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A MOVE PROJEKT BEMUTATÁSA
Dabasi-Halász Zsuzsanna
A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara Világ- és Regionális
Gazdaságtan Intézete Munkaerőpiac és Foglalkoztatáspolitikai Intézeti
Tanszéke egy konzorcium tagjaként 2015-18 között részt vesz egy
HORIZON2020 által támogatott kutatási projektben. A projekt a H2020YOUNG-SOCIETY-2014_RTD: THE YOUNG GENERATION IN AN
INNOVATIVE, INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EUROPE című
felhívásra készült. A kutatási dizájn bemutatása

A projekt 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-
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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.
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. 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 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 projekt célkitűzése és kutatási terve
A MOVE projekt általános törekvése, hogy kutatási eredményeivel hozzájáruljon a fiatalok
mobilitásának javításához, csökkentse a vándorlás negatív hatásait. A mobilitás jó
gyakorlatainak meghatározásával erősítve a fenntartható fejlődést és a jólétet.
A projekt fő kutatási kérdése 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?
A projekt interdiszciplináris és többszintű kutatási megközelítést alkalmazva, átfogó elemzést
végez a fiatalok mobilitásának megismerésére az EU-ban:
(1) Szisztematikus adatgyűjtéssel mutatja be a fiatalok mobilitási mintáit Európában, melyhez
kvalitatív esettanulmányokat készít, másodlagos adatelemzést végez. Kvantitatív integrált
adatbázist hoz létre az európai ifjúsági mobilitásra.
(2) Az adatok alapján elméleti keretet alkot a mobilitás folyamatainak megértésére, így
járulva hozzá a tudományos és politikai vitákhoz.
(3) Választ ad arra, hogy milyen tényezők segítik elő, vagy akadályozzák a helyes gyakorlat
integratív alkalmazását.
(4) Tudományosan megalapozott ajánlásokat ad a politikai döntéshozókhoz számára
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A projekt megvalósítói
A konzorcium kilenc partnerrel jött létre
• Universite du Luxembourg Ul - Luxembourg
• Stiftung Universitat Hildesheim Uh - Germany
• Deutsches Jugendinstitut EV DJI - Germany
• Academia de Studii Economice DIN Bucuresti ASE Bucuresti - Romania
• Miskolci Egyetem FE IWRE - Hungary
• Hogskulen I Sogn og Fjordane HISF - Norway
• Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Politicas y Sociologia
ICN - Spain
• Eurice European Research and Project Office Gmbh EURICE - Germany
• Agence Europeenne pour L'information et le Conseil des Jeunes ASBL ERYICA Luxembourg
A partnerek a migráció szempontjából különböző mobilitási mintával leírható országokban
tevékenykednek. Luxemburg: jelentős befogadó, kisméretű ország, a fiatalok kifejezetten
tanulási célzattal érkeznek. Németország: a migráció szempontjából az egyik legnagyobb, a
legtöbben ide érkeznek és területét, lakosságát, gazdasági erejét tekintve az EU egyik
legjelentősebb országa. Spanyolország: hatalmas befogadó és kibocsájtó, jelentős területű és
lakosságú ország, melynek munkaerőpiaca az egyik legmagasabb munkanélküliséggel
küszködik. Norvégia: külön típust képvisel, migráció szempontjából az EU-ba és -ból történő
vándorlás jellemzi.
Románia: klasszikus kelet-európai kibocsájtó ország, azonban
napjainkban megváltozó mobilitási tendenciák jellemzik. Hazánk a kis ország ezen e kutatási
felületen, jelenleg kibocsájtó és az elvándorlás veszélyeztetettje.
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A kutatás módszertana

