azaz az erős szülői ráhatáshoz kapcsolódó 

hipotézisünket az támasztja alá, hogy a 40-49 év közöttiek 85,2%-a javasolja 

gyermekének a külföldi munkavállalást. Önmagában az az eredmény nem meglepő, 

hogy az életkor erősen befolyásolja a migrációs hajlandóságot, és a fiatalabb 

korosztály szívesebben vesz részt a migrációban, mint az idősebb. Ugyanakkor 

figyelemre méltó, hogy a 40-49 év közötti korosztály (akik gyermekei jelenleg a 

nagykorúság határán vannak) milyen kiemelkedően nagy arányban támogatja a 

következő generáció külföldi munkavállalását, miközben ők maguk nem kívánnak 

lakóhelyet változtatni. 

- Rákérdeztünk arra is, hogy ha a szülőnek lehetősége van több alternatíva között 

választani, mit tanácsol gyerekének, hogy hol keressen állást magának.. Magas azok 

aránya - 24,6%  - akik legszívesebben külföldre küldenék gyermeküket. (Ez az arány 

megegyezik egy másik felmérés adatával, miszerint 2012-ben Miskolcon a szülők 

ilyen arányban tanácsolták gyerekeiknek a külföldi munkavállalást). A roma 

megkérdezettek 30%-a külföldre küldené gyermekét, a nem roma lakossok körében 

csak 20% ez az arány. A nem roma megkérdezettek körében a megye munkaerőpiaca 

a legvonzóbb, a megye és más megyék felé való orientáció nagyobb arányú. Az 

általunk vizsgált településükön való munkába állást a megkérdezetteknek mindössze 

9%-a javasolja vagy tartja reálisnak gyermekének, a nem roma lakosok esetében 

10,8% ez az arány, míg a roma lakosok esetében 6,7%. Budapestet általában nem 

tartják a megkérdezettek vonzónak munkaerőpiaci szempontból – 9% javasolja a 

munkavállalást a fővárosban. (Ez az arány közel azonos a Miskolcon mért 2012-es 

adattal). Ugyanakkor a roma lakosok számára igen vonzó lehetőségként jelent meg 

Budapest. (2. ábra)  

- A roma válaszadók körében a migrációs potenciál magas, jelenleg a ténylegesen 

megvalósuló migráció alacsonyabb, ha összehasonlítjuk a nem roma lakosok 

vándorlási arányával.  

 

2. ábra: Szülői tanácsok a munkavállalás földrajzi helyét illetően 

 

Forrás: saját szerkesztés 

- A következő kérdésben azt vizsgáltuk meg, hogy a szülők tudnák-e anyagilag 

támogatni, illetve szándékukban áll-e anyagilag támogatni gyeremekeiket az 

elvándorlásban. A roma származásúak 46,7%-a nyilatkozott úgy, hogy anyagilag nem 
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képes támogatni gyermeke lakóhely váltását, míg a nem roma lakosság esetében ez az 

arány 44,6%. A roma lakosság leginkább (16,7%) gyermekei külföldre költözését 

támogatná, míg a nem roma lakosság a megyében vagy más megyében való 

letelepedést (17,6%), míg a külföldre költözést csak 10%-uk.   

- A megkérdezettek 78,4%-ának van külföldön dolgozó ismerőse, a nem-romák 81%-

ának, a romák 75%-ának. Korcsoportok alapján, a 20-29 éves korosztály esetében a 

roma lakosoknak van nagyobb arányban külföldön munkát vállaló ismerőse (a roma-

nem roma arány 60-40%), míg a 30-39 évesek között között éppen fordítva, a nem 

roma lakosoknak van nagyobb kiterjedésű ismeretségi hálója. Egy kisebb településen a 

zárt közösségek miatt nem meglepő, hogy a megkérdezettek több mint felének van 

olyan rokona, aki jelenleg is külföldön dolgozik. A roma lakosok esetében kisebb ez 

az arány, 48%-uknak van családi kapcsolata külföldön dolgozó romával. A migrációs 

háló megléte hozzájárulhat a még nagyobb számú roma kivándorláshoz. A 

válaszokból az is kiderült, hogy a roma lakosok intenzívebb kapcsolatot tartanak fenn 

a kint tartozkódó rokonnal, 26,7%-uk naponta, két naponta kommunikál a külföldön 

tartózkodóval (míg a nem roma lakosoknál ez az arány csak 10,8%
46

).  

- A roma lakosok szignifikáns többsége nyilatkozta, hogy rendszeres anyagi 

támogatásban részesül kint tartózkodó rokonától.
47

 Ez az állítás a nem roma lakosokra 

nem volt jellemző. 
- A munkaerőpiaci depresszió definicióját alapul véve megvizsgáltuk, hogy milyen 

összefüggés fedezhető fel a munkaerőpiaci, a helyi lehetőségek érzékelése és a 

fiatalok elvándorlása között. Milyen attitűdökkel rendelkeznek azok a szülők vagy 

leendő szülők, akik gyermekeiket külföldi munkaválallásra biztatják? A 

megkérdezettek jelentős része szeret a lakóhelyén élni, viszont összességben több, 

mint negyedük állította, hogy a faluban nem jó a közösség. A cigány származásúak 

36,7%-a egyetértett azzal, hogy a faluban jó a közösség, míg a nem roma 

származásúaknak csak 20,3%-a volt hasonló véleményen. A roma származásúak 

szerint a falu szép, rendezett, míg a nem roma lakosok szerint ennek éppen az 

ellenkezője igaz. 
 

- A felmérésben részt vett lakosság több mint háromnegyede szerint a lakóhelyén kevés 

a programlehetőség. Talán van összefüggés a programlehetőségek megítélése és a 

külföldre vágyódás  között
48

.
 

- Megkérdeztük a lakosságot arról is, hogy mennyire tartják valós problémának, hogy a 

településen inkább a fiataloknak van munkalehetősége. Jelentős részük (70,2% ) nem 

értett egyet ezzel az állítással.  

- Feltételeztük, hogy az életkor és az elköltözési szándék között szignifikáns kapcsolat 

van. (Sajnos a kérdőívben nem tettünk különbséget az időszakos munkavállás és a 

tartós letelepedés között). A roma és nem roma lakosok között elköltözési szándék 

tekintetében nem volt látható számottevő különbség. A magát romának valló lakosság 

                                                 
46 A különbség 9%-os szint mellett szignifikáns.  
47 A korrigált standardizált reziduum értéke ebben az esetben meghaladta a 2-es értéket, elérte a 2,9-

es értéket. A khi-négyzet megfigyelt értéke 8,68, amely még 0,013-as kétoldali szignifikancia 
szinten vizsgálva a választott 0,05-ös (5%-os) szignfikancia szint alatt maradt. 

48 A korrigált standardizált reziduum értéke ebben az esetben meghaladta a 2-es értéket, elérte a 
2,7-es értéket. A khi-négyzet megfigyelt értéke 27,78, amely még 0,06-as kétoldali szignifikancia 
szinten vizsgálva a választott 0,05-ös ( 5 százalékos) szignfikancia szintet 1 százalékkal haladta 
meg. 
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körében az alkalmi munkavállalók és szociális segélyben részesülők csoportjában 

mutatkozott jelentősebb elköltözési szándék. 

 

ÖSSZEGZÉS 

A tanulmányban megfogalmazott hipotézisekre az alábbi megállapításokat fogalmaztuk meg: 

- E vidéki, periférikus településen is jelen van a munkaerőpiac reálisnál borúlátóbb 

érzékelése, megjelenik a munkaerőpiaci depresszió is. 

- Megállapítható, hogy a fiatalabb generáció elvándorlását a szülők tapasztalata is 

befolyásolja. Ezt a hatást vizsgáltuk meg egy periférikus, romák és nem romák által 

vegyesen lakott településen. A vizsgált település lakosságának 11%-a dolgozott vagy 

jelenleg is külföldön dolgozik. Ez az arány magasabb a megyeszékhelyen mértnél 

(Dabasi-Halász, Hegyi-Kéri 2014). A szülők jelentős része (különösen a 40-49 

évesek) tanácsolja gyermekeiknek a külföldi munkavállalást. 

- Vizsgálatunkban figyelmet fordítottunk a roma és nem roma népesség eltérő 

viselkedésére a külföldi, illetve a nem helyi munkavállalásra vonatkozóan. 

Megállapítható, hogy a roma családok vándorlással kapcsolatos hozzáállása eltérő a 

nem roma családokétól, körükből lényegesen intenzívebb a kapcsolattartás a külföldön 

élőkkel. A roma lakosság egyértelműen a férfiak elvándorlását támogatja, míg a nem 

romák esetében nemekhez kapcsolható különbség nem mutatható ki. A roma lakosság 

anyagilag is jobban hajlandó támogatni gyermekeik külföldre vándorlását, mint a nem 

roma lakosság, és a külföldön dolgozók is jobban támogatják az itthon 

maradottabbakat.  Mindemellett a roma lakosság köréből jelenleg még kisebb 

arányban dolgoznak külföldön. A roma lakosok számára Budapest vonzóbb – mint 

lehetséges munkavállalási helyszín, míg a nem roma lakosság inkább külföldet vagy 

más megyéket preferálja. 

- Összességében megállapítható, hogy a szülők ösztönzik a fiatalok elvándorlását. Mind 

az idősebb, mind a fiatalabb generáció úgy véli, hogy a 30 év alatti korosztálynak 

nincs megfelelő boldogulási lehetősége a településen és környékén. Megállapítható 

továbbá, hogy a településen belül a roma lakosság migrációs attitűdje (migrációs háló 

építése, kapcsolattartás a külföldön élőkkel, a fiúgyermekek külföldi 

munkavállalásának preferálása, migrációs potenciál) eltér a többségi társadalométól. A 

vidéki periférikus térségekből valószínűsíthető, hogy növekedni fog az elvándorlás, 

amely a roma lakosságot is alapvetően érinti.  
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BEVEZETÉS 

A lakóhely megváltoztatását ösztönző körülmények a történelemi korszakoktól és a földrajzi 

elhelyezkedésektől független tényezők. A vándorlók mindenütt, és mindenkor vagy az 

életminőségük javításának érdekében vállalják a nem kis traumával járó lakóhely változtatást, 

vagy pedig kényszerítik őket otthonuk elhagyására. Ezeken az alapvető tényezőkön kívül 

vándorlásra ösztönző motivációs faktor még a jobb egészségügyi ellátás reménye, a 

kedvezőbb feltételeket biztosító tanulmányok igénybevétele és a rokoni-etnikai kapcsolatok 

megoldása.  

A vándorlások, illetve a vándorlók többféle szempont szerint csoportosíthatóak. A 

vándorlásokat leggyakrabban az országhatár átlépésének megtörténte, a tartózkodás 

időtartama, a motiváló vagy kényszerítő tényezők szerint, és annak törvényes jellege alapján 

szokás csoportosítani. A vándorlók pedig a demográfiai tulajdonságaik alapján 

jellemezhetőek. Fontos információ az elemzések szempontjából a vándorlók kora, neme, 

családi állapota, iskolai végzettsége, illetve az a tény, hogy a vándorlók egyénileg illetve 

csoportosan indulnak „szerencsét próbálni”. 

A vándorlók a lakóhelyük tartós megváltoztatásával, a jobb élet reménye mellett fizikai és 

pszichés terheket is magukra vállalnak. Az új környezetbe való beilleszkedés annál 

könnyebben valósul meg, minél felkészültebb a migráns. Az integrálódási folyamatot 

jelentősen befolyásolja az, hogy a bevándorló beszéli-e az új ország nyelvét, van-e piacképes 

szaktudása, ismeri-e az új haza lakosságának szokásait, el tudja-e fogadni íratlan törvényeit, 

tisztában van-e a kulturális különbségekkel.  

ADATBÁZIS ÉS MÓDSZERTAN 

A magyarországi kivándorlási szándék felméréséhez kérdőíves vizsgálatot végeztünk, ahol 

közel 6000 főt kérdeztünk meg Magyarország megyei jogú városaiban. Az átlagéletkor 35 év 

volt a megkérdezettek körében (Molnár J. et al. 2015). Az egyes megyékre vonatkoztatva a 

lekérdezési arány a vizsgált korcsoport teljes számához viszonyítva 1-2 ezrelék közötti. A 

Budapesten és a megyeszékhelyeken végzett lekérdezéskor nem volt kötelező csak helyi 

lakcímmel rendelkezőket megkérdezni, mivel a vonzáskörzetben élők véleményére is 

kíváncsiak voltunk. A felmérés során született válaszok rögzítése és elsődleges elemzése 

során ki kellett szűrnünk a válaszadók egy részét, például azokat, akik az anonimitás 

garanciája mellett sem adták meg lakóhelyüket. A kérdőíves felmérések természetéből 

adódóan akadtak olyan megfigyelési egységek, amelyek nem releváns válaszokat adtak. 

Voltak, akik félreértelmezték a kérdést, és előfordultak olyanok is, akik feltételezhetően 

szándékosan félrevezető információkat szolgáltattak, vagy olyan egyedi – vélt, vagy valós – 

céloktól vezéreltek, amelyek nem illeszthetők a migrációval kapcsolatos országos tendenciák 
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alakulásába (pl: kiutazás céljaként Szíriát jelölték meg). Töröltük azokat az egységeket is, 

akiktől a kutatás fő kérdésére, a kivándorlási szándékra nem kaptunk választ, hiszen így az ő 

egyéb kérdésekre adott válaszaik érdektelenek voltak számunkra. A unit szintű adattisztítás 

mellett néhány item tisztítására is sor került, mivel voltak olyan kérdések, amelyekre a 

válaszadók rendkívül sokféle és igen egyedi tartalmú válaszokat adtak, ellehetetlenítve ezzel a 

változó kvantifikálását. Így végeredményben létrehoztunk egy 5493 egyedet tartalmazó 

adatbázist, ami egyrészt segít felmérni a kivándorlási szándékot, másrészt lehetőséget biztosít 

területi elemzésekre, illetve a kivándorlók közötti különbségek bemutatására is.  

Az adattisztítást követően a változók újra-skálázását és számos esetben skálatranszformációját 

hajtottuk végre annak érdekében, hogy a megfelelő adatelemzési módszerek által megkívánt 

változókhoz jussunk. Hipotézisünk szerint a kiutazást tervező (de valószínűleg hasonlóképpen 

az itthon maradni szándékozó) lakosság döntéseit nem kizárólag egy-egy egyént érintő célok 

és elgondolások, vonzó és taszító tényezők befolyásolják, hanem léteznek általános, több 

embert, vagy réteget is együttesen érintő motivációk. Ebből következően a kivándorlók 

klasszifikálhatók, tehát rendelkeznek olyan közös jellemzőkkel, melyek alapján többé-

kevésbé homogén csoportokat alkotnak. Meg kellett tehát találnunk azokat a tényezőket az 

adatbázisban, amelyek potenciálisan hatást gyakorolnak a kiutazási szándékra. Ennek 

érdekében logisztikus regressziót alkalmaztunk. Az eredményváltozó a „Tervezi-e a 

közeljövőben, hogy külföldre megy munkavállalás céljából?” kérdésre adott válaszokból áll. 

A válaszadók három válaszlehetőség közül választhattak: „nem tervezi” „gondolkozik rajta”, 

„igen készül kimenni”. Az elemzés kezdetén diszkriminancia függvények becslésével 

próbálkoztunk annak érdekében, hogy megtaláljuk a kiutazási szándékot befolyásoló 

változóknak azt a lineáris kombinációját, amely a szándékot, vagy annak határozottságát 

legjobban meghatározza. Ehhez meg kellett találni azokat a változókat, amelyek a kiutazók és 

itthon maradók közötti különbséget legjobban magyarázzák. Az elemzési eredmények 

azonban azt mutatták, hogy a vizsgált, potenciálisan befolyásoló változók számos esetben 

nem elégítik ki a diszkriminancia analízis azon matematikai feltételeit, amelyek mellett a 

kapott függvények és az azokból levonható következtetések megbízhatónak tekinthetők lettek 

volna. Ezért a kevesebb elemzési feltétel egyidejű fennállását igénylő logisztikus regresszió-

függvény alkalmazása mellett döntöttünk.  

A függő változó alapján logikailag három különböző csoport azonosítható, akik nem 

készülnek külföldre, akik tervezik (kevésbé határozott a szándék az ő esetükben) és akik 

külföldre készülnek (határozott szándék, vagy folyamatban levő kiutazási előkészület). Az 

előzetes vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a határozott és a kevésbé 

határozott kiutazási szándékkal rendelkezők között is jelentős különbségek tapasztalhatók. 

Azonban ezek a különbségek nem, vagy sokkal nehezebben kerülnek a felszínre abban az 

esetben, ha a kiutazni nem szándékozókkal vetjük össze őket. Ezért a további elemzéseket 

több fázisra bontottuk. Az első fázisban nem vizsgáltuk a kiutazási szándék határozottságát, 

hanem a kérdésre adott válaszokat bináris változóvá transzformáltuk, szem előtt tartva azt, 

hogy szóba jöhet-e a válaszadó esetében a kiutazás, vagy egyáltalán nem tervezi azt. Majd a 

kutatás későbbi fázisában hasonlítjuk össze, illetve állapítjuk meg a kimutatható es látens 

különbségeket a határozott és „csak tervezgető” potenciális kivándorlók között. 

A transzformációt követően bináris logisztikus regresszió-számítás alkalmazása következett. 

A módszer célja, hogy a függő változók megbízható lineáris kombinációja alapján 

meghatározzuk a kiutazási szándék odds-át, vagyis esélyhányadosát, nevesítve azt, hogy 

mekkora a kiutazási szándék meglétének és hiányának (az itthon maradásnak) bekövetkezési 

valószínűségeinek egymáshoz viszonyított aránya. Alapmodellünkben a kiutazási szándék 

kialakulásának vizsgálatakor a különböző, a témával foglalkozó szakirodalmak 
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tapasztalataiból, hipotéziseiből kiindulva az emberek nemét, életkorát, nyelv tudását és 

szubjektív tényezőként a boldogságérzetét vettük figyelembe. (Az adatbázisban szereplő 

további változók vagy nem gyakoroltak szignifikáns hatást az eredményre, vagy nem 

javították érdemben a modell magyarázó erejét, előrejelző képességét, így eliminációs 

módszerek segítségével kiszelektáltuk őket az elemzésből.)  

A BINÁRIS LOGISZTIKUS REGRESSZIÓ-ELEMZÉS EREDMÉNYEINEK 

ISMERTETÉSE 

A számításaink eredményeként meghatározott bináris logisztikus regresszió-függvény 

paramétereinek értelmezésével választ kapunk arra, hogy az alkalmazott magyarázó változók 

milyen mértékben képesek befolyásolni a kiutazási szándék valószínűségének alakulását. 

Az alapmodell, – melynek pszeudo R
2
 értéke: 0,326 (Nagelkerke) – paraméterei a 

3.táblázatban találhatók.  

1. táblázat: A bináris logisztikus regresszió eredményei 

Output of binary logistic regression 

 

Változók B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.:EXP(B) 

alsó felső 

nem 0,200 0,065 9,521 1 0,002 1,221 1,076 1,387 

kor -0,080 0,004 494,350 1 0,000 0,923 0,917 0,930 

legmagasabb iskolai végzettség -0,110 0,027 16,365 1 0,000 0,896 0,849 0,945 

hány idegen nyelven tud beszélni 0,385 0,047 68,441 1 0,000 1,469 1,341 1,610 

mennyire érzi magát boldognak hazájában? -0,440 0,017 666,870 1 0,000 0,644 0,623 0,666 

Konstans 4,635 0,188 607,182 1 0,000 102,987 - - 

 

Az 1. táblázatból látható az egyes tényezők hatása a kivándorlási szándék kialakulására. 

Eszerint vannak „pozitív” és „negatív” befolyásoló tényezők. Pozitív alatt azt értjük, melynek 

növekedésével a kivándorlási szándék esélye növekszik, negatív pedig értelemszerűen ennek 

az ellenkezője.  

A migráció kutatásával foglalkozó szakirodalmak a kivándorlás ok-okozati összefüggéseit 

számos társadalmi-, gazdasági-, demográfiai tényező aspektusából vizsgálják, viszont 

következtetéseknek legtöbbször a kivándorolt személyekre vonatkozó statisztikai 

adatgyűjtések képezik az alapját, lásd (Hárs 2011). A ténylegesen kivándoroltak és kiutazást 

tervezők összetétele azonban jelentős eltérést mutathat. Így előfordulhat, hogy a 

kivándorlókról származó információkra épített tézisek csupán korlátozottan érvényesek a 

kivándorolni szándékozókra. Ez tapasztalható az általunk vizsgált adatbázisból származó 

eredmények esetében is. 

Mint már fentebb is írtunk róla, általános demográfiai tapasztalat, hogy a migrációt tekintve 

férfitöbbletről beszélhetünk, annak ellenére, hogy ennek tendenciájában, intenzitásában 

lehetnek változások, eltérések. A mintánkból levont következtetések megerősítik ezen 

ismereteinket, mivel a férfiak esetében a külföldi élet tervezésének esélye átlagosan 22%-kal 
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nagyobb, mint a nők esetében, amennyiben minden egyéb tulajdonságukban hasonlóak 

lennének a két nem képviselői. 

Az idegen nyelv tudása érthetően nagyobb magabiztosságot nyújt a kivándorló számára. 

Különösen igaz lehet ez, a célországban eltöltött időszak első szakaszában. Sokan azért nem 

tervezik a külföldi munkavállalást, mert tartanak attól, hogy a nyelvismeret hiánya hátrányos 

helyzetbe hozhatja őket a külföldi munkavállalás során. Azok számára, akik rendelkeznek a 

célországban magyarul beszélő ismerőssel, rokonnal (ők egyre nagyobb számban vannak), 

vagy eleve a külföldön élő ismerős, rokon segíti a migránst a külföldi munkalehetőség 

megtalálásában, a nyelvismeret hiánya már kevésbé gátló tényező. A külföldi segítség 

megléte és a nyelvismeret közötti szignifikáns kapcsolat is erre utal (F=6,58; sig=0,010). 

Számításaink szerint minden egyéb változatlansága mellett egy-egy újabb elsajátított nyelv 

átlagosan 46.9%-kal növeli meg annak az esélyét, hogy valaki külföldön képzelje el az életét.  

A negatívan befolyásoló tényezők közé a boldogságérzet, az iskolai végzettség és az életkor 

változók kerültek. A regionális adatokat szeparáltan vizsgálva meg kell említeni, hogy az 

iskolai végzettség nem minden régióban rendelkezett szignifikáns magyarázó erővel, tehát 

nem játszott döntő, és egyirányú szerepet abban, hogy valaki ki szeretne utazni, vagy sem.  

Tehát az iskolai végzettség országos szinten szignifikánsnak bizonyult, regionális szinten 

viszont a Dél-alföldi, a Dél dunántúli és az Észak-alföldi régiókban nem mutatott szignifikáns 

hatást. Az országos mintát tekintve megállapítható, hogy az iskolai végzettség szintjének 

emelkedésével a kivándorlási szándék esélye csökken. Az iskolai végzettséget egyszerű 

ordinális skálával kódolva azt láthatjuk, hogy annál az embernél, akinél egyel magasabb 

szintű az iskolai végzettség (ceteris paribus), a kivándorlás tervezésének az esélye átlagosan 

11%-kal kevesebb.  

 

1. sz. ábra: Az egyes végzettségi kategóriákhoz tartozó odds arányok 

Természetesen az eltérő iskolázottsági szintek között vannak eltérések, ezeknek a feltárására 

parciális vizsgálatot végeztünk, melyből kiderült, hogy a kivándorlási szándék odds-a egy 

olyan ember esetében, aki érettségivel rendelkezik 1,45-ször akkora, mint az 

egyetemi/főiskolai végzettségűek kivándorlási szándékának az odds-a. Abban az esetben, ha 

érettségi mellett szakmája is van, az odds arány már 1,64 és a legmagasabbnak tekinthető a 

szakmunkások odds aránya, ami 1,82-ször akkora, mint az egyetemi/főiskolai végzettségűeké. 

Még a legalacsonyabb iskolai végzettség (8 osztály, vagy kevesebb) esetében is nagyobb az 

esélye a kivándorlás tervezésének a felsőfokú végzettségűekhez képest az odds arány 1,22. 

(lásd 1. számú ábra). Természetesen az egyes iskolázottsági szintek az elvándorlási szándék 
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tekintetében nem tekinthetőek homogén csoportoknak. Az egyetemi/főiskolai végzettségűek 

csoportjában például a pedagógiai, a jogi végzettségűek többnyire a maradók táborát 

gyarapítják, az egészségügyi végzettségűek körében pedig az átlagot jóval meghaladóan 

kívánnak új országban szerencsét próbálni. A szakmával rendelkezők körében a 

vendéglátásban, és az építőiparban dolgozók körében a legelterjedtebb a vándorlási szándék. 

Szintén jelentős a boldogságérzet hatása a kivándorlás tervezésére. A felmérés során a 

boldogságérzetet tíz fokozatú skálán kellett érzékeltetnie a válaszadóknak, ahol 1 jelentette a 

boldogtalant és 10 a maximálisan boldog állapotot. A logisztikus regresszió-függvény alapján, 

ha a boldogságérzet egy egységgel magasabb (ceteris paribus) akkor a kivándorlás 

tervezésének esélye átlagosan 35,6%-kal kevesebb. Természetesen nem mindegy, hogy 

milyen az az alapállapot, ahonnan a boldogságérzet, mondjuk egy egységgel javul. A 

boldogságérzet javulásának odds arányait két egységenként határoztuk meg, miszerint átlagos 

boldogságszinthez viszonyítva (6,24) akinek 2 egységgel jobb a boldogságérzete, annak 

átlagosan 0,43-szor akkora az odds-a a kiutazás tervezésére, mint akinek csak átlagos a 

boldogságérzete.  

Az életkor csaknem minden társadalmi jelenséggel összefüggésbe hozható, viszont 

természeténél fogva más hatást fejt ki a fiatal korcsoportokban, és az idősebb 

életszakaszokban. A regresszió számítás során az áltagos életkorból indultunk ki (33,3 év), 

ahonnan 5 évenkénti emelkedés esetén azt tapasztaltuk, hogy a kivándorlás tervezésének az 

odds-a 0,688-szoros, vagyis minél idősebb valaki, annál kisebb az esély a kivándorlás 

tervezésére, különösen, ha átlagéletkor feletti emberről van szó. Ennek a tendenciája azonban 

a közeljövőben változhat, különösen akkor, ha a kivándorolt fiatal korúak külföldön 

alapítanak családot és az itthon maradt nyugdíjas korúvá vált szülők kiutaznak a gyermekük 

után.  

ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK 

Mind a korábbi kutatások eredményei, mind a magyar statisztikai szolgálat adatai, mind a 

nyugat-európai országok tükörstatisztikái, mind pedig az empirikus kutatásunk adatai alapján 

megállapítható, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a következő években, évtizedekben 

Magyarország befogadó országból kibocsátó országgá válik. Ez a feltételezés azért is fáj 

nagyon, mert az elvándorlás nem egyformán érinti a különböző társadalmi rétegeket. Az 

egészségügy területén már napjainkra is súlyos szakemberhiány alakult ki az elvándorlásból 

adódóan. Az adatok és tendenciák alapján, hamarosan más területeken is érezhetővé válik az 

agyelszívás hatása. Mivel valamennyi befogadó országban jóval fiatalabb a magyar 

emigránsok korszerkezete, mint a Magyarországé, a kivándorlás további fokozódása 

hasonlóan a korábban tapasztalt kivándorlási hullámokhoz, felgyorsíthatja Magyarország 

öregedését és fogyását.  

A kérdőíves felmérés adatai alapján napjaink vándorlásában is a férfiak inkább érintettek, 

mint a nők, ugyanis a férfiak esetében külföldi élet tervezésének esélye átlagosan 22%-kal 

nagyobb a nőkénél. Számításaink szerint egy-egy újabb elsajátított nyelv átlagosan 46,9%-kal 

növeli meg annak az esélyét, hogy valaki külföldön képzelje el az életét. Az iskolai végzettség 

országos szinten szignifikánsan befolyásolta a migrációs szándék alakulását, regionális 

szinten viszont a Dél-alföldi, a Dél dunántúli és az Észak-alföldi régiókban nem mutatott 

szignifikáns hatást. Az országos mintát tekintve megállapítható, hogy az iskolai végzettség 

szintjének emelkedésével a kivándorlási potenciál csökken. Az áltagos életkortól kiindulva 5 

évenkénti emelkedés esetén azt tapasztaltuk, hogy a kivándorlás tervezésének az odds-a 

0,688-szoros, vagyis minél idősebb valaki, annál kisebb az esély a kivándorlás tervezésére.  
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BEVEZETÉS 

Az okok és motivációk feltárása a migráció makro- és mikroszintű vizsgálata során egyaránt a 

legfontosabb feladatnak tekinthetők. A jelenségek célirányos kezeléséhez – és az aktuális 

gazdaságpolitikai célok eléréséhez – elengedhetetlen az egyéni motivációk megismerése is. A 

migráció kutatása már túllépett a jogi és közigazgatási kérdések szintjén, az egyéni 

képességek és készségek szerepe meghatározó (Rédei 2007). Rudzitis (1991) rámutat, hogy a 

nem gazdasági tényezők szerepe növekszik a migrációs döntésekben (időjárás, szolgáltatások 

elérhetősége stb.). Csupán gazdasági, vallási, politikai vagy éppen környezeti alapon nem 

lehet megmagyarázni a migrációt makroszinten (Vág, 2010). Figyelembe véve a migrációs 

folyamatokat magyarázó tényezők sokféleségét és komplexitását, különösen az egységes 

modellalkotás nehézségeit (De Haas 2014), fontosnak tartom az útkereső empirikus 

vizsgálatokat. 

Sik és Szeitl (2016) rámutat, hogy a magyarok migrációs potenciálja ─ a rövid és hosszú távú 

munkavállalást tekintve ─ az 1990-es és 2000-es években folyamatosan nőtt, majd a 2012-es 

csúcsérték (19%) után a 2000-es évek közepének szintjére csökkent. A külföldön élő 

magyarok társadalmi összetételével kapcsolatos tendenciákról Blaskó és társai (2014) 

összefoglalása alapján tudjuk, hogy a migránsok körében a férfiak dominálnak, magas a 26 és 

50 év közöttiek aránya, Németország és az Egyesült Királyság a legfontosabb célországok, 

továbbá a felsőfokú iskolai végzettségűek aránya magasabb. Blaskó és Gödri (2016) 

elemzésükben a diplomás kivándorlók csökkenő tendenciájú, de határozott 

felülreprezentáltságát mutatta ki.  

Egységes álláspontot mutatnak a kutatások abban a kérdésben, hogy a migrációs potenciál 

nem feltétlenül jár tényleges migrációval, a döntések mögött komplex egyéni és intézményi 

tényezők húzódnak (De Haas 2010; Massey et al. 1993). Lipták (2014) észak-magyarországi 

foglalkoztatási adatok elemzése alapján mutat rá, hogyan térítik el a külső gazdasági 

sokkhatások a munkaerőpiaci folyamatokat, amelyek előjelzését azok késleltetett hatása is 

nehezíti. 

Kóródi és Siskáné (2016) a 30 év alattiak 58,2%-ánál mutatta ki, hogy nem tervezi jövőjét 

Magyarországon, de ez a szándék az életkor emelkedésével csökken. Területi megoszlásban a 

Dunától keletre, Nógrád és Heves megyében a legmagasabb a kivándorlást tervezők aránya. 

A hazai viszonylatban az Észak-magyarországi régió, elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye és Miskolc fiataljainak mobilitási mintáit vizsgáló MOVE projekt (Dabasi-Halász, 

Hegyi-Kéri 2015) rámutat, hogy a fiatalok mobilitási mintái változatosak, nem lehet 

leegyszerűsíteni csupán tanulási célú és munkavállalási migrációra. A munkaerőpiaci életutak 

                                                 
* A tanulmány rövidített változata a Tér és Társadalom 2017 31 évf. /4 számában megjelentnek. 
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gyengülését tárták fel azzal összefüggésben, hogy a felnőtté válás igénye és szükségessége 

egyre inkább kitolódik a fiatalok életében, a családi kötelékek erősek.  

VIZSGÁLATI MÓDSZER 

Tanulmányomban a környezet egy szűkebb területével ─ a lakókörnyezettel ─ foglalkozom, 

beleértve a település és lakás vagy ház típusát és a lakókörnyezet jellegét is. Mivel a migráció 

során a lakókörnyezet bizonyos elemei az egyén számára megváltoznak, érdemes figyelmet 

fordítani annak vizsgálatára, hogy a migrációs folyamatokat hogyan befolyásolja a jelenlegi 

és a jövőbeli (elképzelt, elvárt) lakókörnyezet. A kutatás feltevése, hogy a jelenlegi 

lakókörnyezetnek taszító hatása lehet, azaz a lakókörnyezethez kapcsolódó ismérvek és a 

munkavállalási célú migrációs szándék között kapcsolat van. 

A felmérés önkitöltő, elektronikus kérdőívet használt. A kutatás adatgyűjtési szakaszára 2017 

februárjában és márciusában került sor. Az adatgyűjtést a Miskolci Egyetem Evasys rendszere 

támogatta. Az adatok feldolgozása anonim módon történt. A lakókörnyezet és migrációs 

szándék közötti kapcsolat vizsgálatához a kérdőív külön blokkokat tartalmazott a jelenlegi és 

jövőben vágyott településtípusra, a ház vagy lakás típusára (egyéni, társas), a lakókörnyezet 

típusára vonatkozóan (belváros, kertváros, lakótelep, nem városi családi házas környezet, 

tanyasi környezet, egyéb). A kapcsolatok vizsgálatához kereszttábla-elemzést használtam, a 

kapcsolatok létét a Pearson-féle χ
2
mutató szignifikanciájának vizsgálata alapján állapítottam 

meg (95%-os megbízhatósági szinten). 

A kutatás olyan pilot-vizsgálat, aminek célja a lehetséges kapcsolatok azonosítása. Ennek 

megfelelően az elemzéseket több csoportképző szempont szerint végeztem el, amelyek teljes 

terjedelmű bemutatása túlmutat e tanulmány keretein, csak az útkeresés legfontosabb 

eredményeit foglalom össze. 

A VIZSGÁLATI MINTA ÖSSZETÉTELE 

Az elemzéshez 184 fős minta állt rendelkezésre a Miskolci Egyetem gazdálkodási 

tanulmányokat folytató hallgatóinak válaszaiból. A minta reprezentativitása nem ellenőrzött, a 

megállapítások a mintára érvényesek, céljuk további kutatási feladatok előkészítése. 

A 184 válaszadó 32,1%-a alap, 67,9%-a mesterszakon folytatja tanulmányait, a teljes mintára 

vonatkozóan 51,4% nappali, 48,6% levelező tagozaton. A válaszadók közül 130 fő (70,7%) 

nő, 54 fő (29,3%) férfi. 

A válaszadók 65,8%-a ma is a szülői házban él. Meg kell jegyezni, hogy a szülői házat 

elhagyók aránya a nappali tagozatosok között 10,6%, a levelező tagozatosok között 58,8%.  

Az okok közül a saját család alapítása dominál (47,6%), egyedül élni 17,5%-uk szeretne. A 

válaszadók 54,9%-a egyedi építésű házban, 10,4 %-a néhány lakásos társasházban vagy 

sorházban, 31%-uk nagyobb (lakótelepi) társasházban nőtt fel. 

Saját bevallása szerint nagyvárosban nőtt fel a válaszadók 39,7%-a, kisvárosban 33,7%-a és 

községben 26,6%-a. 10-15 év múlva a válaszadók 62%-a képzeli el életét nagyvárosban, 

28,8%-uk kisvárosban és 9,2%-uk községben. A kisvárosban felnövők 45,2%-a, illetve a 

községben élők 40,8%-a költözne nagyvárosba, míg az ott felnövőknek 8,2%-a költözne 

kisvárosba és 1,4%-a községbe. A nagyvárosban maradni akarók aránya az ott élők 90,4%. 

A lakás környezetét tekintve a kertváros a legvonzóbb célterület (63,6%), ezt a belváros 

(15,2%) és a nem városi, családi házas környezet követi (14,1). Lakótelepen 4,3%-uk képzeli 

el életét. A válaszadók egyértelműen önállóságra vágynak, 70,1%-uk egyedi építésű házat 

jelölt meg elképzelt lakóhelyként, tégla- vagy panelépítésű, több emeletes társasházat 

összesen mindössze 10,9%-uk. A nem kertvárosban felnövő 133 fő válaszadó közül 73 

(54,8%-uk) költözne kertvárosba. Belvárosba 9,2%-uk, lakótelepi lakásba 4,8%-uk, nem 

városi családi házas környezetbe 4,7%-uk vágyik.  
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MUNKAVÁLLALÁSI SZÁNDÉK MAGYARORSZÁG TÁVOLABBI TERÜLETEIN ÉS 

KÜLFÖLDÖN 

A válaszadók 58,7%-a Magyarország távolabbi területeire is elköltözne, 10,3%-a maradna, 

31%-a pedig bizonytalan. A költözés melletti érvük egyértelműen a bér- és jövedelemszerzés, 

a karrier, illetve a jobb életkörülmények elérése. A barátok és ismerősök tapasztalatai 

támogató hatásúak, a válaszok 67,8%-ában ezek a költözés mellett szóló érvként jelennek 

meg. Ellene szól a kapcsolattartás lehetőségének korlátozottsága a családdal és az 

ismerősökkel. 

Tartós külföldi munkavállalást a válaszadók 15,2%-a tervez, rövid időre azonban 38%-uk 

elképzelhetőnek tartja. Biztosan nem vállalna munkát külföldön 8,2%-uk, bizonytalan a 

kérdésben 20,7%-uk. 17,9%-uk a hazai munkát külföldi utazásokkal tartja elképzelhetőnek. A 

külföldi munkavállalás melletti és elleni érvek a hazai költözéshez hasonló mintát mutatnak. 

A hazai és külföldi munkavállalási célú migrációra való hajlandóság között az elemzés 

szignifikáns kapcsolatot mutatott ki. Azok között, akik országon belül elköltöznének, 25,9% 

külföldön is vállalna munkát tartósan. Az országon belüli migrációt nem tervezők 31,6%-a 

rövidebb ideig külföldön is dolgozna, sőt a bizonytalanok 42,1%-a is igen választ adott erre a 

kérdésre. A külföldi munkavállalási szándék tervezett időtartamát figyelembe véve 

(χ
2
=54,897, df=8, sig=0,000) és kiszűrve (χ

2
=30,065, df=4, sig=0,000) is szignifikáns 

összefüggés mutatható ki a két tényező – a hazai és a külföldi - munkavállalási célú migrációs 

szándék között. Azok körében, akik bizonytalanok a hazai migrációval kapcsolatban, 42,1% a 

külföldi munkát vállalni szándékozók aránya, azonban ezt csak rövid időre vállalnák. 

A LAKÓKÖRNYEZET ÉS A MUNKAVÁLLALÁSI CÉLÚ MIGRÁCIÓS SZÁNDÉK 

KAPCSOLATA 

Kutatásom központi kérdése, hogy a különböző lakóhelyről és lakókörnyezetből érkező 

hallgatók munkavállalási célú migrációjának szándéka között kimutatható-e kapcsolat. 

Kereszttábla-elemzéssel vizsgáltam a hazai és külföldi munkavállalás kérdését is. A mintán 

belül csak a szülői ház lakókörnyezeti típusa és az országon belüli migrációs szándék között 

mutatható ki szignifikáns kapcsolat (χ
2
=18,498, df=10, sig.=0,047), a válaszok megoszlása az 

1. ábrán látható. Leginkább a kertvárosban élők nyitottak a migrációra (70,6%), míg 

legkevésbé a nem városi családi házas környezetben élők (46,4%), ugyanakkor közöttük a 

legmagasabb a bizonytalanok aránya is (41,1%). 

1. sz. ábra: Magyarországon belüli migrációs szándék jelenlegi lakókörnyezet szerint 

(fő) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Hasonló vizsgálatot végeztem el a jövőben elképzelt településtípus és lakókörnyezet, illetve a 

migrációs szándék között. Szignifikáns kapcsolat van aközött, hogy 10-15 év múlva 

nagyvárosban, kisvárosban vagy községben képzeli-e el a válaszadó az életét, illetve 

munkavállalási céllal elköltözne-e Magyarország távolabbi területeire is. A külföldi 

munkavállalási szándék esetén ilyen kapcsolat nem volt kimutatható. A lakókörnyezet típusa 

és a munkavállalási célú migrációs szándék között szintén csak hazai relációban mutatható ki 

szignifikáns kapcsolat (χ
2
=11,163, df=4, sig.=0,025). A szignifikáns kapcsolatot mutató 

válaszok megoszlását a 2. ábra mutatja be. A nagyvárosba vágyók nyitottak leginkább a 

migrációra (66,7%), legkevésbé pedig a községbe vágyók (29,4%), azonban itt a legmagasabb 

a bizonytalanok aránya (47,1%). 