1.ábra: A kutatási módszertan felépítése
A kutatást két nagy módszertani részre oszthatjuk, mégpedig a kvalitatív és kvantitatív
kutatást is tartalmaz. Munkánk során felhasználtunk szekunder adatokat, s végeztünk primer
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elemzéseket is. Munkacsomagonként egy-egy intézmény volt vezetőnek (work packet leader)
kijelölve, akik iránymutatást adtak, ellenőrizték a munka előrehaladását, tehát felelősök voltak
az adott munkacsomag rendszerezett, megfelelő, zavartalan lefolyásáért.
Elsőként az elméleti hátteret fektettük le, s fogalmaztuk meg a hipotéziseinket. A másodlagos
statisztikai adatokból készítettünk egy adatbázist, s annak segítségével végeztünk különböző
ökonometriai elemzéseket.
Primer kutatásunk első pillére a félig strukturált interjúk elkészítésén alapult. Fontos
megemlíteni itt, hogy 6 mobilitási típust vizsgáltunk: felsőoktatási-, önkéntes-, vállalkozói-,
szakképzési-, középiskolai-, munkavállalási mobilitási csoportokat. Az interjúk
lebonyolításának feltétele volt, hogy partnerországonként illetve mobilitási típusonként
készítsünk fiatalokkal 15-20, s szakértőkkel 3-5 interjút. Az interjúk elemzése előre
meghatározott metodika alapján zajlott. Országonként 2-2 típus vizsgálatát határozták meg. s
minden egyes mobilitási típust két ország vizsgált (lásd az x. ábrán). Az elemzés időszaka
alatt, az előírt folyamatos skype-meetingek során cseréltünk ötleteket, tapasztalatokat, tettünk
összehasonlításokat. Magyarország a felsőoktatási és középiskolai mobilitás vizsgálatáért volt
felelős, az előbbit Luxemburggal, az utóbbit a norvég partnerünkkel közösen folytattuk le. Az
eredményeinket esettanulmányok formájában írtuk le.
Primer kutatásunk következő lépcsője az online kérdőíves felmérés volt. Itt többféle módszert
alkalmaztunk. Sor került panel-felmérésre, azaz reprezentatív mintavételre, mely mintája
tartalmazott mobil és nem mobil fiatalokat egyaránt; valamint hólabda felmérésre a mobilis
fiatalok elemszámának növelése érdekében. Projektszinten az előbbi kutatásban 5499 fő, a
panel felmérésben 3207 fő vett részt. Az adatfelvétel 2016. november 23 – és 2017 január 30.
között zajlott le.
A kutatásunk utolsó része volt a 2-es, 3-as, és 4-es munkacsomagokra fókuszálva a fő
eredményeink értelmezése, prezentálása. Sor került munkacsomagonként az eredmények
összehasonlítására, s az eltérések magyarázatára, reflektálva a mobilitás jogi és intézményi
kereteire.
Az elemzéseinket mind nemzeti mind pedig nemzetközi szinten prezentáltuk a kutatás előre
haladásával párhuzamosan. Publikációink, s a projekten belül készült riportjaink többek
között megtekinthetők a projekt honlapján.
Felhasznált irodalom
Bartram, D. (2011) Economic Migration and Happiness: Comparing Immigrants’ and
Natives’ Happiness Gains from Income. Social Indicators Research, 103(1): 57–76.
Bartram, D. (2013) Happiness and ‘economic migration’: A comparison of Eastern European
migrants and stayers. Migration Studies 1 (2): 156-175.
Cai, R, Esipova, N., Oppenheimer, M. and Feng, S. (2014) International migration desires
related to subjective well-being. IZA Journal of Migration, 3:8
Chindarkar, N. (2014) Is subjective well-being of concern to potential migrants from Latin
America? Social Indicators Research, 115(1):159-182
De Jong, G. F., Chamratrithirong, A. and Tran, Q.-G. (2002) For Better, for Worse: Life
Satisfaction Consequences of Migration, International Migration Review 36(3): 838863
Graham, C. and Markowitz, J. (2011) Aspirations and Happiness of Potential Latin American
Immigrants. Journal of Social Research and Policy 2(2): 9–25
de Haas, Hein (2010): Migration and development: a theoretical perspective. International
Migration Review.Vol. 44 No. 1, 1-38. című angol nyelvű folyóiratcikk fordítása.
Ostrachshenko, V. and Popova, O. (2014) Life (Dis)Satisfaction and the Intention to Migrate:
Evidence from Central and Eastern Europe. Journal of Socio-Economics 48: 40– 49.
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és Satisfaction Consequences of Migration, International Migration Review 36(3):
838–63
Senik, C. (2011) The French Unhappiness Puzzle: The Cultural Dimension of Happiness, IZA
Discussion Paper 61-75.
Stillman, S., Gibson, J., McKenzie, D., and Rohorua. H. (in press) Miserable Migrants?
Natural Experiment Evidence on International Migration and Objective and Subjective
Well-Being. World Development
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KVANTITATÍV KUTATÁSI „CSOMAG” EREDMÉNYEINEK
BEMUTATÁSA
A WP2 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.
Ezen munkacsomagon belül 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
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 is tárgyaltuk, 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.
Okozati modell 1 A fiatalok rövid-távú bejövő mobilitása
Okozati modell 2 A fiatalok befejezett és visszatérő mobilitása
Okozati modell 3 A bejövő fiatalok aránya
Okozati modell 4 A kimenő hallgatók aránya
Hatás modell 1
Fiatalok munkanélküliségi rátája
Hatás modell 2
GDP piaci áron
Hatás modell 3
Fiatalok aránya a népességben
Hatás modell 4
Külföldi népesség aránya
Hatás modell 5
Hallgatói ráta
Hatás modell 6
Nyugdíjra költött kiadások a GDP arányában
Táblázat: a fiatalok mobilitásának okai és hatásai
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A román partnerek klaszterelemzést végeztek, amivel Európa országait mobilitás
szempontjából csoportosították, és centrum és periférikus területkéntazonosították. 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.
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
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.
Az
elemzés
teljes
anyaga
az
alábbi
linken
olvasható.
project.eu/fileadmin/move/downloads/MOVE_D2.4_final_WP2_report.pdf
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http://move-