2. sz. ábra: Magyarországon belüli migrációs szándék a jövőben elképzelt lakóhely 

településtípusai szerint (fő) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Elemzéseket végeztem arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi és a jövőben elképzelt 

településtípus együttes figyelembe vételével kimutatható-e különbség a migrációs 

szándékban. A nagyvárosban maradni kívánók 63,6%-a országon belül költözne, ez az arány a 

nagyvárosba vágyók körében 70,8%, a nagyvárosból elvágyók körében pedig 71,9%. Horváth 

Gyula a szuburbanizációs folyamatok felgyorsulásaként fogalmazta meg ezt a folyamatot: a 

fővárosok és egyéb centrumok kedvező munkalehetőséget, szolgáltatásokat, jobb 

életminőséget kínálnak, így a migráció egyre határozottabb célpontjává válnak (Rechnitzer 

2016). A vidéken maradni vágyóknak 42,9%-a költözne, ugyanakkor ebben a körben a 

legnagyobb a bizonytalanok aránya (41,3%). Az eredmény 95%-os megbízhatósági szinten 

nem szignifikáns (χ
2
=11,497, df=6, sig.=0,074). A külföldi munkavállalás kérdésében hasonló 

eredményeket mutatnak a kutatás részmintái, a nagyvárosból elvágyókat lehet kiemelni, akik 

között 14,3% azok aránya, akik biztosan nem vállalnának külföldön munkát, míg 28,6%-uk 

bizonytalan. Az eredmények nem szignifikánsak, a lakókörnyezet váltása vagy megtartása 

nem csoportképző ismérv. 

Hasonló módon vizsgáltam az egyedi építésű és társasházi környezet váltásának kapcsolatát a 

migrációs szándékkal. Szignifikáns kapcsolat a hazai migrációs szándékkal kapcsolatban 
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kimutatható (χ
2
=14,103, df=6 sig=0,029). A válaszok megoszlását az 1. táblázat foglalja 

össze. 

 

1. sz. táblázat: Munkavállalási célú migrációs szándék és lakás (ház) típusa közötti 

kapcsolat (%) 

 Magyarországi munkavállalási 

célú migrációs szándék 

Külföldi munkavállalási célú 

migrációs szándék 

 n (fő) Igen Nem Bizonytalan Igen Nem Bizonytalan 

egyediben maradó 83 48,2 16,9 34,9 55,4 25,3 19,3 

egyedibe vágyó 43 62,8 4,7 32,6 62,8 16,3 20,9 

társasházban maradó 33 72,7 3,0 24,2 45,5 39,4 15,2 

társasházba vágyó 18 77,8 0,0 22,2 44,4 22,2 33,3 

Forrás: saját adatgyűjtés alapján 

 

Az elemzésbe bevonva a hazai és a külföldi munkavállalási célú migrációs szándék (igen, 

nem, bizonytalan) kombinációit is, szignifikáns kapcsolatot a jelenlegi lakókörnyezet 

(χ
2
=50,345, df=35, sig=0,045), a jövőben elképzelt lakástípus (χ

2
=64,263, df=42, sig=0,015) 

és a lakástípus váltás (χ
2
=34,923, df=21, sig=0,029) esetén találtam. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A vizsgálatok általános következtetése, hogy a válaszadók a magyarországi munkavállalási 

célú migráció elől nem zárkóznak el (legalábbis a szándék szintjén), de magas a 

bizonytalanok aránya. Külföldi munkát elsősorban rövid időre vállalnának, illetve népszerű a 

hazai munka lehetősége külföldi utazásokkal. 

A magasabb jövedelem szerzése és a karrier lehetősége a migráció melletti érvként, a családi 

és baráti kapcsolatok ápolása inkább a migráció ellen szóló érv a válaszadóknál. 

A lakókörnyezettel kapcsolatos elemzések eredményei alapján: 

- A lakókörnyezeti tényezők és a migrációs szándék között általában nincs szignifikáns 

kapcsolat. Hazai viszonylatban sikerült ilyen kapcsolatot kimutatni arra vonatkozóan, 

hogy a jövőben nagyvárosban, kisvárosban vagy községben szeretne élni a válaszadó. 

A nagyvárosba vágyók a leginkább nyitottabbak a magyarországi költözésre, a 

községbe vágyók a legkevésbé, viszont utóbbiak közöttük kétszer akkora a 

bizonytalanok aránya, mint a nagyvárosba vágyók között. 

- Szignifikáns különbség mutatkozik a szerint is, hogy a válaszadó belvárosban, 

kertvárosban, lakótelepen nőtt fel. A városi környezetben, különösen a kertvárosban 

felnövők nyitottabbak a migrációra, azonban az utóbbi csoportban a legmagasabb azok 

aránya, akik tartósan nem költöznének külföldre. 

 

Az eredmények alapján a munkavállalási célú migrációs szándék a lakókörnyezeti 

tényezőkkel kapcsolatos jövőbeli elvárásokkal, továbbá a változtatási igényekkel mutat 

kapcsolatot. A változtatási igény mögött elégedetlenséget feltételezve a kutatás 

kiterjesztésének lehetőségét a relatív aspektusokban, a lakókörnyezettel való egyéni 

elégedettség szintjének vizsgálatában látom. 
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BEVEZETÉS 

A HORIZON2020 kutatási program részeként a MOVE projekt célja megfelelő információt 

adni a politikai és gazdasági döntéshozók számára, hogy az európai fiatalság mind társadalmi 

mind egyéni szinten hasznos mobilitását minél jobban támogatni tudja, egyben csökkentse az 

akadályokat, elkerülje az esetleges káros következményeket. A kutatás szekunder adatok 

elemzése mellett primer információk feltárását is elvégzi. Jelen cikkünkben a MOVE kutatási 

projekt egy szeletének eredményeit mutatjuk be. Egy 6 országot felölelő 8706 fős kérdőíves 

megkérdezés magyarországi adatait elemezzük. Beigazolódott feltételezésünk szerint a 

magyar fiatalok nemzetközi összehasonlításban kevésbé tekinthetőek mobilisnek; a mobilitás 

legfőbb fajtája a munkavállalási és azt követi az oktatással kapcsolatos. A tanulási célú 

mobilitás esetén a fő nehézségek: induló tőke, az információ hiánya, a kredit átvétel, 

nyelvismeret hiánya. Azon hipotézisünket is elfogadjuk, hogy a társadalmi aktívitás hiánya a 

mobilitás iránti igénnyel összefügg. Magyarországon a „gazdagabb” nem depressziós 

régiókban nagyobb az oktatási célú mobilitás. 

KUTATÁS ALAPVETÉSEI 

A MOVE kutatás elméleti keretét, legismertebb és a mai napig egyértelműen legelfogadottabb 

Ravenstein
49

 elmélet adja, mely alapján a kivándorlás esetében pusch a bevándorlás esetén 

pullfaktorról beszélünk. Ez az elmélet helytálló a fiatalok minden típusú mobilitására is. Az 

egyén mozgásai más ország irányába mindig magyarázható egyéni racionalitással, a mobilitás 

az egyén érdekeit szolgálja.
50

 A fiatalok európai mozgását motiválja hogy szükségleteiket 

minél magasabb szinten ki tudják elégíteni. Az önkéntes szabad akaraton alapuló mozgásnál, 

ami ma jellemezi Európát – kiváltképp a fiatalok tanulási, munkavállalási, vállalkozói célú 

mozgásánál – elsősorban a célországban érezhető húzóhatások érvényesülnek. De a kibocsátó 

országok helyzetére jellemző toló faktor is jelen vannak úgy mint, ha a fiatal nem kap munkát, 

nem tud vállalkozni, a szociális rendszer nem terjed ki rá. Ha a mobilitási döntéseket 

vizsgáljuk a neoklasszikus iskolák a határtermelékenységi koncepcióra alapozva arra a 

logikus magyarázatra juthatunk, hogy az egyes országok relatív tényezőellátottsága eltér 

egymástól, és állami beavatkozástól mentes esetben a nemzetgazdaságon belül is a mobil 

tényezőket tulajdonosaik oda viszik át, ahol az ára és a jövedelem is nagyobb. Ez a 

magyarázat egyszerűnek és elfogadhatónak tűnik, így a közgondolkodást, és ezzel együtt a 

politikát és a gazdaságot irányítókat a mai napig meggyőzi, döntéseikben befolyásolja. A 

MOVE projektben bár gondolkodásunkra hat ez az alaptézis azonban nem osztjuk 

neoklasszikusok illogikusnak tűnő következtetését miszerint a tényezők allokációja spontán 

                                                 
49ravenstein 

50 A migrációmikroökonómiája neoklasszikus közgazdaságtan szerint- 
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kiegyenlítéséhez vezet, nivellálva a termelékenység- és jövedelemkülönbségeket és biztosítva 

az optimális hatékonyságot. A Harris és Todaro 1970-ben modelljén és Borjas műveiben az 

1980-as évek elején ugyanezen az úton haladva igyekezett matematizálni a migrációt kiváltó 

okot úgy, hogy kísérletet tett kiszámolni a nettó hozamot amit a migrációban résztvevő 

elérhet. A fiatalok mobilitási vizsgálatánál figyelembe vesszük- hogy akár a tanulás, tréning, 

vállalkozás vagy önkéntes munka egy külföldi országban - a fiatalnak ez beruházás a jövőbe. 

Borjas a nemzetközi migrációt az emberi tőke beruházásnak egyik formájaként értelmezte. 

Borjas 1987-es tanulmányában Sir John Hicks-re hivatkozik, mikor a gazdasági hatékonyság 

után a mobilitás okát igyekszik a migráció gazdasági modelljében megfogalmazni. Minden 

modern migráció kutatás alapja Sir John Hicks tézismondata
51

, miszerint a migráció alap oka, 

a nettó gazdasági előnyök különbsége és ezen belül a legfontosabb a jövedelem különbség. 

Ezt a tézismondatot Borjas az alábbiakkal bizonyítja. A munkavállaló számba veszi a 

rendelkezésre álló munkaerőpiacok lehetőségeit és költségeit (utazás), és azt választja, ahol 

maximális az élethosszig számított nettó jövedelmének jelenértéke. Úgy látjuk, hogy 

Európában a fiatalok mobilitása bár gazdasági racionalitással is magyarázható, azonban egyéb 

más tényezők felülírják vagy erősitik. Mobilitási vizsgálatainkban figyelmbe vesszük a 

világgazdaság nagyobb nyitottságát, a globalizációs folyamatokat, a tudományos és műszaki 

fejlődést, mindenekelőtt az információs forradalom, az ökológiai és más, a gazdaságon 

korábban kívülállónak tekintett folyamatokat, melyek meghatározó szerepet játszanak a 

vándorlási folyamatokban. Amint arra áttekintő cikkében  Zolberg (1989) rámutat,  "az 

elméleti problémákat és hangsúlyokat a változó társadalmi valóság fényében módosítani 

kell."
52

Zolberg szerint a vándorlással foglalkozó szakemberek nézetei megváltoztak, 

alapvetően történelmeik, a térben és időben végbemenő, változó sajátosságokat tartják szem 

előtt. Általában strukturálisak és nem individualisták, az egyéni cselekvést korlátozó 

társadalmi erőkre koncentrálnak.  Globálisak, amennyiben a nemzeti egységeket a 

transznacionális és internacionális gazdasági és politikai folyamatok által befolyásolt, átfogó 

nemzetközi társadalom egységeinek tekintik. A migráció magyarázatában a korábban 

szokásos érvelés helyett - az áramlások mozgatórugója az egyének aggregált mozgása, mint a 

különböző lehetőségekre adott válasz - mindinkább teret nyer az az értelmezés, mely az 

emberek mozgását a nemzetközivé váló, a migrációt strukturálisan meghatározó, kapitalista 

gazdaság dinamikájával magyarázza. A strukturalista szemléletű írások a nemzetközi 

migrációt, a területi és országok közötti fokozódóan egyenlőtlen fejlődés folyamatában 

szemlélik. (Hárs 1992) Megítélésünk szerint a fiatalok mobilitását Európában intézményi 

közgazdasági aspektusból kell értelmezni, a döntések bármennyire is induviduálisnak tűnnek, 

valójában a rendszerek, struktúrák, generálják a mozgásokat. Ezt bizonyítja az 5499  

megkérdezés  980 magyar válaszának elemzése is.  

MÓDSZERTAN 

A MOVE projekt negyedik munkacsomagja keretében végzett kérdőíves adatgyűjtési 

folyamat két részből állt: elsőként panel felmérése került sor a mobilis és nem mobilis 

fiatalokról; majd hólabda felmérés segítségével növeltük a mobilis fiatalok elemszámát. Az 

adatfelvétel 2016. november 23-tól 2017. január 30-ig zajlott, összesen tehát 8 héten keresztül 

                                                 
51

 „In 1932, Sir John Hicksarguedthat «differences in net economicadvantages, chieflydifferences in wages, arethe main causes of 

migration.» Practicallyall modern studies of migrationusethishypothesisasthepoint of departure and viewthemigration of workersas a type of 
human capitalinvestment (Sjaastad, 1962; seeHuman capital).” (in Borjas 2000 pp:3) 

 

52
 (Zolberg 1989, 404o).   
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lehetett válaszolni a kérdésekre. Az anonim, online önkitöltős kérdőívek kitöltési ideje 15-30 

perc volt. 

A kérdőíves adatfelvétel olyan mobilis és nem mobilis 18-29 éves fiatalokat vizsgált, akik a 

hat konzorciumi ország (Németország, Luxemburg, Norvégia, Spanyolország, Románia és 

Magyarország) állampolgárai vagy ott szerezték meg középiskolai végzettségüket. (lásd 

Dabasi-Halász és Kiss 2017) A hat országban összesen a panel felmérés keretében 5,499 fő, a 

hólabda felmérés keretében 3,207 fő töltötte ki a kérdőíveket. Az elemszám Magyarországon 

a panel-felmérés esetében 980 fő (708 fő nem mobilis, 272 fő mobilis), és a hólabda felmérés 

esetében további 157 fő csak mobilis válaszadó került a mintába, így összesen 1137 

elemezhető kérdőívvel rendelkezünk. Jelen tanulmányban a mobilis és nem mobilis 

válaszadók összehasonlítása érdekében egyrészt a panel vizsgálat súlyozatlan magyarországi 

eredményeit ismertetjük, másrészt a mobilis válaszadók jobb megismerése, és elsősorban a 

tanulási célú mobilitás részletesebb bemutatása érdekében a mobilis válaszadók esetében a 

panel és hólabda adatok közös elemzését nyújtjuk.  

A VÁLASZADÓK ALAPADATAI 

A következőkben a panel felmérés Dabasi-Halász és Kiss (2017) által ismertetett 

eredményeinek rövid összefoglalását adjuk. Az adatok részletesebb elemzése az említett 

tanulmányban található. 

Az elemzés alapján elmondható, hogy kor tekintetében 18-24 éves volt a válaszadók 56,2%-a 

és 25-29 éves 43,8%. A nemek megoszlása tekintetében férfi 47,4% és nő 52,6%. A 

válaszadók állampolgársága, születési országa és a középiskolai tanulmányait lezáró érettségi 

bizonyítványát adó országa döntő többségük esetében Magyarország.  

Regionális megoszlás tekintetében Közép-Magyarországról érkezett a válaszok közel 

egyharmada (29,0%), a többi régióból hasonló, 10-15% közötti válaszadási arány volt 

jellemző. A településméret tekintetében a válaszadók életük legnagyobb leginkább 1.001 − 

20.000 fős kisvárosban (31,5%) és 20.001 − 150.000 lakosú városban (25,3% ), illetve 

emellett 13,7% 500 - 1,000  fős faluban, 11,7% 150 001-800 000 lakosú városban és 10,6% 

800.001 − 3 millió fős városban, tehát Budapesten töltötték a legtöbb időt. Jelenleg a 

válaszadók közül többen élnek nagyobb településen, mint korábban. 

A szülők legmagasabb iskolai végzettsége leginkább a középfokú oktatás felső szintje, a 

középfokú oktatás alsó szintje, alapfokú oktatás, illetve bachelor vagy ezzel egyenértékű 

képzési szint. A válaszadók iskolai végzettsége közel felük esetében középfokú oktatás felső 

szintje, illetve ötödük esetében alapképzés vagy ezzel egyenértékű képzési szint, ami eszerint 

gyakran magasabb szüleikénél. A válaszadók döntő többsége beszél nyelveket, amely döntő 

többségük esetében az angol (82,0%), illetve emellett sokan a német nyelvet jelölték (38,7%). 

Ugyanakkor a nyelvtudásuk szintjét kifejezetten alacsonynak értékelték.  

Anyagi helyzetüket tekintve a válaszadók többnyire teljesen (22,3%) vagy részben (40,3%) 

függnek családjuktól, mindössze a válaszadók 34,0%-a független pénzügyileg és a 3,4% 

esetében a családtagok részben tőlük függnek. 

A MOBILIS ÉS NEM MOBILIS VÁLASZADÓK KÖZTI KÜLÖNBSÉGEK  

A kutatás eredményei alapján a magyar fiatalok döntő többsége (72,2%) nem mobilis, csupán 

a válaszadók 27,8%-a töltött időt két hétnél hosszabb időre turizmus vagy családlátogatástól 

eltérő okból külföldön. A mobilitás hossza többnyire kevesebb, mint egy hónap vagy egy 

hónap. Nemzetközi összehasonlításban az adatok alapján résztvevő hat ország közül 

Magyarország tekinthető a legkevésbé mobilis országnak, a válaszadók 10,6%-a soha nem is 

utazott még külföldre (két hétnél rövidebb időre sem). (lásd Diaz et al 2017) 
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Mobilitásban nagyobb arányban vesznek részt férfiak és 25-29 év közöttiek.Településméret 

szerint ellemzően a jelenleg nagyobb településeken élők és nagyobb településekről 

származók, régiós megoszlásban a Közép-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Észak-

Magyarországról élők vesznek részt nagyobb arányban mobilitásban. Iskolai végzettségük 

nagyobb arányban magasabb (alapképzés vagy ezzel egyenértékű képzési szintű, 

mesterképzés vagy posztgraduális képzési szintű végzettséggel rendelkezők), és inkább 

beszélnek nyelveket. Munkavállalás és anyagi helyzet tekintetében pedig nagyobb arányban 

szerepelnek közöttük szabadúszó/magánvállalkozók és munkavállalók, továbbá nagyobb 

arányban függetlenek pénzügyileg vagy akár támogatják is családjukat. 

A mobilitás fő oka tanulással kapcsolatos 30,9%, munkával kapcsolatos 39,0% és egyéb 

okhoz kapcsolódik 30,1% esetében. Dabasi-Halász és Kiss elemzése alapján elmondható, 

hogy „tanulás miatt inkább fiatalabbak, nők, a fővárosban élők, dél-alföldi, nyugat-

dunántúliak, magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők vesznek részt nemzetközi 

mobilitásban; míg munka miatt inkább idősebbek, férfiak, kisebb településeken, városokban 

élők, alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők, anyagilag függetlenebbek.” (Dabasi-

Halász és Kiss 2017: 11) 

A támogató csatornák, információforrások közül az informális csatornák (pl. barátok, 

keresőprogramok, családtagok és online közösségek/szociális hálózatok) szerepe tekinthető 

jelentősnek a formális csatornákkal (pl. szervezetek, hivatalok, honlapok) szemben. Az 

informális csatornák szerepe mutatkozik meg abban is, hogy a mobilitásban nagyobb 

arányban vesznek részt olyan személyek, akik barátai külföldön tanulnak/tanultak, ajánlották, 

hogy tanuljanak külföldön vagy legalább egyik szülőjük ajánlotta. A kapcsolatok szerepét 

jelzi az is, hogy a mobilis válaszadók esetében a szülők, gyám, nagyszülők nemzetközi 

mobilitása inkább jellemző. Finanszírozás tekintetében szintén inkább a családi támogatás, 

saját forrás/megtakarítás és állás szerepe tűnik ki, kevésbé a formálisabb lehetőségek (állami 

vagy nemzetközi programok). A mobilitás fő akadályaiként a nyelvismeret, az induláshoz 

szükséges anyagi hozzájárulás hiánya, valamint a nem megfelelő információ és támogatás 

jelentkezik.  

Társadalmi aktivitás tekintetében a mobilis válaszadók szervezetek tevékenységeiben inkább 

vesznek részt, illetve a kapcsolatok tartása tekintetében is aktívabbak a nem mobilis 

válaszadóknál. Politikai aktivitás tekintetében ugyanakkor hasonló eredmények születtek, 

mindkét csoport inkább passzívnak tekinthető ezen a téren. Kulturális és/vagy szabadidős 

tevékenységek, hírek iránti tájékozódás és választásokon való részvétel tekintetében a 

mobilitásban részt nem vettek valamennyivel aktívabbak. A mobilitásban részt vettek egy 

kicsivel nagyobb arányban vállalnak közösséget lakóhelyükkel, hazájukkal, Európával és a 

világgal. 

Munkavállalásukkal kapcsolatban a mobilis válaszadók inkább gondolják, hogy jelenlegi 

foglalkozásuk illeszkedik a tanulmányaikhoz. A mobilitásban részt vettek továbbá 

attitűdjeiket tekintve hajlamosabbak a változtatásra, az új, a régiektől különböző megoldások 

alkalmazására. Bizonytalanabbak a jövőjüket illetően, ugyanakkor inkább gondolják, hogy 

magasabb képesítést szereznek, új nyelvet tanulnak, és más országba költöznek.  

A panel felmérés adatai szerint a mobilitás tanulással kapcsolatos (29,2%), munkával 

kapcsolatos (40,3%) és egyéb (30,5%) okból történik. Tanulással kapcsolatos nemzetközi 

mobilitásban inkább fiatalabbak, nők, a nagyobb városokban és kifejezetten a fővárosban 

élők, dél-alföldi és nyugat-dunántúli régiókból származók, magasabb iskolai végzettséggel 

rendelkezők vesznek részt; míg munkavállalással kapcsolatban inkább idősebbek, férfiak, 

kisebb településeken, városokban élők, alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők, 

anyagilag függetlenebbek döntenek a külföldi út mellett. A mobilitás célországa a legtöbb 
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esetben Németország, az Egyesült Királyság, Ausztria, a mobilitás élményével a válaszadók 

elégedettek és várakozásaikat teljesítve látják. 

A TANULMÁNYI CÉLÚ MOBILITÁS 

A továbbiakban a panel és hólabda felmérésben mobilisnek tekintett válaszadók – összesen 

429 fő – válaszait elemezzük, tehát nem az előbbiekben ismertetett alapsokaságra vonatkozó 

adatokat, hanem az összes mobilitásban részt vett válaszadó válaszai alapján kirajzolódott 

képet mutatjuk be. A jelen fejezetben összegzett eredmények reprezentatívnak nem 

tekinthetők, azonban a mobilitásban részt vettek szélesebb mintáján keresztül nyújtanak 

átfogóbb képet.  

A mobilitás fő oka az összesített adatok alapján a válaszadók 24,7%-a esetében a felsőfokú 

tanulmányok egy részének külföldön teljesítése (pl. Erasmus); 21,4% esetében munkával 

összefüggő okok (munkavállalás, álláskeresés). 12,4% esetében iskolai csereprogram 

(általános vagy középiskola); 4,7% esetében önkéntes munka/ önkéntes szolgálat; 4,4% 

esetében nyelvtanfolyam; 2,6% esetében szakmai továbbképzés; további 2,6% esetében 

szakmai gyakorlat/gyakornoki program felsőoktatási képzés részeként; szintén 2,6% esetében 

au-pair; 1,9% esetében külföldön végzett teljes képzés (alapképzés, mesterképzés, doktori 

képzés, stb.); 0,9% esetében szakmai gyakorlat/gyakornoki program szakképzés részeként; 

0,7% esetében vállalkozás/munkavégzés saját vállalkozásban; 21,2% esetében pedig egyéb 

indok a mobilitás fő oka. Összességében tehát a válaszadók 45,9%-a tanulással kapcsolatos, 

32,9%-a munkával kapcsolatos és 21,1%-a egyéb okokból vett részt nemzetközi mobilitásban, 

ami a reprezentatív panel felmérés eredményeitől különbözik, több a tanulmányokkal 

kapcsolatos mobilitásban részt vett válaszadó. A továbbiakban e mobilitás típus - a tanulással 

kapcsolatos mobilitás, összes válaszadó 197 fő - jellemzőit mutatjuk be. E típusban döntően a 

felsőfokú tanulmányok egy részének külföldön teljesítése (Erasmus – 53,8%), illetve iskolai 

csereprogram (általános vagy középiskola – 26,9%) céljából váltak mobilissá a válaszadók.  

Fontos itt hangsúlyozni, hogy a bemutatott eredmények az összes tanulmányi célú 

mobilitásban résztvett válaszadók eredményeit mutatják be, ettől eltérő eredményeket mutat 

csak Erasmus ösztöndíjjal vagy csak nyelvtanfolyam céljából mobilitásban részt vettek 

válaszainak elemzése. 

Tanulmányi célú mobilitásban 18-24 év közöttiek (61,9%) és a nők (70,6%) nagyobb 

arányban vesznek részt. Régiónként leginkább Közép-Magyarországra jellemző a 

tanulmányokkal kapcsolatos mobilitás (36,5%), illetve magas az arány Dél-Alföldön is 

(17,8%). A többi régióban 11 és 7% közötti a megoszlás.  

A válaszadók legnagyobb arányban 5 hónapot (23,9%) vagy hat hónapot (14,2%) töltenek 

külföldön. A kint töltött időt nagyon pozitívan (5 fokú skálán 4,57 ponttal) értékelték, ami a 

munkával kapcsolatos mobilitás (4,23) és az egyéb mobilitás (4,25) esetében alacsonyabb. 

A tanulmányi célú mobilitást a válaszadók döntően a nyelvtanulás, nyelvtudás fejlesztése 

szempontjából (74,1%) tartották fontosnak, illetve 12,7%-uk korábban megszerzett 

nyelvismerete miatt. Ehhez kapcsolódva a válaszadók nyelvtudása angolból kimagaslóan jó: 

25,8% esetében közepes, 33,9% esetében magas, és szintén 33,9% esetében nagyon magas, 

így úgy tűnik, a nyelvtanulással kapcsolatos várakozások beigazolódnak. A válaszadók 

tanulmányaikban többnyire BA (62,1%) vagy mester (28,9%) szinten voltak a mobilitáskor. 

A tanulási célú mobilitás célországa leginkább Németország (26,9%), Spanyolország (10,7%), 

Ausztria (7,1%), Olaszország (6,6%) és az Egyesült Királyság (4,1%)- fő mobilitási esemény 

tekintetében. A mobilitás céltelepülését a válaszadók többnyire a hely hangulata, a táj miatt és 

az adott település kulturális kínálata miatt választották.  
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A tanulási mobilitás helyszínének kiválasztásakor az oktatás színvonala a fogadó országban 

79,8%; a fogadó ország egyetemének hírneve 62,3% esetében volt releváns, illetve sokan 

tantárgyat egy másik szempontból akarták tanulni (51,8%). A tantárgyat nem lehet a saját 

hazájában tanulni 20,3%, a tanulmányai kötelező része volt 15% esetében.   

A tanulmányi célú mobilitásban részt vettek szülei (15,7%) és testvérei (18,3%) döntően nem 

tanultak külföldön, barátai azonban inkább igen (56,3%), és döntő többségük részt vett 

valamilyen hallgatói csereprogramban (85,3%). A külföldi tanulást a válaszadók szüleinek 

45,2%-a javasolta, míg a barátok 61,2% esetében javasolták (testvérek kevésbé). A döntés 

meghozatalában alapvetően saját maguk játszott nagyobb szerepet (5 fokú skálán 4,80), illetve 

emellett a szülők (3,28) és barátok (3,01) kaptak közepes értékelést. 

A mobilitás során akadályként a válaszadók elsősorban a külföldre költözéshez szükséges 

induló tőke hiányát, a megfelelő információ vagy támogatás hiányát és a megfelelő 

nyelvismeret hiányát jelölték. Emellett pszichológiai problémák, nehézségek a képzésre való 

jelentkezéskor, a munkakeresésben és a képzettségek elismerésével kapcsolatban is többek 

esetében előfordultak.  
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1. ábra Általánosságban milyen akadályokba ütközött a külföldi tartózkodásával 

kapcsolatban? Maximum 3. válasz jelölhető (válaszok %-a) 

 

A releváns információforrások a tanulmányi mobilitás kapcsán elsősorban informálisak voltak 

(keresőprogramok, barátok, online közösségek), de megjelent az egyetemi honlapok, tanár 

vagy tutor és a nemzetközi irodák szerepe is.  
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2. A külföldi tartózkodására gondolva, melyek voltak a legrelevánsabb 

információforrások, hogy felkészüljön az adott országban való tartózkodásra az adott 

évben?  (Több válaszos kérdés, válaszadók %-a) 

A mobilitás során használt program a válaszadók közel fele esetében az Erasmus + 

felsőoktatás (48,2%), 8,1% esetében Erasmus + iskola (Comenius), sokan (25,9%) egyéb 

programot használnak, míg 10,2%-uk nem használ programot. A külföldi mobilitás 

finanszírozásában ugyanakkor leginkább családi támogatás (5 fokú skálán 3,92 pont), ezt 

követően Európai Mobilitási Program (3,39) és saját forrás/megtakarítás (3,20) játszott 

szerepet. Néhol állami tanulmányi ösztöndíj (2,47), egyéb támogatás, díj (2,12) is előfordult, 

nem volt jellemző a teljes- vagy részmunkaidős állás (1,83), üzleti program/munkaadó 

finanszírozta (1,63), hitel (1,50). 
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ÖSSZEGZÉS 

Összességében a tanulmányi célú mobilitás válaszadóinak válaszai alapján elmondhatjuk, 

hogy a külföldön tanulmányi céllal eltöltött idő döntően a nyelvtanulás, nyelvtudás fejlesztése 

szempontjából fontos és hasznos. A fő akadály a külföldre költözéshez szükséges induló tőke 

hiánya, a megfelelő információ vagy támogatás hiánya és a megfelelő nyelvismeret hiánya. A 

releváns információforrások elsősorban informálisak voltak, illetve a finanszírozás 

biztosításában ebben a mobilitási típusban is inkább családi támogatás és saját megtakarítás 

játszik szerepet. 

HaasHein (2010) munkáját elméleti keretként fogadja el kutatásunk, úgy gondoljuk az ifjúsági 

mobilitás vizsgálata lehetővé teszi a nemzeti és nemzetközi politikák javítását, amelyek 

közvetlenül és közvetve javítják a jogi, gazdasági és politikai intézmények és piacok 

működését, a fiatalok e lehetőségekhez való hozzáférését. A fiatalok mobilitásának 

vizsgálatánál HaasHein 2010-es munkáján alapulva elfogadjuk, hogy meg van a lehetősége 

olyan nemzeti és nemzetközi kormánypolitika folytatására, amely a társadalmi, jogi, 

gazdasági és politikai intézmények működését úgy alakítja ki, hogy azzal fejlesztik a 

hétköznapi emberek így a fiatalok alapvető intézményekhez és piacokhoz való hozzáférését. 

Ezzel helyreállítják a kormányzatba az integrációba vetett bizalmat, melynek az lehet a 

következménye, hogy több fiatalt tér haza fektet be a származási országba. HaasHein 2010-

ben leírja, hogy azok a politikai és tudományos értekezések, amelyek a migrációt, a 

hazautalásokat és a transznacionális kötelezettségvállalásokat önerőből, „alulról” történő 

fejlesztésként fogják fel, elterelik a figyelmet a struktúra korlátairól és az egyes egyének 

valóságos, de korlátozott képességéről azok leküzdésére. Ezen szemlélet szerint az államnak 

döntő szerepet kell betöltenie abban, hogy kialakítsák az emberi fejlődés számára kedvező 

általános feltételeket. 
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Az Erasmus mobilitás egyéni magyarázói a Miskolci Egyetem hallgatói 

körében 
Bartha Zoltán, egyetemi docens – S. Gubik Andrea, egyetemi docens 

Miskolci Egyetem – Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet 

A hallgatók nemzetközi mobilitása számos kedvező hatással jár. Munkaerőpiaci 

vonatkozásban a jobb elhelyezkedési esélyeket, a magasabb kezdő pozíciót, a kedvezőbb 

előmeneteli lehetőségeket említhetjük meg. E mellett a nemzetközi mobilitás hozzájárul a 

szélesebb látókör, az interkulturális kompetenciák kialakulásához és az európai identitás 

növekedéséhez. Mindezek miatt a mobilitás fokozása fontos Európai Uniós célkitűzés, amely 

mellé jelentős anyagi erőforrások is hozzárendelnek. Ennek ellenére a mobilitási statisztikák 

elmaradnak az uniós célkitűzésektől. Jelentős nemzeti eltérések tapasztalhatók, Magyarország 

az alacsonyabb mobilitású országok közé tartozik. Cikkünkben kérdőíves megkérdezés 

eredményeire támaszkodva a nemzetközi hallgatói mobilitás akadályozóit vizsgáltuk meg.  

Kulcsszavak: Erasmus, felsőoktatás, hallgatói mobilitás 

BEVEZETÉS 

Az Európai Felsőoktatási Térséget (EFT) is megalapozó Bolognai Nyilatkozat (1999) egyik 

alappillére az Európán belüli mobilitás előmozdítása, a képesítések és résztanulmányok 

elismerése volt az. A Leuveni Nyilatkozat 18. pontja (2009, 4. o.) rögzíti, hogy 2020-ra az 

Európai Felsőoktatási Térség hallgatói közül legalább 20%-a rendelkezzen külföldön szerzett 

részképzéses vagy szakmai gyakorlati tapasztalattal. Az Education and Training 2020 

programterv (ami az Európa 2020 stratégia része) szerint ennek legalább 15 ECTS-nek 

megfelelő kredit összegyűjtésével kell járnia, vagy legalább három hónap hosszúságúnak kell 

lennie (Agostini-Capano 2013, 153. o.). Felső korlátot nem határoztak meg, tehát a 

diplomaszerzési céllal külföldön folytatott tanulmányok ugyanúgy hozzájárulnak a Leuveni 

cél teljesüléséhez, mint az Erasmus-típusú részképzéses vagy szakmai gyakorlati 

tapasztalatok, cikkünkben viszont csak ez utóbbira koncentrálunk. 

A hallgatói mobilitás az oktatás nemzetköziesedésének fontos eleme (Byram Dervin 2009). 

Alapvető célja egyrészt az európai identitás, az európai kulturális sokszínűség és 

multikulturalizmus elősegítése (King & Ruiz-Gelices 2003; Mitchell 2012; 2015; Papatsiba 

2006), és a külföldi tapasztalattal rendelkező munkavállalók hatékonyabb tudáshasznosítása 

(Diósi 1998; Honvári 2012). A külföldi tanulmányok jelentős előnyökkel járnak a hallgatók 

tanulási folyamatában és kompetenciáik fejlesztésében, főként akkor, ha olyan elméleti tudás 

megszerzésére irányulnak, mely a küldő intézményben nem vagy alacsonyabb szinten 

biztosított, vagy ha alapvetően határokon átívelő tudományterületeken, szakmákban (például 

nemzetközi jog, nemzetközi üzlet, stb.) történnek. Ezen túl a látókör szélesítése, a 

nemzetközileg összehasonlítható nézetek megismerése és az interkulturális kompetenciák 

fejlesztése is fontos hajtóerő (Bracht et al. 2006; González, Mesanza, Mariel 2010). 

Az Erasmus mobilitás munkaerőpiaci hatásaira vonatkozóan a The Erasmus Impact Study 

című tanulmányt szükséges megemlíteni (Brandenburg 2014), melynek keretében 56733 

hallgatót kérdeztek meg. Az eredmények rámutattak arra, hogy a nemzetközi mobilitásban 

való részvétel növelte a hallgatók elhelyezkedési esélyeit, beleértve ebbe a későbbi külföldi 

elhelyezkedés nagyobb valószínűségét is. Ezen túl jobb kezdő pozícióhoz és kedvezőbb 

előmenetelhez segítette hozzá a mobilitásban résztvevőket. A nemzetközi mobilitásba 

bekapcsolódott hallgatók körében alacsonyabb munkanélküliségi ráta figyelhető meg.  
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AZ ERASMUS MOBILITÁS  

A nemzetközi mobilitási céloknak megfelelően a 2014-20-as költségvetési ciklusban 

jelentősen megemelték az Erasmus program uniós költségvetését. Míg 2014-ben nagyjából 2 

milliárd euró forrás jutott erre a célra, addig 2020-ra már majdnem 3,5 milliárdos keret lesz 

elérhető (EB 2015, 11. o.). Magyarország ugyancsak prioritásként kezeli a Leuveni célt. Az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának célkitűzése, hogy 2023-ra hazánk eléri a 20%-os 

arányt a felsőoktatásban diplomát szerzők körében (Palkovics 2016). E cél elérését segíti a 

Campus Mundi program, ami Európai Uniós forrásokból (az EFOP és VEKOP keretében) 9,2 

milliárd forintot szán a felsőoktatási nemzetköziesedés ösztönzésére a 2016-2021 közötti 

időszakban. Ezen belül 5,7 milliárd forintos keret áll rendelkezésre külföldi részképzéses és 

szakmai gyakorlati ösztöndíjakra (TKA 2018).  

A törekvések és a támogatási források ellenére a nemzetközi mobilitásba bekapcsolódott 

hallgatók aránya jelenleg elmarad a megjelölt céloktól. Továbbá jelentős nemzeti eltérések 

figyelhetők meg. A 4. ábra az Erasmus+ program keretében történő hallgatói mobilitás 

nemzeti eltéréseit mutatja meg. Luxemburg és Lichtenstein magas kiutazási arányaitól 

eltekintve a programban részt vevő országok meglehetősen alacsony részvételi statisztikákkal 

rendelkeznek, Magyarország is a sereghajtók közé tartozik 1,3 százalékos kiutazási arányával. 

A legkevésbé mobilnak Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Törökország bizonyult.  

  

1. ábra: Erasmus mobilitás az összes hallgató arányában (%) 2016 (EB 2017) 

A mobilitási trendek tekintetében számos olyan akadály azonosítható, amely csaknem 

valamennyi országot jellemez (Teichler, Janson 2007; Teichler 1996, 2004; Souto-Otero, 

Huisman, Beerkens, de Wit, Vujić 2013, Bartha, Gubik, Réthi, 2017). Ezek az 

információhiány, az alacsony motivációs szint a mobilitás iránt, a nem megfelelő pénzügyi 

támogatás, az idegen nyelvtudás alacsony szintje, a kevés idő vagy a nem megfelelő lehetőség 

a nemzetközi hallgatók számára az új tantervek és programok esetében, a mobilitási 

tapasztalatok minőségével kapcsolatos aggodalmak, a jogi akadályok (például vízum, 

bevándorlási szabályok, munkavállalási engedély), és a teljesítmény befogadásának kihívásai. 

Teichler és munkatársai (2011) a mobilitást támogató elemekként azonosították a növekvő 
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pénzügyi támogatást, az egyre inkább harmonizált tanprogramokat, és a személyes 

támogatást. 

Cikkünk célja, hogy a Miskolci Egyetem hallgatói által kitöltött kérdőívek értékelésével a 

nemzetközi mobilitás legfontosabb akadályozó tényezőit beazonosítsuk, és megoldási 

javaslatokat fogalmazzunk meg a mobilitás növelésére vonatkozóan.  

MÓDSZERTAN 

A 2016 tavaszán a Miskolci Egyetem valamennyi hallgatója körében végzett felmérés célja az 

volt, hogy feltárja alacsony hallgatói mobilitás okait. A kutatás az Erasmus+ program 

mobilitási szárnyára koncentrált, azon belül is a programországok közötti (EU tagországok, 

továbbá Izland, Liechtenstein, Macedónia, Norvégia és Törökország) mobilitási típusra. Mind 

elérhetőségét, mind költségvetését tekintve a hagyományos Erasmus a legjelentősebb 

Erasmus pillér a magyar felsőoktatásban. A kutatás során online kérdőívet juttattunk el az 

egyetem valamennyi hallgatójához (több mint 8000 fő), amelyre összesen 225 értékelhető 

válasz érkezett vissza. Ezt követően 15 hallgatói és 5 oktatói interjút készítettünk el
53

. 

A megkérdezettek karok szerinti megoszlását a 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat: A minta karok szerinti megoszlása
54

 

Kar fő Megoszlás (%) 

ÁJK 31 13,8 

BBZI 3 1,3 

BTK 42 18,7 

EK 15 6,7 

GEIK 60 26,7 

GTK 47 20,9 

MAK 10 4,4 

MFK 17 7,6 

Összesen 225 100,0 

Forrás: Saját szerkesztés 

Képzési szintek szerint a hallgatók döntő hányada (61,8 százalék) alapképzéses 

tanulmányokat folytat, 31,6 százalékuk mesterképzési szinten tanul. A mintába mindössze 9 

PhD hallgató (4 százalék) és 6 felsőoktatási szakképzéses (FOSZK) hallgató (2,7 százalék) 

került. Képzési forma szerint a hallgatók nagyobbik hányada nappali - állami finanszírozású 

(55,1 százalék). Nappali – költségtérítéses tanulmányokat folytat a megkérdezettek 22,7 

százaléka, 13,3 százalék levelező – költségtérítéses, a további 8,9 százalék levelező - állami 

finanszírozású. A mintába került hallgatók 60 százaléka nő. 

AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐKET LEÍRÓ BINOMIÁLIS LOGISZTIKUS MODELL 

                                                 
53 A kutatásban Bartha Zoltán, Krajcsik Zsolt, Marciniak Róbert, Réthi Gábor, Sáfrányné Gubik 

Andrea és Szőke Edit vettek részt. A teljes kutatási jelentés letölthető a http://erasmus.uni-

miskolc.hu/files/9824/BZ_SGA-KJ-Erasmus.pdf címen. 

54
 ÁJK – Állam- és Jogtudományi Kar; BBZI – Bartók Béla Zeneművészeti Intézet; BTK – 

Bölcsészettudományi Kar; EK- Egészségügyi Kar; GEIK – Gépészmérnöki és Informatikai Kar; 

GTK – Gazdaságtudományi Kar; MAK – Műszaki Anyagtudományi Kar; MFK – Műszaki 

Földtudományi Kar. 

http://erasmus.uni-miskolc.hu/files/9824/BZ_SGA-KJ-Erasmus.pdf
http://erasmus.uni-miskolc.hu/files/9824/BZ_SGA-KJ-Erasmus.pdf
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A megkérdezett hallgatók 16,4 százaléka vett már részt mobilitási programban, de jelentősek 

a kari eltérések. A GTK hallgatói a legaktívabbak, itt a válaszadók 29,8 százaléka jelzett 

részvételt, ezt követi az AJK (19,4%), a BTK (16,7%) és a GEIK (11,7%). Képzési szintet 

tekintve a mesterhallgatók a leginkább mobilak, 23,9 százalék vett már részt mobilitási 

programban. Az alapképzéses hallgatók aktivitása átlag alatti, mindössze 12,2 százalék 

válaszolt igennel a kérdésre. Nagyobb arányban találtunk mobil hallgatókat az állami 

finanszírozású hallgatók között. 