ESETTANULMÁNYOK EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA
A WP3 a primer kutatás részét képezte, ami félig strukturált interjúk készítésén alapult. A
Miskolci Egyetem a tanulmányi mobilitás két csoportját vizsgálta, méghozzá a középiskolai
és felsőoktatási mobilitásokat, az Európai Unió viszonylatában. Ennek keretében 3-12
hónapos csereprogramban részt vett diákokkal, és legalább 3 hónapot részképzésben töltött
vagy diplomaszerzés céljából kint tartózkodó 18-29 év közötti hallgatókkal készítettünk
interjút. Ezen primer kutatásunkat kiegészítettük még az adott területen jártas szakértők
elbeszéléseivel. Vizsgáltuk a bejövő és kimenő irányú mobilitást egyaránt, az előbbiek
csoportja felülreprezentált. A hallgatók a tanulmányaik különböző képzési szintjén álltak.
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.
Az interjú kérdései mindegyik partnernél azonosak voltak, így mobilitási párokat alakítottunk
ki, mi a luxemburgi partnerrel együtt végeztük az egyetemista, és a norvég partnerrel a
középiskolás diákok válaszainak az elemzését. Az elemzéshez a külföldi kollégákkal hat
kódból álló közösen meghatározott kódstruktúrát, s két általunk meghatározott
országspecifikus kódot használtunk.
Kód megnevezés

Rövid leírás
Az interjúalanyt környezetében élő testvérek, barátok, osztálytársak,
csoporttársak szerepe a mobilitásban.

Társak

A mobilitáshoz vezető
Események, személyek, amik/akik a mobilitási ötlet megteremtői.
folyamat
A kinti és itthoni környezet összevetése: pl. kulturális, életmódbeli,
Összehasonlítás
gazdasági különbségek egyéni és makro szinten.
Különböző aspektusban, az interjúalany és a társai, szülei, tanárai és
Státuszegyenlőtlenség
fogadó szülei között.
Finanszírozás,
papirmunka,
bürokrácia

pénz, 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.