A kar, képzési szint és finanszírozási formán túl megvizsgáltuk, hogy mennyire informáltak a 

lehetőségekről a hallatók, hogy milyen akadályokat látnak a kiutazással kapcsolatban. Annak 

érdekében, hogy lássuk, ezek közül melyek valóban szigifikáns meghatározói a döntésnek, 

illetve hogy mennyiben képesek magyarázni a döntést, binomiális logisztikus regressziót 

alkalmaztunk.  

A modell erénye, hogy alacsony mérési szintű függő változó esetén is alkalmazható, amely 

esetünkben a „Vett-e már részt korábban (vagy éppen most) a Miskolci Egyetem által 

szervezett Erasmus+ mobilitási programban?” kérdés volt, ahol igen és nem válaszlehetőség 

adódott. A független változók folytonos és kategoriális változók egyaránt lehetnek. 

Esetünkben a következő változókkal kezdtük meg az elemzést: 

- Melyik karon tanul? (kar) 

- Milyen képzési szinten? (szint) 

- Milyen képzési formában tanul? (forma) 

- Ismeri-e a kari Erasmus+ koordinátorát? Tudja-e kihez forduljon személyesen, ha 

segítségre van szüksége? (koord) 

- Elmúlt öt évben hány alkalommal járt bármilyen célból külföldön? (kulfold) 

- Az idegen (főleg angol) nyelvtudás szintje (idnyelv) 

- Félelem a tanulmányokban való elcsúszástól (elcsuszas) 

- Félelem az önállóságtól, a külföldön való egyedülléttől (onallosag) 

- Félelem az ösztöndíj mértékéről, az anyagi bizonytalanságtól (anyagiak) 

- Félelem a külföldön tanult tárgyak itthoni beszámíthatóságától (beszamithatosag) 

Az egyes változókat Forward módszerrel léptettük a modellbe, aminek a lényege, hogy 

lépésről lépésre a szignifikáns változókkal bővítjük a modellt. Ezen belül is a feltételes 

(Conditional) statisztika alapján történt a változók bevonása. 

A 2. táblázat a modellbe belépő változókat és a belépés sorrendjét mutatja meg, feltüntetve az 

egyes változók szignifikancia szintjeit is. 
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2. táblázat: A nemzetközi mobilitás befolyásoló tényezői 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 koord 3,477 ,743 21,899 1 ,000 32,348 

Constant -2,842 ,826 11,826 1 ,001 ,058 

Step 2
b
 koord 3,356 ,747 20,158 1 ,000 28,670 

kulfold -1,001 ,365 7,520 1 ,006 ,368 

Constant -,367 1,211 ,092 1 ,762 ,693 

Step 3
c
 koord 3,401 ,753 20,392 1 ,000 29,991 

kulfold -,926 ,373 6,158 1 ,013 ,396 

elcsuszas ,400 ,177 5,084 1 ,024 1,491 

Constant -1,626 1,343 1,465 1 ,226 ,197 

Step 4
d
 koord 3,443 ,760 20,539 1 ,000 31,272 

kulfold -,829 ,385 4,632 1 ,031 ,437 

idnyelv ,446 ,220 4,087 1 ,043 1,561 

elcsuszas ,372 ,180 4,286 1 ,038 1,451 

Constant -2,678 1,470 3,321 1 ,068 ,069 

Step 5
e
 koord 3,756 ,857 19,222 1 ,000 42,774 

kulfold -,818 ,392 4,353 1 ,037 ,441 

idnyelv ,508 ,232 4,775 1 ,029 1,662 

elcsuszas ,373 ,182 4,203 1 ,040 1,452 

szint     5,305 3 ,151   

szint(BA/BSc) 3,056 1,398 4,781 1 ,029 21,253 

szint(MA/MSc) 2,600 1,419 3,357 1 ,067 13,460 

szint(PhD) 2,884 1,646 3,070 1 ,080 17,878 

Constant -5,974 2,263 6,967 1 ,008 ,003 

Forrás: Saját számítások 

 

A modell magyarázóereje 46,6 százalék (Nagelkerke R
2
=0,466). A Wald statisztika 

szignifikancia szintjei meggyőznek minket arról, hogy az egyes változók modellbe való 

bevonása indokolt, mert a nemzetközi mobilitás alakulásában egyenként is szignifikáns részt 

testesítenek meg (azaz a többi változó kontroll alatt tartása mellett is szignifikáns marad a 

magyarázó erejük). 

Hogy mennyire jelentős az adott változó szerepe a modellben, arról az esélyhányados (Exp 

(B) igazít el minket. Azt mutatja meg, hogy mennyivel nőne (hányszorosára) a mobilitás 

valószínűsége, ha a változó egyik kategóriából a másikba kerülne a hallgató. 

A klasszifikációs tábla (3. táblázat) szerint a találati arány 88 százalék, ami azt jelenti, hogy a 

modell alapján történő besorolás 88 százalékban sikeres. 
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3. táblázat: Az Erasmus mobilitási modell klasszifikációs táblája 

 Observed Predicted 

Vett-e már részt korábban (vagy éppen 

most) a Miskolci Egyetem által 

szervezett Erasmus+ mobilitási 

programban? 

Percentage 

Correct 

Igen Nem 

Step 5 Vett-e már részt korábban 

(vagy éppen most) a Miskolci 

Egyetem által szervezett 

Erasmus+ mobilitási 

programban? 

Igen 17 20 45,9 

Nem 7 181 96,3 

Overall Percentage   88,0 

Forrás: Saját számítások 

Számításaink szerint a nemzetközi mobilitásba történő bekapcsolódás egyik kritikus tényezője 

a hallgatók informáltsága. Minél inkább tisztában vannak a hallgatók a mobilitási 

lehetőségekkel, tudják, hogy kiktől kaphatnak érdemi segítséget, annál inkább felmerülhet 

bennük a kiutazás lehetősége. Ezen a területen viszonylag egyszerűen és gyorsan be lehet 

avatkozni a mobilitás ösztönzése érdekében tájékoztató előadásokkal, egyéb rendezvényekkel 

és figyelemfelkeltő szóróanyagokkal. 

Nagyon fontos továbbá, hogy a hallgató rendelkezik-e nemzetközi tapasztalatokkal, hányszor 

járt már külföldön. Ez szintén olyan terület, ahol van némi mozgástere a felsőoktatási 

intézményeknek, tekintettel arra, hogy a hiányzó személyes nemzetközi tapasztalatok közös 

tanulmányutakkal, nyári egyetemeken történő részvétellel részben pótolhatók. Az itt szerzett 

magabiztosság és tapasztalat hozzájárulhat a pozitív döntés megszületéséhez. 

A nyelvtudás talán a legnyilvánvalóbb gátló tényező a nemzetközi mobilitásban. A mobilitás 

elemi befolyásolója, ezért az intézményeknek egyrészt érdeke a hallgatók nyelvtanulásának 

támogatása, ösztönzése, másrészt pedig a hallgatók saját nyelvtudásának reális megítélése. Ez 

utóbbi esetében a szint felmérésében, annak eldöntésében, hogy a nyelvtudás elegendő lehet-e 

a külföldi boldoguláshoz és a kreditek megszerzéséhez, fontos szerepet játszhat az intézmény. 

A tanulmányokban való elcsúszástól való félelem szintén befolyásolja a hallgatók nemzetközi 

aktivitását. Itt is sokat segíthet a kommunikáció, a hallgatók tájékoztatása a feltételekről. 

Alapvető továbbá a karok aktív és eredményes együttműködése a kreditbeszámítási folyamat 

során.  

A legutolsó magyarázó változó, a képzési szint. A referencia kategória a FOKSZ képzés volt, 

ehhez viszonyítottuk a magasabb képzési szinteket. A nemzetközi mobilitás valószínűsége 

egyre növekvő a magasabb képzési szinteken. Például 21,25 szeresére nő a BSc/BA szint 

esetén a referencia kategóriához viszonyítva, és további növekedést eredményez az MSc/MA, 

illetve a PhD szint (13-, illetve és 17-szer nagyobb a mobilitás esélye a FOKSZ képzéssel 

összevetve). 

Modellünk rávilágít, hogy a karok közötti jelentős mobilitásbeli különbségeket elsősorban 

nem az adott karhoz való tartozás okozza, hanem a felsorolt négy tényezőben fellelhető 

jellegzetes kari különbségek, és ez vezet az eltérő aktivitáshoz. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A nemzetközi mobilitás ösztönzésében kutatási eredményeink szerint nagy szerepet 

játszhatnak a felsőoktatási intézmények. Az akadályok leküzdésében fontos szerep hárul az 

egyetemi Erasmus irodára, a kari Erasmus koordinátorokra, és a hallgatókat összefogó 

Erasmus Student Network (ESN) szervezetre. A feladatok zöme három területre, a 
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hatékonyabb kommunikációra, a szolgáltatások színvonalának javítására és a jobb 

együttműködésre, az érdekelt felek hatékony bevonására fókuszál. 

Az Egyetemi Erasmus szervezet kommunikációjában olyan elemeket kell erősítenie, amik 

jobban elérik a kevésbé tudatos hallgatókat. Törekedni kell a hallgatóknak szervezett 

oktatáson kívüli eseményeken való megjelenésre (állásbörze, mobilitási expo, Miskolci 

Egyetemi Napok, szakmai napok). A fiatalok által gyakran használt kommunikációs 

csatornákra kell fókuszálni (közösségi oldalak, videomegosztók). A felmérések szerint az 

elsődleges célpontot a mesterhallgatók képezik, ezért a kommunikáció is kiemelt csoportként 

kell őket kezelje.  

Az Erasmus jelentkezőknek nyújtott szolgáltatások javítására két javaslat fogalmazódott meg. 

Fontos akadályozó tényező a nyelvtudás hiánya, vagy a nyelvtudás szintje körüli 

bizonytalanság, ezért az Idegennyelvi Oktatási Központtal együttműködésben előzetes nyelvi 

szűrés kialakítása javasolt (hogy egyértelműsítse a jelentkezőkben, mennyit ér a 

nyelvtudásuk), és intenzív nyelvi kurzusok meghirdetése azok számára, akiknél a nyelvi 

készségek erősítésre szorulnak. Az előzetes szűrés tanácsadásként is kell működjön, ahol 

jelzik a hallgatónak, hogy mely országok, vagy mely egyetemek azok, amelyeket az adott 

nyelvtudás mellett érdemes megpályáznia. 

A hallgatók mobilitási aktivitása akkor fokozható, ha az érintetteket hatékonyabban be tudja 

vonni az Egyetemi Erasmus szervezet. Erősíteni kell az oktatók bevonását, akikre a 

toborzásban lehet támaszkodni. Másrészt azt is tudatosítani kell az oktatókban, hogy sok 

hallgatót az rettent el az Erasmus úttól, hogy nem tud megegyezni a miskolci tanárokkal a kint 

teljesített tárgy befogadásáról, vagy ennek hiányában a vizsga teljesítésének a módjában. 

Ugyancsak szükség van a korábban már Erasmusszal külföldön járt hallgatók intenzívebb 

bevonására, különösen a toborzás és népszerűsítés, valamint a tájékoztatás terén. 

A kérdőíves megkérdezésre érkezett válaszok alapján összeállított regressziós modell azt 

mutatja, hogy az alacsonyabb hallgatói aktivitás legfontosabb magyarázója a hallgatói 

tájékozatlanság, az, hogy nem ismerik az Erasmus lehetőségeket, nem tudják, hogy ki a kari 

koordinátor, és nem tudják, kihez fordulhatnak kérdéseikkel. A tájékozatlanság leküzdéséhez 

a kari Erasmus felelősök kommunikációjának erősítésére van szükség. Szükséges az aktívabb 

koordinátori hozzáállás, és a közvetlenebb kommunikációs csatornák használata (pl. a 

gólyatáborok és más kari hallgatói rendezvények felhasználása a tájékoztatásra és toborzásra). 

A tanulmányokban való elcsúszás különösen a költségtérítéses hallgatóknál képez komoly 

akadályt, ezért a kari koordinátor feladata annak kommunikációja, hogy a kar egyértelmű 

szabályokat fogadott el annak érdekében, hogy az Erasmus mobilitás ne járjon 

félévcsúszással, és így többlet anyagi teherrel. A nappali doktoranduszok felé a nemzetközi 

mobilitást akár elvárásként is kommunikálni kell. 

A hallgatók félévcsúszástól való félelmét nemcsak a kommunikáció javításával kell kezelni, 

hanem a szolgáltatások színvonalának javításával, az adminisztratív folyamatok 

egyszerűsítésével is.  

A hallgatókat tömörítő szervezeteket az eddigieknél sokkal erősebben be kell vonni a kiutazó 

hallgatók toborzásába és a feléjük történő kommunikációba. Az ESN hagyományosan a 

beérkező hallgatók fogadásában volt érintett, de a felmérés eredménye azt mutatja, hogy az 

érdeklődés felkeltésében, a bizonytalanságok oldásában a diáktársak ösztönzése, személyes 

történetei sokkal hatékonyabbak lehetnek, mint a központilag kialakított kommunikáció. 

Kívánatos a Miskolcon tartózkodó Erasmus hallgatók aktivizálása is; helyi és 

vendégdiákoknak szervezett közös programokkal jobban elkelthető az Erasmus iránti 

érdeklődés. 
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*** 

A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és 

inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok 

a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai 

Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásában valósul meg. 

 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

Agostini, C. - Capano, G. (2013): Education policy: comparing EU developments and 

national policies. In. Natali, D. -Vanhercke, B. (szerk.): Social developments in the European 

Union 2012 – Fourteenth annual report. European Trade Union Institute (ETUI) - European 

Social Observatory (OSE), Brüsszel, pp. 147-180. 

Bartha Z., S. Gubik A. és Réthi G. (2017): A nemzetközi hallgatói mobilitás területi irányai és 

akadályai a Miskolci Egyetemen. Tér és Társadalom, 31(4), pp. 181-194. 

Bartha, Z., S. Gubik, A. (2016): A hallgatók nemzetközi mobilitásának akadályai a Miskolci 

Egyetemen: Felmérés a Miskolci Egyetem hallgatóinak nemzetközi részképzéses 

mobilitásban való részvételét akadályozó tényezőiről. Javaslatok a hallgatói aktivitás 

fokozására. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2016. 24 p. 

Bolognai nyilatkozat (1999): Az európai oktatási miniszterek közös nyilatkozata. 

https://media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/02/8/1999_Bologna_Declaration_English

_553028.pdf (Letöltés: 2018. február 19.) 

Bracht, O., Engel, C., Janson, K., Over, A., Schomburg, H. - Teichler, U. (2006): The 

professional value of ERASMUS mobility. International Centre for Higher Education 

Research, University of Kassel. 

Brandenburg, U. (2014): The Erasmus Impact Study Effects of mobility on the skills and 

employability of students and the internationalisation of higher education institutions. 

Publications Office of the European Union, Luxembourg 

Byram, M., Dervin, F. (eds.). (2009): Students, Staff and Academic Mobility in Higher 

Education. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 

Diósi P. (1998): A magyar fiatalok külföldi tanulási és munkavállalási szándékai, illetve 

tapasztalatai. Esély, 2, 57-65. 

EB (2015): Erasmus+ Programme - Annual Report 2014. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/statistics/erasmus-plus-

annual-report_en.pdf (Letöltés: 2018. február 19.) 

EB (2017): Erasmus+ Programme - Annual Report 2016. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-annual-report-

2016_en (Letöltés: 2018. február 19.) 



104 

 

González, C. R., Mesanza, R. B., Mariel, P. (2010): The determinants of international student 

mobility flows: an empirical study on the Erasmus programme. Higher Education, 4., 413-

430. 

Honvári J. (2012): Migrációs potenciál és a potenciális tanulási migráció. Hazai hallgatók 

külföldi tanulási szándékai. Tér és Társadalom, 3., 93-113. 

King, R., Ruiz-Gelices, E. (2003): International Student Migration and the European `Year 

Abroad': Effects on European Identity and Subsequent Migration Behaviour. International 

Journal of Population Geography, 3., 229-252. 

Leuveni nyilatkozat (2009): http://www.mab.hu/web/doc/kulfold/Leuven_magyar.pdf 

(Letöltés: 2018. február 19.) 

Mitchell, K. (2012): Student mobility and European Identity: Erasmus Study as a civic 

experience? Journal of Contemporary European Research, 4., 490-518. 

Mitchell, K. (2015): Rethinking the ‘Erasmus Effect’ on European Identity. Journal of 

Common Market Studies, 2., 330-348. 

Palkovics L. (2016): A felsőoktatásért felelős államtitkár sajtótájékoztatója a Miskolci 

Egyetemen a Campus Mundi programról. http://www.uni-

miskolc.hu/hirek/799/sajtotajekoztaton_mutatta_be_palkovics_laszlo_allamtitkar_a_campus_

mundi_programot (Letöltés: 2018. február 19.) 

Papatsiba, V. (2006): Making higher education more European through student mobility? 

Revisiting EU initiatives in the context of the Bologna Process. Comparative Education, 1., 

93-111. 

Souto-Otero, M., Huisman, J., Beerkens, M., de Wit H., Vujić, S. (2013): Barriers to 

international student mobility: evidence from the Erasmus program. Educational Researcher, 

2., 70-77. 

Teichler, U. (1996): Student Mobility in the Framework of ERASMUS: Findings of an 

Evaluation Study. European Journal of Education, 2., 153-179. 

Teichler, U. (2004): Temporary Study Abroad: the life of ERASMUS students. European 

Journal of Education, 4., 395-408. 

Teichler, U., Ferencz, I., Wächter, B., Rumbley, L., Bürger S. (2011): Mapping mobility in 

European higher education. Volume I: Overview and trends. Brüsszel 

Teichler, U., Janson, K. (2007): The Professional Value of Temporary Study in Another European 

Country: Employment and Work of Former ERASMUS Students. Journal of Studies in International 

Education, 3-4., 486-495. 

TKA (2018): Campus Mundi projekt. http://www.tka.hu/campus-mundi-projekt (Letöltés: 2018. 

február 19.) 

 

 



105 
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Kulcsszavak: migráció, nők, nemek közötti eltérések, kérdőíves felmérés 

BEVEZETÉS 

I. A nemek szerinti elemzés a migrációról szóló tanulmányokban először az 1970-es 

években és az 1980-as évek elején jelent meg és a nemet egyéni szinten, a születéskor 

meghatározott statikus kategóriában fogalmazták meg. A kutatók erre a szakaszra utaltak, 

amikor az „adjunk hozzá nőket és keverjük össze” megközelítést alkalmazták (Hondagneu-

Sotelo 2000; Indra 1999; Kofman et al. 2000). Ez a nézet korlátozta az empirikus 

megközelítést a nemek egyéni szintű elemzésekor, a férfi és a női, mint bináris tényező jelent 

meg a tanulmányokban, de ekkor még nem fordítottak valódi figyelmet a nemek közötti 

különbségekre. Általában csak a férfiakat tanulmányozták és általánosították ezeket a 

megállapításokat minden migránsra (Nawyn 2010). Cantu (2001) úgy érvelt, hogy a nem-

feminista migrációs tudósok makroszintű struktúraként tekintettek a közgazdaságtanra, 

amelynek nagyobb magyarázó ereje van, mint az egyéni szintű jellemzőknek és a nemekhez 

való hovatartozásnak. Így a nemet olyan társadalmi tényezőnek tekintették, mint az életkor, 

amelyet egyszerűen hozzá kell adni a migrációs tanulmányokhoz. Moch (2005) a migrációs 

kutatásokhoz kapcsolódóan azt a kritikát fogalmazta meg, hogy még mindig nem megfelelő a 

nemek szerinti migrációs folyamatok elemzése, mert nem tekintik azt dinamikus tényezőnek. 

A feminista szemléletű migrációkutatók jobban követik azt az érvet, hogy ha a nem több mint 

egy egyéni szint, több mint egy kontrollváltozó, akkor valószínűleg nagyobb integrációt és 

kisebb szegregációt látunk (Curran et al. 2006) a migráció terén. 

A migráció gender szempontú vizsgálata nemcsak Magyarországon, hanem a világ más 

országában is meglepő eredményeket hoz.  

Todd és szerzőtársai (2017) a Tanzániában élő nők és fiatalok mobilitását vizsgálta és 

megállapították, hogy a fiatal nők sokkal inkább részesei a mobilitásnak, mint a férfiak, ezt 

pedig a „women’s empowerment-tel” magyarázzák, továbbá azt tapasztalták, hogy a nők 

többször is részesei a migrációnak.  

Kelly (2017) az iráni nők migrációjának a tendenciáját vizsgálta és arra a megállapításra 

jutott, hogy Iránban a nők szerepe másodlagos, a férfiak uralta családmodellben és az önálló 

női döntés nem jellemző. Nagyrészük Svédországba vándorolt ki a családjával együtt. A 

tanulmány a fő hangsúlyt a migránsok gyermekeire helyezte és az iráni diaszpórát vizsgálta.  

Grossman-Thompson (2016) tanulmányában a korlátozott nepáli lehetőségeket elemezte és 

megállapította, hogy a munkavállalási célú külföldi migráció megélhetési stratégiává vált. Az 

ország GDP-jének több mint negyedét a külföldi hazautalások tették ki. A külföldön munkát 

vállalók többsége férfi, a külföldre költöző és ott munkát vállaló nők száma folyamatosan 

növekszik.  A szerző fontosnak tartotta kiemelni, hogy a migráns nők jogaira figyelni kell és 

meg kell őket védeni a kizsákmányolás veszélyétől. A nepáli migráció fő célterülete az Arab-

öböl. Példaként említi, hogy a nepáli törvény nemi diszkriminációval rendelkezik, ugyanis a 

                                                 
*
 A tanulmány bővebb változatának első közlési helye Tér és Társadalom (2017) 31. évf. 4. szám pp. 

231-240.  
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30 év alatti nőknek megtiltja a külföldi munkavállalást, méghozzá az Arab-öböl menti 

országokban. Ezzel próbálja megvédeni a nőket a szexuális bántalmazástól és egyéb 

erőszaktól.  

Oso – Ribas-Mateos (2013) könyvében a feminista migrációt kutatja a globalizált világban és 

a termelékenységet, valamint a produktív munkát vizsgálja a migráns nők körében. Elemzik 

továbbá a migráció és a transznacionalizmus közötti kapcsolatot is, különösen a 

transznacionális migrációs áramlások hatását a termelési és reprodukciós láncok 

szempontjából. Különös figyelmet fordítanak az úgynevezett globális ellátási láncokra, 

amelyek új analitikus modelleket mutatnak ki a nők körében a mobilitási dinamikában 

felbukkanó trendek között. 

Choudhury (2013) a bangladesi nők migrációját elemezte tanulmányában. Bangladesben 

szintén a patriarchális szerepkör jellemző családon belül, a nők függő helyzetben vannak a 

férjüktől. Sokáig szinte csak a férfiakra volt jellemző a migráció és a nők a férjüket követték 

külföldre, de ők nem vállaltak ott munkát. Az utóbbi 30 évben változás tapasztalható és a nők 

önálló migrációja is megjelenik. Ezek a nők egyértelműen fizetett munkával rendelkeznek és 

nem függenek a férfiaktól. Érzékelte azt, hogy a gazdasági okok mellett az emberek 

önállóságra törekvő vágya is vezethet a kényszerítő társadalmi környezetből való kilépésre, 

így a migrációra. Ennél fogva a migráció fontos tényező nemcsak a munkaerőpiac kapcsán, 

hanem a társadalmi változások kapcsán is. Hiszen a vándorlás nemcsak mennyiségben 

befolyásolja a munkaerő-forrást, hanem hat a társadalom szerkezetére, berendezkedésére és 

ezen keresztül az egyénekre, az egyéni élethelyzetekre is.  

Choudhury (2017) rávilágít arra, hogy a nők nagyobb arányú foglalkoztatása az ipari 

szektorban, a gyárakban jelentős változást hozott a migrációs forgatókönyvben. Korábban a 

nők általában a férfi családtagokkal és a férfiak eltartottjaival együtt vándoroltak. 

Napjainkban a nők túlnyomó többsége önállóan vándorol, anélkül, hogy férfi lenne vele. 

Choudhury cikkében a nők országon belüli, belső migrációjára összpontosít, de fontosnak 

tartja megjegyezni, hogy most már a nők önállóan vesznek részt a nemzetközi migrációs 

folyamatokban is. Ezt a megállapítást a primer kutatásunk eredményei is alátámasztják. A 

vidéki viszonyokhoz képest a nők részvétele a munkaerőpiacon a nagyobb elfogadottság és a 

rendelkezésre állás miatt nagyobb a városi területeken, idegen környezetben (Kabeer, 

Mahmud 200; Momsen 1993; Jesmin, Salway 2000). A közösségi korlátok, mint a rokonsági 

kötelék és az ahhoz kapcsolódó függőségi viszony, valamint a vidéki területeken megfigyelt 

sztereotípiák és előítéletek hatalmas feszültséget jelenthetnek a nők (és azok családja) 

számára az önbecsülés kapcsán is, amely kizárhatja, hogy lehetőségük legyen arra, hogy 

elkötelezzék magukat a nem szokványos munkahelyeken, még ha foglalkoztatnák is őket.  

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

A kérdőíves kutatás célja az volt, hogy primer felmérés segítségével megvizsgáljuk, hogy a 

nők migrációs folyamatára mi jellemző és van-e eltérés, lehet-e nem-specifikus migrációs 

folyamatról beszélni. 

Fenti hipotézisünk bizonyítására kérdőíves felmérést végeztünk Magyarországról kivándorolt 

személyek körében. A nőktől és a férfiaktól érkező válaszokat külön kezeltük, ugyanis 

kifejezetten a nők migrálásának okait és tendenciáit szerettük volna feltárni. A kérdőív online 

módon került kitöltésre, hólabda módszerrel. Összesen 105 válasz érkezett be (ezek közül 70 

női és 35 férfi választ kaptunk) olyan személyektől, akik jelenleg is külföldön élnek. A 

véletlen műve, hogy kétszer több nő töltötte ki a kérdőívet, mint férfi, viszont ez az arány 

éppen alkalmas volt arra, hogy a férfiak válaszait kontrollcsoportként kezeljük. Az 
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adatfelvétel 2017. május hónap első felében történt meg. A minta legfontosabb ismérveit és a 

létszámokat az 1.táblázat tartalmazza. 

 

1.táblázat:A minta összetétele 

 

fő % 

nő 
férfi 35 33,3 

nő 70 66,7 

életkor 

18-22 4 3,8 

23-27 33 31,4 

28-32 22 21,0 

33-37 22 21,0 

38-42 11 10,5 

43-47 7 6,7 

48- 4 3,8 

családi állapot 

egyedülálló 12 11,4 

elvált 4 3,8 

házas 47 44,8 

kapcsolatban él 42 40,0 

iskolai végzettség 

diploma 64 61,0 

gimnáziumi érettségi 22 21,0 

PhD vagy egyéb 

tudományos fokozat 
2 1,9 

szakközépiskola, 

szakmunkás 
17 16,2 

állandó lakóhely 

típusa 

egyéb város 22 21,0 

főváros 16 15,2 

község, falu 20 19,0 

megyeszékhely 47 44,8 

egyéb város 22 21,0 

Forrás: Saját szerkesztés saját felmérés alapján 

 

A válaszokat Microsoft Excel programmal és IBM SPSS Statistics Version 24 programmal 

dolgoztuk fel. Alkalmazott módszertanként kereszttábla elemzést végeztünk a nem és a 

végleges hazatérés tervezésének a kapcsolatára,a kapcsolatok létét a Pearson-féle Khi-négyzet 

mutató szignifikanciájának vizsgálata alapján állapítottuk meg (95%-os megbízhatósági 

szinten). Varianciaalanízis számítást végeztünk a migrációs döntés meghozatalát befolyásoló 

tényezőkre és a nemek kapcsolatára, továbbá faktoranalízist készítettünk a migrációs döntést 

befolyásoló tényezőkre. Az egyes statisztikai számítások feltételeit és eredményeit az 

eredmények fejezetben mutattuk be. 

 

KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 

A válaszadó nők többsége (17 fő) 1-3 éve él külföldön, 19 fő 3-5 éve, 18 fő 5-10 éve él 

külföldön. A több mint 10 éve külföldön élő nők száma 7, a kevesebb mint egy éve külföldön 

élő nők száma pedig 9 fő (2. ábra). Megállapítható, hogy a külföldi kinttartózkodás tartós, 

általában 10 vagy attól több évig tart a nők körében. A férfiak válaszai alapján ugyanez a 

tendencia figyelhető meg.  
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2.ábra: Mióta él külföldön? (női válaszadók száma: 70 fő, férfi válaszadók száma: 35 fő) 

 
Forrás: Saját szerkesztés saját felmérés alapján 

 

Megvizsgáltuk, hogy a nem és a végleges hazatérés tervezése között milyen összefüggés áll 

fenn. A nullhipotézis szerint a nem és a hazatérés terezése között nincs összefüggés. 

Kereszttábla elemzéssel és Khi-négyzettel vizsgáltuk a nullhipotézist. A férfiak51,4%-a még 

gondolkodik a hazatérésen, 37,1%-a egyáltalán nem tervezi a hazatérés és 11,4%-a a 

közeljövőben tervezi a hazatérést. A nők 32,9%-a még gondolkodik a hazatérésen, 48,6%-a 

egyáltalán nem tervezi a hazatérés és 11,4%-a a közeljövőben tervezi a hazatérést. A minta 

alapján összesen a válaszadók 44,8%-a nem tervezi a végleges hazatérést, 39%-a gondolkodik 

rajta és 17,1%-a a közeljövőben tervezi a hazatérést (2. táblázat).  

 

2.táblázat:Kereszttábla a nem és a végleges hazatérés tervezése között 

 (2)Végleges hazatérés tervezése  

 

nincs 

válasz 

gondolkodom 

még rajta 

igen, a 

közel-

jövőben 

nem 

tervezem 

összesen 

(1)Az 

Ön 

neme? 

férfi fő 0 18 4 13 35 

% (1) 0,0% 51,4% 11,4% 37,1% 100,0% 

% (2) 0,0% 43,9% 25,0% 27,7% 33,3% 

% összesen 0,0% 17,1% 3,8% 12,4% 33,3% 

nő fő 1 23 12 34 70 

% (1) 1,4% 32,9% 17,1% 48,6% 100,0% 

% (2) 100,0% 56,1% 75,0% 72,3% 66,7% 

% összesen 1,0% 21,9% 11,4% 32,4% 66,7% 

összesen fő 1 41 16 47 105 

% (1) 1,0% 39,0% 15,2% 44,8% 100,0% 

% (2) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% összesen 1,0% 39,0% 15,2% 44,8% 100,0% 

Forrás: Saját szerkesztés saját felmérés alapján 
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A válaszadó nők többsége (34 fő) egyáltalán nem tervezi a végleges hazatérést 

Magyarországra, a minta alapján ők többnyire házasok vagy kapcsolatban élnek, és 5-10 éve 

tartózkodnak külföldön. Ők alkotják azt a csoportot, akik elégedettek a külföldi munkájukkal, 

életkörülményeikkel. Nem kérdeztünk rá a honvágyra vagy a magyarságuk megélésére 

külföldön, de feltehető, hogy ők már egészen jól integrálódtak a befogadó országba. Az 

egyedülálló nők 3-5 éven belül szeretnének véglegesen hazatérni Magyarországra és a 

kivándorlási okként a munkalehetőségek hiányát jelölték meg és az alacsony életszínvonalat 

Magyarországon. Ők alkotják azt a csoportot, akik „pénz gyűjtési” célzatból vállalták a nem 

végleges migrációt. Azok, akik még gondolkodnak a hazatérésen, azt jelölték meg, hogy 3-5 

éven belül várható a hazatérésük, többnyire kapcsolatban élnek (3. ábra). 

 

3.ábra: Tervezi a végleges hazatérést Magyarországra?(női válaszadók száma: 70 fő, férfi 

válaszadók száma: 35 fő) 

 
Forrás: Saját szerkesztés saját felmérés alapján 

 

A két változó (nem és a végleges hazatérés tervezése) közötti összefüggésre a Pearson-féle 

Khi-négyezet értéke adja meg a választ. A mutató megfigyelt értéke 3,742, amely 0,291 

szignifikanciaszinten (χ
2
=3,742, df=3, sig=0,291)a nullhipotézis elfogadását jelenti, tehát 

nincs szignifikáns összefüggés a nem és a hazatérés tervezése között.  

Érdemesnek tartottuk megvizsgálni, hogy a migrációs döntés meghozatalakor a nők és a 

férfiak számára mely tényezők voltak a legfontosabbak. Kíváncsiak voltunk, hogy van-e 

kapcsolat és milyen a nem és a migrációs döntés meghozatalának szempontjai között. Ehhez 

1-5-ig terjedő skálán kellett a lenti szempontokat értékelniük. Független változónak az 

nemeket jelöltük meg, függő változónak pedig a migráció döntési szempontjait adtuk meg. A 

statisztikai módszerek közül a varianciaelemzést (analysis of variance, ANOVA) találtuk 

alkalmasnak, amely egy vagy több független változó hatását vizsgálja egy vagy több függő 

változóra. A varianciaelemzés alkalmazhatóságának feltételei, hogy a függő változó normális 

eloszlású legyen és a varianciahomogenitás (szórás homogenitás) rendben voltak. A mintában 

mindkét feltétel teljesült, így tovább folytattuk az elemzést. Az alábbi szignifikanciaszintet 

kaptuk szempontonként (3. táblázat): a kalandvágy és a pénzkereseti lehetőség bír befolyásoló 

erővel a vándorlási döntés meghozatalakor. A többi tényező nem, mivel szignifikanciaszintjük 

0,05-től nagyobb.  
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3.táblázat: ANOVA tábla 

 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

több tapasztalatra 

akartam szert tenni  

csoportok között 2,069 1 2,069 1,047 ,309 

csoporton belül 187,746 95 1,976   

összesen 189,814 96    

kalandvágy  csoportok között 8,158 1 8,158 4,053 ,047 

csoporton belül 195,256 97 2,013   

összesen 203,414 98    

pénzkereseti 

lehetőség  

csoportok között 5,254 1 5,254 5,268 ,024 

csoporton belül 99,736 100 ,997   

összesen 104,990 101    

nyelvtanulás  csoportok között 1,186 1 1,186 ,949 ,332 

csoporton belül 122,454 98 1,250   

összesen 123,640 99    

önállósodni akartam  csoportok között 7,956 1 7,956 3,235 ,075 

csoporton belül 243,469 99 2,459   

összesen 251,426 100    

nem találtam 

munkát 

Magyarországon  

csoportok között 1,129 1 1,129 ,461 ,499 

csoporton belül 237,497 97 2,448   

összesen 238,626 98    

szülők támogatták a 

kiutazási ötletemet  

csoportok között 1,659 1 1,659 ,728 ,396 

csoporton belül 216,568 95 2,280   

összesen 218,227 96    

párom támogatta a 

kiutázási ötletemet  

csoportok között 2,331 1 2,331 ,806 ,372 

csoporton belül 277,669 96 2,892   

összesen 280,000 97    

barátaim tanácsára 

vállaltam a 

kiköltözést  

csoportok között ,857 1 ,857 ,518 ,473 

csoporton belül 157,102 95 1,654   

összesen 157,959 96    

Forrás: Saját szerkesztés saját felmérés alapján 

 

A nemek közötti különbségek a migráció döntési szemponjai között felfedezhetőek (4. ábra). 

A nők pénzkereseti lehetőségre adták átlagban a legtöbb pontszámot (4,2), ezt követte a 

nyelvtanulási motiváció (4,0), amely minden kivándorlási döntéskor fontos szempont. A több 

tapasztalat iráni vágy (3,7) és a pár általi támogatás (3,5) szintén fontos motiváló tényező volt. 

A legkevesebb pontot a barátok általi támogatás (2,0) és a szülők támogatása (2,6), valamint a 

munkanélküliség (2,6) kapták. A férfiaknál eltérőek a motivációk, náluk az első helyen a 

pénzkereseti lehetőség állt (4,7), majd a nyelvtanulás (3,8) a magyarországi kevés munkahely 

(3,4). A többi tényező kisebb mértékben jelentett motiváló tényezőt a férfiaknál, mint a 

nőknél.   

 

 

 

 

 



111 

 

4.ábra: Milyen motivációi voltak a migrációs döntés meghozatalakor? (női válaszadók 

száma: 70 fő, férfi válaszadók száma: 35 fő) 

 
Forrás: Saját szerkesztés saját felmérés alapján 

 

Faktoranalízist végeztünk arra a kérdésre, hogy  amikor a kivándorlás mellett döntött milyen 

tényezők befolyásolták a döntést. A számítások előtt ellenőriztük, hogy az indikátorok 

megfelelőek-e, a változók normális eloszlást követtek, metrikus és nem dummy változókkal 

dolgoztunk, a változók között a multikollinearitás érvényesült, a minta homogén volt és a 

mintanagyság 100 feletti, így a szükséges feltételek teljesülése után elfogadhatónak 

tekintettük a főkomponens elemzés elvégzését. A vizsgálati tényezőknek páronként 

korrelálatlanoknak kell lenniük, ezt Kaiser-Meyer-Olkin-féle mutatóval végeztük. Minél 

közelebb van az értéke 1-hez, annál jobban alkalmazható a változóra az analízis. Ugyanezt 

mutatja a Bartlett-féle próba, mely egyszerű hipotézis vizsgálatot alkalmaz. Kaiser-Meyer-

Olkin mutató értéke 0,667 volt (4. táblázat), amely kifejezetten jónak és megbízhatónak 

mondható, így a változó szettre elfogadható a főkomponens-elemzés (Sajtos, Mitev 2007). 

 

4.táblázat: Kaiser-Meyer-Olkin mutató és Bartlett teszt eredménye 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy 

,667 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

 

 

Chi-Square 140,683 

df 36 

Sig. ,000 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján 

A Scree plot ábra segítette eldönteni, hogy hány faktorcsoportot képezzünk az eljárás során, a 

töréspont a harmadik változó szám után figyelhető meg, így megpróbálkoztunk 3 faktor 

kialakításával.  A faktor mátrix (Component matrix) nem illeszkedik jól, mert a változók nem 

illeszkednek a faktorokra, ezért rotálni kell az adatokat. Ennek eredményeképpen kaptuk a 

rotált faktor mátrixot (Rotated Component Matrix). A rotációt Varimax (variancia-

maximalizálás) eljárással Kaiser – féle normalizációval végeztük. A magyarázott variancia 
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értékének legalább 60%-nak kell lennie, ebben az esetben 60,3%. Egy változót akkor 

tekintünk egy faktor tagjának, ha a faktor súlya legalább 0,5. 

5.táblázat: A faktorok csoportosítása 

 

Component 

1 2 3 

több tapasztalatra akartam szert tenni ,808 -,140 ,148 

kalandvágy ,845 ,049 -,123 

nyelvtanulás ,658 ,190 ,172 

pénzkereseti lehetőség ,091 ,749 ,001 

önállósodni akartam ,441 ,642 -,048 

nem találtam munkát Magyarországon -,205 ,717 ,117 

barátaim tanácsára vállaltam a kiköltözést ,040 ,598 ,090 

szülők támogatták a kiutazási ötletemet ,186 ,372 ,647 

párom támogatta a kiutazási ötletemet -,002 -,080 ,890 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján 

Három faktort neveztünk el: (1) kalandvágyók, (2) kényszerből migrálók, (3) támogatással 

rendelkezők. A kalandvágyók esetében a több tapasztalat, a kalandok és a nyelvtanulás iránti 

vágy a fő motiváló tényező. A kényszerből migrálók körében a pénzkereseti lehetőség, az 

önállósodás és a magyarországi munkalehetőségek hiánya a fő motiváló tényező. A 

támogatással rendelkezők körében pedig a szülők vagy a családtagok támogatása a 

legfontosabb, amikor a migráció lehetőségét mérlegelik.  

5.ábra: Mi volt a kivándorlás oka? (női válaszadók száma: 70 fő, férfi válaszadók száma: 35 

fő) 

 
Forrás: Saját szerkesztés saját felmérés alapján 

 

A kivándorlás okaként több tényezőt is megjelölhettek a válaszadók (5. ábra), a nők ezek 

közül legtöbben a hazai munkalehetőségek hiányát jelölték meg, majd azt, hogy a családot 

követték a migrációban és végül az alacsony hazai életszínvonalat. A férfiak válaszaiban 

jelentős eltérés figyelhető meg, ők a negatív politikai helyzetet, a munkalehetőségek hiányát 

és az alacsony életszínvonalat jelöltél meg főbb kivándorlási okként. 
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A női válaszadók többsége (25 fő) az Egyesült Királyságban él jelenleg, 12 fő 

Németországban, 8 fő Írországban, 5 fő az USA-ban, 4 fő Ausztriában és 4 fő Svájcban, a 

többi válaszadó olyan egzotikus országban él, mint Szingapúr, Chile, Izrael, Norvégia, Ciprus 

(6. ábra).  

 

 

6.ábra: Melyik országban él jelenleg? (női válaszadók száma: 70 fő) 

 
Forrás: Saját szerkesztés saját felmérés alapján 

 

A mintába bekerült nők megerősítik azt a migrációs tendenciát, miszerint a legtöbb magyar az 

Egyesült Királyságba, Németországba és Írországba érkezik munkavállalási célzatból és ott 

települ le. Akik az USA-ban élnek egyáltalán nem tervezik a végleges hazatérést 

Magyarországra, az Egyesült Királyságban élők 2/3-a egyáltalán nem tervezi a hazatérést, az 

Írországban és Németországban élők fele tervezi, hogy 3-5 éven belül véglegesen hazatér, a 

másik fele pedig egyáltalán nem. Megállapítható, hogy azok a nők, akik földrajzilag 

Magyarországtól jóval messzebbre migráltak, az véglegesnek tekinthető. A hazai 

szakirodalomban ezzel a megállapítással még nem találkoztunk az általunk ismert 

tudományos művek körében, így a távolság hatást újszerű tudományos eredménynek 

tekintettük. 

A válaszadó nők életkora nagyobb arányban a 23 és 42 év közé esett, elmondható, hogy a 

migrációs döntés a 20-as évek közepén születik meg a legtöbb nőnél a felmérésünk adatai 

alapján. A 20-as évek elején járó nők kevesebb, mint egy éve tartózkodnak külföldön és a 

válaszaik alapján ők még nagyobb arányban tervezik a végleges hazatérést 3-5 éven belül 

Magyarországra. Ezzel szemben azok a nők, akik már a 40-es éveikhez közel járnak, általában 

10 vagy több mint 10 éve élnek külföldön, ők már egyáltalán nem tervezik a hazatérést. 

A válaszadó nők 50%-a házasságban él, feltehetően a férjüket követték a külföldi 

munkavállalásban. A kapcsolatban élő nők száma szintén magas (23 fő), életkorukat tekintve 

elég vegyes a kép, nagyobb arányban 28-32 év közöttiek, feltehetően ők is a párjukat követték 

vagy közös döntés eredményeképpen vállalták a külföldi életet. Az egyedülálló nők száma 

alacsony volt a mintában (9 fő), ők jellemzően 23-27 évesek, feltehetően senki sem 

befolyásolta őket a migrációshoz vezető döntési folyamat során. A kutatás jövőbeli 

folytatásaként célszerű mélyinterjút készíteni a külföldön élő nőkkel, hogy még több 

információt megtudjunk a kivándorlási döntésről és a migrációs folyamatról, tapasztalatokról. 
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ÖSSZEGZÉS 

Kutatásaink és felmérésünk alapján megállapítható, hogy a magyar nők kivándorlásában a 

tapasztalatszerzés iránti vágy és az itthoni munkalehetőségek hiánya a fő motivációs tényező. 

Többségük házas vagy kapcsolatban él és a Magyarországra való visszatérést csak 

fontolgatják. A nők mobilitáshoz vezető döntési folyamatában a férfiaknak nagy szerepe van. 

Az egyedülálló nők kivándorlására az jellemző, hogy ők fiatalabb életkorban vannak és 

határozottan vissza akarnak térni Magyarországra pár év külföldi munkavállalás után. A 

kutatás alapján megállapítható, hogy azok a nők, akik földrajzilag Magyarországtól jóval 

messzebbre migráltak, véglegesnek tekintik a migrációt és nem fontolják a hazatérést, ezt 

távolság hatásnak neveztük el. 

A további kutatásunkban arra keressük majd a választ, hogy a Magyarországról külföldre 

vándorlók munkaértéke milyen, azaz a Super-féle munkaérték-kérdőívet kívánjuk kitöltetni. A 

kérdőív 45 állítást tartalmaz, az állítások 15 értékkört takarnak, amelyek a következők: 

szellemi ösztönzés, altruizmus, társas kapcsolatok, munkával kapcsolatos biztonság, anyagiak, 

önérvényesítés, változatosság, hierarchia, függetlenség, fizikai környezet, presztízs, 

munkateljesítmény, esztétikum, irányítás, kreativitás. Ezen vizsgálat rávilágíthat arra, hogy a 

megkérdezettek milyen értékrenddel rendelkeznek a munka világáról, melyek azok az 

értékek, melyek a személyiségüket jellemzi a munkavégzés során, illetve van-e eltérés az 

értékelemekben nemek szerint. 
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BEVEZETÉS 

 

A MOVE HORIZON2020 által támogatott kutatás keretében minél több információ 

összegyűjtése a cél a fiatalok Európán belüli migrációs folyamatainak, a mobilitást gátló és 

támogató tényezők feltárásához, a különböző mobilitási típusokhoz kapcsolódó attitűdök 

megfogalmazásához. A projekt arra vállalkozik, hogy az Európai Unió politikai szereplőinek 

bemutassa, hogyan lehet a fiatalok mobilitása „jó” mind a társadalmi-gazdasági fejlődés, mind 

a fiatalok személyes fejlődésének szempontjából (move-project.eu). A diákmigráció a fiatalok 

mobilitási típusai között egyre jelentősebb, volumene folyamatosan nő, társadalmi, gazdasági 

szerepe megkérdőjelezhetetlen (Rédei 2006). A középiskolai mobilitás jó példáit érdemes 

nagyobb közönség számára is bemutatni, ugyanis a magyar diákok mobilitási hajlandósága 

alacsonyabb, mint a fejlettebb uniós tagállamok diákjainak. A passzivitás okát, kiutazásuk 

körülményeit, tapasztalataikat, a gátló és támogató helyzeteket tárjuk fel tanulmányunkban. A 

cikk alapját képező MOVE kutatási projekt pluralista elven nyugszik, tények és logika, 

metafora és történet: ezekből áll, így kíván minél több információt nyújtani a politika 

szereplőinek a fiatalok „jó” mobilitásának erősítése, és a veszélyek elkerülése érdekében. A 

migrációs folyamatoknak magyarázóerejük van, amit célszerű figyelembe venni az aktív 

gazdaságpolitikát megalapozó elemzéseknél (Kocziszky et al. 2014).  

A mai fiatalok markánsan megváltozott társadalmi-gazdasági környezetbe születnek, 

ahol „az önálló egzisztencia kialakítása és a szülőktől való leválás nehezebbé vált”. 

(Kutatópont Kft. 2013, p. 10.). A nem előnyös demográfiai folyamatok indikátora ez a 

megkésett felnőtté válás a társadalom és a gazdaság számára. Kutatásunkban az életút 

elméletet (life course theory) (Elder 1995) követtük, mely szerint a társadalmilag beágyazott 

életeseményeket kell vizsgálni, azok bekövetkezésének sorrendjét. A tanulás, munkavállalás, 

partnerkapcsolat kialakítás, családalapítás időbeli bekövetkezése a mai fiatal generáció 

esetében egyre kevésbé vehető alapértelmezettnek, a régi mintázatok már elhalványodnak. A 

fiatalok oktatásbeli, munkaerőpiaci életút-vonala már nem olyan, mint az korábban jellemző 

volt (Dabasi-Halász, Hegyi-Kéri 2015). A globalizálódott világban szinte már 

elengedhetetlenné válik a jó idegennyelv-tudás, a multinacionális kultúra ismerete. A külföldi 

tanulással a diákok tökéletesíteni tudják nyelvi készségeiket, meghatározott helyeket és helyi 

hálókat kötnek össze, fejlesztik a kommunikációt a transznacionális térben (Homfeldt, 

Schmitt 2013). Hrubos Ildikó (2010) a külföldön való tanulást az elitbe kerülés egyik 
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 A tanulmány a MOVE "Mapping mobility – pathways, institutions and structural effects of youth 

mobility in Europe" HORIZON 2020 Under Grant Agreement No. 649263 projekt támogatásával 

készült. 

* A tanulmány eredeti változata megjelent a Tér és Társadalom 2017 31 évf. /4 számában. 
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eszközének nevezi. Mégis azt tapasztaljuk, hogy a 15-19 éves korosztály igen kis százaléka 

vállalkozik hosszabb ideig (3 hónapnál hosszabb) tartó tanulásra más európai országban. A 

diák attitűdöket, motivációkat és gátakat ebben a tanulmányban 2 aspektusból vizsgáljuk. 

Egyrészt elemezzük a referencia közeg hatását, másrészt a cserediákok személyes 

kapcsolatainak változását, harmadrészt a személyiség fejlődésének alakulását (beleértve a 

nemzeti tudat erősödését), majd a célország választás metódusát, területi meghatározottságát, 

és végül a jövőbeli tanulási és munkavállalási elképzelésekről írunk.  

 

KÖZÉPISKOLAI MOBILITÁS 

 

Középiskolai mobilitáson a fiatalok tanulásának földrajzi értelemben történő változását értjük, 

amely egyrészt intézmények közötti mozgást (Gibbons 2009), a települések közötti belföldi 

vándorlást és adott esetben országhatárok átlépését is érintő iskolaváltást jelent (Goren, 

Yemini 2017). A tanulmányi célú migráció – Váradi (2013) szerint – közelít a 

transznacionális migráció ideáltípusához. A diákok nemzetközi tanulmányi mozgásának 

kérdéskörében új fogalomként jelenik meg a transznacionális oktatási mobilitás (transnational 

education mobility, TEM) (Waibel et al. 2017) A diákok szervezett külföldi tanulmányi 

program keretében ideiglenesen tartózkodnak külföldön, a tanulmányaikkal párhuzamosan 

iskolába járnak, esetleg a tanulmányaikat szüneteltetve nemzetközi önkéntes munkát vállalnak 

(ez utóbbi esetet nevezik „üresjáratú” évnek a tanulás szempontjából). A külföldi tanulmányi 

mobilitási tapasztalat segíti a munkaerőpiacon történő elhelyezkedést. A transznacionális 

oktatási mobilitás az önmegvalósítás, illetve a humán tőkébe történő befektetés egyik eszköze, 

mivel mialatt külföldön tanul a diák, idegennyelv ismerete és a társadalmi, interkulturális 

mobilitási képességei is fejlődnek (Waibel et al. 2017). A külföldi csereprogramok 

hozzájárulnak a diákok közötti egyenlőség megteremtéséhez és kulturális sokszínűséget 

hoznak életükbe, hiszen nem a száraz tananyagon keresztül tanulják meg, hanem saját 

tapasztalataik segítségével sajátítják el ezeket a képességeket, attitűdöket. A fiatal korban 

megtapasztalt mobilitás később nagyobb eséllyel válik visszatérő vándorlássá. A Kutatópont 

Magyar ifjúság 2012. évi felmérése a 15-29 év közötti magyar fiatalok mobilitási 

hajlandóságát vizsgálta, s az eredmények rávilágítottak a migrációs háttér jelentőségére: ha 

valaki korábban már tanult külföldön, nagyobb hajlandóságot mutat arra, hogy a jövőben 

ismét egy másik országban tanuljon vagy dolgozzon. A külföldi tanulmányi tapasztalattal 

rendelkezők 17,8 százaléka maradna itthon, a többiek viszont rövidebb vagy hosszabb időre 

ismét külföldre mennének tanulni. Bachnernek és Zeutschelnek (2009) az volt a célja, amikor 

német és amerikai volt cserediákokat vont a vizsgálatba, hogy kiderítse, vajon az 

interkulturális tapasztalatok, élmények maradandó és pozitív változásokat mozdítanak-e elő a 

diákok személyiségében, viselkedésében, gondolkodásmódjában. Az egyik fontos individuális 

tényező a mobilitásban a társadalmi tőkeképződés. Az egyén környezetében élő és migrációs 

háttérrel rendelkező kortárs, rokon vagy barát hatást gyakorol az adott személyre, fokozza a 

nemzetközi migrációban való részvételének valószínűségét (Sik 2011). Bachner és Zeutschel 

(2009) felméréséből kiderült, hogy a külföldi csereprogramban való részvétel a legtöbb diák 

esetében saját kezdeményezés volt, ugyanakkor a szülők, tanárok is jelentős befolyást 

gyakoroltak rájuk.  

Az AFS – 27 ország 5255 középiskolás diákjának bevonásával – 2016-ban készített 

felmérése rávilágított arra, hogy a Z generáció számára is az angol nyelvű fogadó országok a 

legvonzóbbak, hasonlóan az előző generációhoz. A célország kiválasztását leginkább ezen 

országok társadalmi megítélése, és az angol nyelvű oktatás, valamint a kulturák megismerése 

motiválja, kevésbé a tudományos előmenetel lehetősége. Bachner és Zeutschel (2009) 
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vizsgálatában – a diákok származási országa szerint – más-más elégedettségi indikátor volt 

azonosítható, feltételezhetően a különböző kulturális háttér miatt: a németek körében az 

elégedettség-indikátor az önfejlesztés és az érettség volt, míg az amerikaiak esetében a 

különböző kultúrájú egyénekkel való interakció. A függetlenség iránti vágyat fontos „push” 

tényezőként vehetjük figyelembe a cserediák-mobilitás esetében (Dronkers et al. 2014). A 

fiatalokban, már a középiskolás éveikben, felmerül a szülőktől való függetlenedés iránti vágy. 

Ennek első megnyilvánulási formája a saját kereset és a pénzzel való önálló bánásmód. Így a 

függetlenség megtapasztalása a csereprogramban való részvétel motivációjaként is 

megjelenik. 

A tanulóknak azt a döntését, hogy tanulmányaikat külföldön folytassák, nem csak 

egyéni döntésként értelmezzük, hanem az intézményi háttér által befolyásolt folyamatként 

fogjuk fel. A nemzetközi mozgás lehetőségét megteremtő, azt fenntartó és elősegítő 

szervezetek fejlődésével a nemzetközi migráció egyre inkább intézményesedik, és 

függetlenné válik azoktól a tényezőktől, amelyek eredetileg elindították (Massey et al. 1993). 

Több európai szintű, a középiskolások tanulmányi mobilitását támogató programot ismerünk. 

 

A MÓDSZERTAN ÉS A MINTA BEMUTATÁSA 
 

A középiskolás fiatalok mobilitási szokásainak megismeréséhez, motivációik feltárásához és a 

külföldi tanulást gátló, illetve támogató körülmények vizsgálatához kutató csoportunk az 

interjúkon alapuló nemzetközi páros összehasonlító esettanulmány készítés módszertanát 

választotta. Az interjú főbb kérdéseinek kialakításakor – a migráció szociológiai 

szakirodalmából ismert – motiváló tényezők jelenlétét kerestük, azok erősségét vizsgáltuk; azt 

a mobilitási burkot tártuk fel ez által, amely a ma középiskolását jellemzi a külföldi 

tanulmányok döntési helyzetében. Az interjúkat az alábbi tématerületek köré építettük fel:  

- a szülők története, az esetleges mobilizációs tapasztalataik,  

- a költözésekkel kapcsolatos események,  

- a családnak a mobilitásról alkotott véleménye,  

- a külföldi tanulás ötletének felmerülése, annak inkubálási folyamata, a pro és kontra 

érvek,  

- a finanszírozás,  

- az oktatási rendszerek összehasonlítása,  

- kudarcok és sikerek.  

Mivel egyéni életutakat, tapasztalatokat tárunk fel, eredményeink általánosíthatósága is 

korlátozott, amit viszont elméletvezérelt mintavétellel, valamint minél több interjú 

elkészítésével szintén növelhetünk (Schleicher 2007). 

A minta kialakításában és az interjúalanyok felkutatásában kértük a NEC-partnereink 

(a kutatási projektbe bevont szakértői testület, mely konzultatív, és a kutatók munkáját 

segíti)
56

 részvételét. Azt a feltételt szabtuk meg, hogy az interjúalanyoknak a megkérdezés 

időpontjában be kellett tölteniük a 18. életévüket, de nem lehettek öregebbek 29 évesnél. 
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Legalább 3 hónapot kellett egyhuzamban az Európai Unió valamely tagállamában tanulniuk 

ahhoz, hogy releváns tapasztalatuk legyen; és a külföldi tanulmányaikra az elmúlt 5 évben 

került sor, vagyis még kellően friss volt az élményük. Készítettünk interjúkat 

Magyarországról kiutazó és ideutazó diákokkal. Az interjúalanyok az interjúkészítés 

pillanatában 18-22 évesek voltak. A válaszadók között 6 férfi és 13 nő volt; 14 magyar, 2 

spanyol és 1 olasz. A diákok legalább 3, legfeljebb 12 hónapot töltöttek valamely külföldi 

középiskola intézményében. Az interjú lebonyolítása 14 esetben magyar, 2 esetben angol 

nyelven történt. A középiskolai tanulmányi mobilitások, irányuk szerint, 15 kimenő és 2 

bejövő volt. A diákokkal készített interjúk információit kiegészítve, a kutatott téma 

szakértőivel (3 fő) is folytattunk mélyinterjúkat: egy szervező intézmény munkatársával, egy 

középiskola vezetőjével és egy mentoráló befogadó szülővel. 

 

A KÖZÉPISKOLÁSOK MOBILITÁSÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATI 

EREDMÉNYE 

A diák interjúalanyok esetében néhány főbb jellemző feltárható volt. A tanulók 

többsége elég jónak írta le a családjuk financiális helyzetét, és a szülők javarészt 

értelmiségiek voltak. Két esetben történt a csereprogram finanszírozása ösztöndíjjal, egy 

esetben teljesen és egy esetben a program fele, a többi alkalommal pedig teljes egészében a 

szülők finanszírozták a külföldi utat. Hét interjúalany a kiutazás előtt már rendelkezett 1-3 

hetes külföldi tanulmányi tapasztalattal, az iskolájukon keresztül.  

A tanulmányban a magyar középiskolás diákok mobilitását befolyásoló tényezők közül 2 

területet elemzünk részletesen. Ez a mobilitási folyamat eleje, méghozzá a döntést meghozó 

körülmények vizsgálata:  egyrészt írunk a mobilitási döntés meghozatalában a 

referenciaközeg hatásáról a diáktársak és szülők szerepéről, másrészt a célország-választás 

metódusában megjelenő területi meghatározottságról. 

 

A REFERENCIAKÖZEG JELENTŐSÉGE A MOBILITÁSI DÖNTÉSKOR 

Romani (2014) szerint az egyének magatartására hatással van kortársaik viselkedése. A 

kortársak hozzájárulhatnak egymás motiválásához (Lindsay et al. 2014). Más kutatók is 

megerősítik, hogy a társadalmi hálózatok támogató funkciókat töltenek be és fontos forrásai 

egyes társadalmi kezdeményezéseknek (Bauer 2000). Az interjú elbeszélések során 

bizonyítható a társadalmi kapcsolatok ezen funkciója a középiskolai mobilitásban. Massey és 

Espana (1987) leírják, hogy a hálózati kapcsolatok befolyásolják az egyént. Szerintük 

nagyobb valószínűséggel vállalják a migrációt azok, akiknek a közösségéből sokan mennek 

külföldre. A célország vagy akár a célintézmény kiválasztásában is befolyással lehetnek a 

társak pozitív tapasztalatai, főképp, ha célirányosan ajánlják ugyanazt a fogadó országot. Az 

úton lévő vagy a visszatért társak és az ő kapcsolataik alkotják azt a hálózatot a 

középiskolások tanulói mobilitásában, amely csökkenti az utazással szembeni félelmet. Ez a 

társadalmi tőke olyan támogató funkciót tölt be a mobilitásban, amelynek segítségével a 

mobilitás kockázatai csökkenthetők. Sik (2011, p. 25.) úgy fogalmazza meg, hogy „a hálózati 

kapcsolatok a társadalmi tőke egyik formájává válnak, amelyre támaszkodhatnak azok az 

emberek, akik külföldi foglalkoztatási lehetőséget kívánnak szerezni. A hálózatok terjedése 

csökkenti a mozgás „kockázatait“.  

Kutatásunkban azt vártuk, hogy a társak lesznek a legjelentősebb indikátorok a 

középiskolai mobilitásban. Ez a hipotézisünk azonban csak részben igazolódott. Vizsgálatunk 

szerint a legfontosabb szerepe a szülőknek és az ő hálózatuknak van. Amikor a mobilitás 

döntésének körülményeiről beszéltek az interjúalanyok, elsőként a szülőket említették, majd a 
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kortársakra hivatkoztak, az osztálytársakra, családtagokra (testvérre), barátokra, a szülők 

barátainak gyermekeire.  

Magyarországon a mobilitási ötlet nagyon ritkán származik a diákoktól, azt vagy a 

szülők vagy az iskola akarja és veti fel először a diákok számára. A szülők társadalomban 

elfoglalt helye mind közvetlen, mind közvetett úton hatást gyakorolhat a fejlődő 

személyiségre. A szülő egzisztenciális biztonságérzete, társadalmi szerepével való 

elégedettségének mértéke, jövőjével kapcsolatos kilátásai vagy épp kilátástalansága, 

társadalmi befolyásából adódó, mások feletti fölény tudata vagy kisebbrendűségi érzése olyan 

társadalmi eredetű hatások, amelyek a szülők személyiségének és közérzetének befolyásán 

keresztül ültetődnek át a gyerek személyiségébe.  

Magyarországon a külföldi tanulás középiskolás korban státuszszimbólum. „Új 

csendes generáció“ néven emlegetik a mai középiskolásokat, a családi elvárásnak való 

megfelelés jellemzi őket (Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet). „Minél többet látok a non-

formális (informális) oktatásból az AFS-en keresztül, annál kevésbé látom az értelmét a 

formális oktatásnak, olyan szinten, amilyen szinten azt az én iskolámban űzik, elvileg elit 

gimnázium, gyakorlatilag addig éreztük, amíg a tízszeres túljelentkezésben beválogattak 

minket. Onnantól kezdve annyit lehet csak érezni, hogy taposómalom” (peHUy06).  A magyar 

interjúalanyok közül egyvalaki hangsúlyozta azt, hogy a saját ötlete volt, hogy egy évet 

külföldön tanuljon. Azonban a későbbiekben utalt arra, hogy voltak családi példák és 

iskolatársak, akik tanultak külföldön. ”Én találtam ki hogy kimegyek tanulni…….Voltam 

rövidebb ideig az iskolával többször külföldön…….És utána jött az ötlet, hogy esetleg 

hosszabb időre kimenjek külföldre. És akkor rákerestem, milyen lehetőségek vannak, és így 

jött ez a szervezet……A nagynéném tudom, hogy tanult ……országban, és az unokatestvérem 

is……” (peHUy02). A diáknak nem volt új dolog a “cserediákság”. A korábbi pozitív 

tapasztalatok hozzájárultak ahhoz, hogy a csereprogram egy magasabb szintjét próbálja ki, 

méghozzá az egyéves csereprogramot. Ritka tudatosság jellemezi a magatartását, hisz ő maga 

keresett utána a lehetőségeknek. Az általánosnak mondható szülői és a szűk családi ráhatás 

szerepét mutatja az alábbi részlet:„…és nekem először a testvérem volt cserediák, ő négy és 

fél évvel idősebb nálam, és ő is Ausztriában volt úgy, mint én….. Mikor hazajött, akkor 

mondták szüleim, mert látták rajta is, hogy nagyon jól sikerült, meg jól érezte magát, meg 

sokat profitált belőle, hogy majd én is valószínű ki fogok menni, de hát akkor még nem 

nagyon volt kedvem hozzá,…. meg kisebb is voltam, meg úgy nem voltam még ráhangolódva, 

aztán ahogy telt az idő, egyre jobban ráhangolódtam és utána már szinte vártam a csereévet” 

(peHUy08). Egy másik példa a közvetlen befolyásra „Nálunk ez egy családi hagyomány. 

Mind a két testvérem utazott ki. Az egyik az Egyesült Államokba egy évre, a másik 

Hollandiába. Jó kapcsolatot ápoltunk a szervezettel, meg jó tapasztalataink voltak. Igazából 

ennyi” (peHUy05). A családon belül is különös helyet foglalnak el a korosztályos 

kapcsolatok, a testvérek. „Tesómat, mert vele is mindig megbeszéltünk mindent, mert ugye ő 

is átélte az egészet, segített, hogyha kell / kellett, meg most is, aztán meg ő egyszer-kétszer ki 

is jött hozzám látogatóba…” (peHUy08). 

Lényeges a családok közvetett kapcsolati hálója, működik a gyenge kötések tana is, a 

mobilitás ötlete sok esetben származott szülők olyan barátaitól, akiknek a hasonló korú 

gyerekei már voltak cserediákok. A szülők barátainak gyereke és a diák között közvetett 

kapcsolat van. Tehát ebben az esetben nem a társától (szülő barátjának gyereke) közvetlenül 

kapja a motivációt a mobilitáshoz, mert nem feltétlenül ismerik egymást. Fontosak a gyenge 

kötések is, az áttételes hatások: „Anyukámnak van egy barátnője, akinek van két lánya, és 

mind a két lánya már kint volt cserediákként egy másik programmal, ill. ugyanezzel a 

szervezettel (YFU)…..” (peHUy03). A kortársak élménybeszámolói nagy hatással vannak a 
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diákokra: „Én egy ismerősömtől, hát mondhatni egy baráttól kaptam az információt, ő 

ugyanis Mexikóban volt kint egy évet ugyanezzel a szervezettel és akkor ő mondott egy pár 

dolgot erről, hogy milyen élményei és tapasztalatai voltak”  (peHUy09). 

A másodlagos hálózatok, a makroszinten szerveződő társadalmi és intézményi 

hálózatok is fontosak. Intézményi szinten ide tartoznak a diákok számára csereprogramokat 

lebonyolító hivatalos szervezetek, mint például az AFS, YFU, Rotary, de maga az oktatási 

intézmény is. A mobilitást bonyolító szervezetek szerepe nagyon erős “valamit akartam 

csinálni az életemmel nyelvek irányába elmenvén, és akkor gondolkodtam, hogy van ez a 

kéttannyelvűtől kezdve olyan iskola, ami erre készít fel, hogy angol érettségit tegyél le és 

hasonló szépségeket. Az akkor nem jött össze, és utána egy fél évvel találkoztam az AFS-sel, 

és gyakorlatilag én úgy kezdtem el ott önkénteskedni. Ott lehúztam másfél évet, és egy év után 

mondták azt, hogy mit szólnék hozzá, ha megpályáznék egy ösztöndíjas helyet” (peHUy06). 

Néhány esetben előfordult, hogy a diák rokonának volt közvetlen kapcsolata ilyen 

szervezettel: „Az egész cserediák-év onnan jött, hogy az apukám 4 éve már a Rotary-nak  

tagja” (peHUy04). „Az AFS miskolci vezetőjét ismertük is” (peHUy11). A cserediák-

szervezetek előadásokat tartanak egyes középiskolai intézményekben, informálva a diákokat a 

programlehetőségről: „először is az iskolából hallottam az AFS-ről” (peHUy13). 

Fontos szerepet játszik maga az iskola, egyrészt az általános értékrend közvetítésével, 

a külföldi csoportos utazások és konkrétan a hosszabb külföldi tanulmányok szervezésével. 

Az oktatási intézmény tevékenysége, külföldi kapcsolatai szintén segítséget adnak a 

diákoknak, hogy megismerjék a külföldi környezetet „Én [gimnázium, Miskolc]-os vagyok és 

a sulink elég sok ilyen lehetőséget biztosít nekünk és biztosított is cserediákprogramokra, egy-

két hetes programokra. Angliába voltunk például kétszer is (…), illetve a német 

munkaközösség is sokszor szervez különféle utazásokat, valamilyen egyéb európai 

programokat, például tavaly újságírói táborban vettünk részt európai környezetben abszolút. 

És igazából így jött ez az ötlet” (peHUy11). Az iskola szerepét a bejövő spanyol diák 

interjúalany a következőképpen mondja el: „…hogy hogyan mennek ki az iskolából a diákok 

külföldre: az adminisztrátor írja az interneten és ők (mármint a spanyol diákok) kimennek” 

(peHUy15). 

A mikro- és a makroszint között jelennek meg a tercier kapcsolatok, amelyek gyakran 

közvetítő funkciót látnak el, ezek szakmai szolgáltatások (pl. betegápolási szolgáltatás), 

különböző intézmények támogató eszközei, civilszervezetek. Ez a három kapcsolati forma 

szociális erőforrást jelent, például lehet az információk szerzésének forrása (Laireiter 1993). 

Egy vállalat által nyújtott ösztöndíj – mint felhívás, a család – mint elsődleges kapcsolat, és az 

intézmény (itt a vállalat)–mint másodlagos hálózati kapcsolat, együttes hatását mutatja a 

következő idézet: “Az ötlet úgy jött, hogy ösztöndíjra pályáztam a ……banknál. Nem tudtam 

előtte ilyen lehetőségről, a …..bank ezen ösztöndíjáról sem, a szüleim szóltak róla. Eleinte 

nem is érdekelt ez az egész. De elmentem a kiválasztásra az AFS-hez, és megnyertem az 

ösztöndíjat, és úgy döntöttem, hogy kimegyek” (peHUy10). A következő esetben is egy 

pénzügyi szolgáltató intézmény által nyújtott ösztöndíj-lehetőséget használt ki a diák: 

„Apukám munkahelye hirdette meg ezt a pályázatot, ahol én kaptam az ösztöndíjat, hogy 

kimenjek egy évre Olaszországba. Úgyhogy... apukámtól ered az egész.” 

Jól mutatja a következő részlet, hogy egymást erősítő impulzusok a jellemzőek, 

intézmény és személyes kapcsolatok együtt indítják el a fiatalt. “Hát …, először is az 

iskolából hallottam az AFS-ről, mert ezzel a szervezettel mentem ki, és ….., hát nem is igazán 

fogalmazódott meg bennem, mikor először hallottam, hogy most én nagyon szeretnék 

cserediák lenni, hogy különösképpen érdekelne, hanem….az egyik barátnőm gondolkodott így 

rajta, és akkor ahogy így egyre többet beszélgettünk róla, én is kedvet kaptam hozzá, meg az 
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iskolából rengetegen mentek ki, az előző években, és így én is gondoltam, hogy ez engem is 

érdekelne, és így úgy döntöttem akkor, hogy…, így kb. két-három hónap gondolkodás után én 

is belevágnék” (peHUy13). 

A mobilitáshoz vezető út és a végső döntés meghozatalakor a magyar diákoknál az 

alábbi szempontokat vagy csoportképző ismérveket azonosítottuk:   

- a szülők akarata és felvetése révén vállalja a diák a féléves vagy egy éves mobilitást; 

- az iskola adja a kezdő „lökést” és a gondolatot a mobilitás vállalásához;  

- a barátok is szerepet játszanak a döntés meghozatalában.  

A mobilitási döntés meghozása nem egyszerű és a legtöbb diák esetében hosszabb folyamat 

eredménye. Azokban a családokban, ahol egy ilyen cserediákprogram megvalósításának 

nincsenek anyagi akadályai, viszonylag gyorsan megszületik a döntés. Azokban a 

családokban, ahol önerőből egy ilyen programot nem tudnak finanszírozni, és ösztöndíj-

lehetőségek után kell kutatni, a mobilitáshoz vezető döntés is hosszabb folyamat lesz, mert 

menet közben több a bizonytalanság. A szakértők és kutatóink által megfogalmazott 

vélemény, hogy az iskolák szervezte egy hónapos cserekapcsolatok erősítése, financiális 

támogatása erősítené a diákok mobilitási hajlandóságát. Ebben az életkorban Magyarországon 

a család és az iskola határozza meg a diákok viselkedését, biztosítja és könnyíti a mobilizációs 

folyamatot. 

 

A CÉLORSZÁG VÁLASZTÁS METÓDUSÁRÓL, TERÜLETI MEGHATÁROZOTTSÁGRÓL 

A nyelvtudás és a mobilitási hajlandóság között egyértelmű szignifikáns kapcsolat van. A 

nyelvet beszélők körében jóval többen hagynák el Magyarországot. (Székely, 2013) A 

Tempus Közalapítvány 2014-es kutatásában, - melyben országszerte több egyetem mobilitási 

hátterét, körülményeit közelebbről is górcső alá vettek - mobilitást gátló tényezőként 

azonosították a megfelelő nyelvtudás hiányát. (Berács et. al 2014) Dabasi-Halász és Kiss 

2017-ben MOVE projekt keretében lefolytatott kérdőíves kutatás eredményeként szintén a 

nyelvtudást tartotta Magyarországon a legfőbb nehézségnek a fiatalok mobilitása előtt. 

Primer kutatásunk során arra is kerestük a választ, hogy mi alapján történik a célország 

megválasztása – mind a külföldre kimenő magyar diákok, mind pedig a bejövő külföldi 

diákok szempontjából. Legjobban a cserediák-szervezetek szakértőivel folytatott interjúink 

foglalták össze az alapvető tapasztalatokat.  

A diákok célország-választására nem jellemző a tudatosság. Leginkább a nyelv, a 

célország fejlettsége, az adminisztráció egyszerűsége és a kínálkozó alkalom határozzák meg 

a döntést. Kutatásunk során azt tapasztaltuk, hogy a mobilitást vállaló fiatalok átlagon felüli 

nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek legalább egy nyelvből. Az iskolában nagyon jó volt a 

nyelvoktatás, tanulok angolul, németül és latinul is az iskolában,...(peHUy01). Angolul 

beszélek, van is belőle felsőfokú nyelvvizsgám, japánul beszélek (korábban ott töltöttem 10 

hónapot) középfokú nyelvvizsgám van, németül értek, a finn tudásom pedig alapszinten van. 

(peHUy12 ) 

 Kutatási kérdésünk az Európán belüli mobilitásra vonatkozott, de itt nem lehet 

megkerülni azt a tényt, amit minden szakértő hangoztatott, „a magyar gyerekek az USA-ba 

mennek a legszívesebben, hazánkba pedig különböző egzotikus országból [Magyarországtól 

távol levő, magyaroknak különlegesnek számító országok] illetve Törökországból jön a 

legtöbb diák” (peHUe01). Sokkal könnyebb olyan országban helyet találni, ahonnan mi is 

fogadunk diákokat. A távoli területeken az ügyintézés bonyolultsága is visszariasztja a 

magyar diákokat. „Amerikába, Kínába, Dél-Amerikába is lehet menni, de az Európai Unióba 
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nyilván könnyebb eljutni. Nincsenek határok, nem kell vízumot intézni, a biztosítást is 

könnyebb” (peHUy17). Egy cserediák-szervezet munkatársa szerint náluk a bejövő diákok 

fele Európából érkezik, ebből a németek jelentős arányt képviselnek. „Körülbelül, ha ezt 

arányosítjuk, hány diák jött Európából? Ebből a 116-ból? …Több mint a fele európai 

Németek vannak a legtöbben, egy finn van, olaszok vannak sokan, van egy lengyel 

kislány”(peHUe02). 

A pályázás során leginkább a nyelvtanulási motiváció dönt a fogadó országok 

megjelölésnél. Belgium francia nyelvterületére ment a diák, aki így nyilatkozott: „Franciát 

tanultam az iskolában, és úgy gondoltuk a szüleimmel, hogy ez is segítené a nyelvtanulási 

folyamatomat, ha 3 hónapot kint töltenék” (peHUy07). A cserediák-mobilitás népszerű 

célpontjai Európán belül tekintve az angol és a német nyelvterületek. „Mindenhol az angol 

egy alapvető nyelv, nyilván, akik német területre mennek, ők németül is megtanulnak.” 

(peHUe02) Azonban érezhető valamiféle divat, illetve nyelvtanulási szokás a célország 

kiválasztásban, ahogy egyik szakértőnk is megfogalmazta: „Azt tudom, hogy ez nagyon 

hullámzó, sokszor számunkra sem ismertek az okok, hogy éppen melyik európai célország a 

kedveltebb, mert például azt hiszem, egy három éve Franciaország nagyon népszerű volt 

,most kevésbé. Olaszország is korábban népszerű volt, mondjuk négy évvel ezelőtt, most kevés 

jelentkezőnk van ide. Illetve azt látjuk, hogy a német nyelvterület újra erős és nagyon 

érdeklődnek iránta a családok. kicsit úgy tűnik, mint hogy ha a spanyol, olasz, déli nyelvek 

visszaszorulnának, és megint Németország meg az angol nyelvterület lenne a fontos… 

eszembe jutott valami, igen…Skandináv területek mindig is népszerűek voltak. Tehát az 

töretlen, oda mondjuk, kevés férőhelyünk is van, de az nem szokott gondot okozni feltölteni…” 

(peHUe01). A nyelv fontosságát minden interjúalany kihangsúlyozta, az alábbi diák válaszok 

tipikusnak mondhatók. „Azért akartam külföldre menni, hogy egy nyelvet megtanuljak, egy új 

iskolarendszert megismerjek. Franciát tanultam, úgyhogy ezért mentem Franciaországba, a 

célom az volt, hogy megtanuljak franciául” (peHUy01). „Azért választottam Svájcot, mert 

mindenképpen a németet akartam fejleszteni, mert akkor már az angolból megvolt a felsőfokú 

nyelvvizsgám. A franciával úgy voltam, hogy azt suliban majd tanulom, a németet sokkal 

fontosabbnak gondoltam. És azért lett Svájc még, mert a többi nyelvet is tudom gyakorolni” 

(peHUy11). A külföldi tapasztalattal megcélzott idegennyelv-tanulás indoka lehet a hazai 

nyelvoktatás gyengesége. A célország-választás a későbbi tanulmányokkal is összefügg, 

mutatja ezt az alábbi idézet. „Végül azért döntöttem Németország mellett, mert tanultam már 

előtte németet, volt is már egy középfokú tudásom, de szeretnék német nyelvterületen 

továbbtanulni, ezért gondoltam, hogy tovább fejlesztem a német nyelvtudásomat. Most adtam 

be a jelentkezést, a felvételi nyáron lesz, Ausztriába, orvosi képzésre jelentkeztem” 

(peHUy02). 

Az, hogy a diák mely célországokat jelöli meg, befolyásolhatják a korábbi cserediákok 

személyes tapasztalatai, tehát megjelenik a kortársak szerepe a mobilitási döntésben: „…az is 

befolyásolja például a célországválasztást hogy önkénteseink honnan térnek vissza. Mi egy 

önkéntes alapú szervezet vagyunk, és sok visszatért diákunk önkénteskedik, és ők tartják a 

prezentációkat (toborzási céllal) az iskolákban. Személyesen találkoznak a potenciális 

kiutazókkal, és azt tapasztaltuk, hogy az ő személyes élményük utána mérvadó. A múltkor 

például volt egy diák, aki visszatért Oroszországból és ő ott a [város B, Magyarország]-ban, 

ahol lakik, erről nagyon sokat mesélt. A következő évben lett öt kiutazó Oroszországba onnan. 

Tehát hogy ezek a személyes élmények is abszolút hatnak, hogyha utána a diák benne marad a 

rendszerünkben és aktív marad. Tehát ilyen hullámokat is tapasztalunk és idén nincs senki 

Oroszországban, mert idén nem ajánlották, pedig lett volna hely”. (peHUe01). 
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Összességében, a célország választással kapcsolatban elmondható, hogy elhalványul a szülői 

ráhatás, elsődleges szempont a nyelvterület, és ezen keresztül az iskola mint a nyelvet oktató 

intézmény, valamint a jövőbeli tervek és a referencia csoport, amely egyfajta divatot is 

terjeszt.  A mobilitás mellett döntő fiatalok tudatosak, s célirányosan törekednek a (új) nyelvek 

elsajátítására. A nyelvi készségek fejlesztésére az egyik legjobb gyakorlat az anyanyelvi 

környezetben tartózkodás. A középiskolában mobilitási programban részt vevő diákok a 

fogadó ország kultúráját családi körülmények között még intenzívebben ismerik meg. 

ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK 

Manapság sok diák megy külföldre, rövidebb - hosszabb időre, iskolában szervezett 

csoportban, sportolni, nyári táborokba. Viszonylag kevés magyar diák tanul külföldön fél 

évnél hosszabb időtartamban. A magyar diákok mobilizációját erősen meghatározza 

társadalmi és gazdasági helyzetük. A szülői elvárások között és az elit iskolák programjában 

szerepel a külföldi tanulás. A fiatalok célország-választása nem elég tudatos, inkább egy 

lehetőség kihasználása, divat, vagy társaik hatása a mérvadó.  

A magyar középiskolás még nem eléggé tudatos a mobilitás kérdésében, a helyszín 

kiválasztásában. Külföldi mobilitásukat leginkább a család és az oktatási intézmény motiválja. 

A tényleges utazást a szervező intézmények toborzása indítja el. Tipikusan elit iskolák 

tanulói; magasan képzett, gazdag szülők gyermekei a külföldön tanuló magyar 

középiskolások. Jellemzően a jó képességű és tehetősebb diákok mennek csereévre. A 

külföldön tanuló magyar diákok gyakran rendelkeznek már jó nyelvtudással, a cserediákok 

jellemzően olyan középiskolákból kerülnek ki, ahol magasabb óraszámban tanulnak idegen 

nyelvet, idegen nyelven folyik az oktatás, vagy két tannyelvű iskolába járnak. 

A csereprogramok alapvetően önfinanszírozásúak. Van lehetőség néhány szervezetnél 

ösztöndíjat igényelni, de ezeket sem az anyagilag igazán rászorultak veszik igénybe, 

számukra a külföldi tanulás nem választási lehetőség. Az alacsonyabb státuszú rétegbe tartozó 

családok gyermekei – financiális okok miatt – sok esetben nem tudnak élni a külföldi tanulás 

lehetőségével.  

Összességében úgy látjuk, hogy a diákmobilitásra hatással vannak és 

következményként is megjelennek:  

- az oktatási rendszerek, karrier utak, 

- az elérhető információ mértéke, forrása, intézményei, 

- a migrációs láncok (mobilitási hajlandóság, etnikai kapcsolatok, a kitaposott út), 

- a külföldi elmozdulás költsége, 

- a személyiség fejlődését befolyásoló nemzetközi atmoszféra.  

Kutatásunk eredménye alapján a középiskolai mobilitás meghatározója a család, a gazdasági 

helyzet, az oktatási rendszer (mint intézményi környezet).  
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