Posztszocializmus
A korábbi posztszocialista rendszer hatásai a fiatalok mobilitására.
hatások
Nyelvi
készségek
A kimenő magyar cserediákok nyelvi készsége.
hiánya
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Eredményként megállapítottuk, hogy a magyar középiskolások nem tudatosak vagy csak
nagyon ritkán azok a mobilitás döntésében, a helyszín kiválasztásában. Külföldi mobilitásukat
leginkább a család és az oktatási intézmény motiválja. A tényleges utazást a szervező
intézmények toborzása indítja. Jellemzően elit iskolák tanulói, magasan képzett, gazdag
szülők gyermekei. Jellemzően a jó képességű és tehetősebb diákok mennek csereévre. A
csereprogramok alapvetően önfinanszírozásúak. Van lehetőség néhány szervezetnél
ösztöndíjat igényelni, ezeket anyagilag rászorultak veszik igénybe. A pénz fő gátló
tényezőként jelenik meg a mobilitásban, hiszen Magyarországi viszonylatban magas
költséggel jár egy program (egy csereév kb. 2 millió Forint). Ezáltal az alacsonyabb státuszú
rétegbe tartozó családok gyermekei sok esetben nem tudnak élni a külföldi tanulás
lehetőségével. Magyarországon a csereprogram egyáltalán nem jellemző a középiskolás
diákok körében, emiatt nehezebb volt találni interjúalanyt, valamint kevésbé vizsgált terület a
szakirodalomban. Gátló tényezőként merült fel a tanulmányok beszámítása, hisz ez nem
kivitelezhető, emiatt az igazgató engedélyével vagy különbözeti vizsgát tesznek, vagy évet
ismételnek a diákok. Megfigyelhető a magyar diákok esetében a kifejezett jó nyelvtudás, a
cserediákok jellemzően olyan középiskolákból kerülnek ki, ahol magasabb óraszámban
tanulnak idegen nyelvet, vagy idegen nyelven folyik az oktatás, vagy két tannyelvű iskolába
járnak. A magyar diákok hazatérésüket követően, jelentős személyiségbeli változásról
számolnak be. A mobilitás az életük egy olyan szakasza, amely sokszor a felnőtté válás
folyamatát segítette elő. Szakértői tapasztalatok szerint, a magyarországi középiskolások
személyisége gyakran nem alkalmas a hosszú távú kinttartózkodásra, sérül a családon belüli
helyzetük. A cserediák mobilitás során a legfontosabb a fogadó családba és az új osztályba
való beilleszkedés. Ez esetben az otthoni család háttérbe szorul, és a diák igyekszik az új
család részévé válni. A magyar diákok családcentrikusságát mutatja, hogy a fogadó
családokat interjúikban nagyon pozitívan értékelik, szinte az összes kapcsolat közül ezt
emelik ki leginkább. Igaz, konfliktusok a fogadó testvérekkel gyakran fordultak elő, de azok
elsimultak az kint tartózkodás során ill. követően. Egyes esetekben az osztályba való
beilleszkedés nehéz feladatnak bizonyult a cserediákok számára. Mivel idegennek
számítanak, ráadásul külföldiek, ezért az ő részükről szükséges egy olyan magatartás, amivel
ez könnyebbé válik. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a mobilizációs múlttal rendelkező helyi
diákok közvetlenebbek az éppen mobilizálódottal. A cserediákok egymással való
kapcsolatában a sokféle kultúra találkozása jelenik meg. Jellemzően jól kijönnek, megértik
egymás helyzetét, ők úgynevezett sorstársaik egymásnak. A szakértők véleménye szerint a
rövidebb távú csoportos diákmobilitás a leghasznosabb, ez segíti a nyelvtudást és az idegen
kultúra megismerését, de csökkenti a kiszakadás problémáját.
A
globalizáció
előretörésével,
Magyarország
EU-tagságával,
felgyorsult
az
információáramlás, tájékozottabbak lettek az emberek, több fiatal tanul külföldön. Manapság
sok egyetemista megy külföldre, akár rövidebb, vagy hosszabb időre, diploma mobilitásra
vagy részképzésre, nyári táborokba. Ehhez hozzájárul a társadalom sugallta elvárás is, hisz
nagyon hangsúlyos szerepet kapnak manapság ezek a programok. Jelentős hatást képvisel
ebben az EU által meghatározott kimenő mobilitási ráta: 2023-ra a diplomát szerzők 20 %ának rendelkeznie kell hosszú távú külföldi tanulási tapasztalattal, melyhez hazai szinten már
a 2019/20-as tanévtől bevezetésre kerülő mobilitási ablak (egy, a képzés tantervébe beépített,
nemzetközi hallgatói mobilitásra fenntartott időszak) is hozzájárul. A magyar hallgatók
mobilizációját erősen meghatározza társadalmi és gazdasági helyzetük. Mobilitási
hajlandóságukat erősen meghatározza az előzetes mobilitási tapasztalatuk, nyelvtudásuk, és az
intézményben működő támogató szervezet tevékenysége. Továbbá a hallgatók társadalmi
tőkéje, a társaik mobilitási tapasztalatai jelentős befolyással vannak a külföldi döntésük
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meghozatalában. Sokan választják a felsőoktatási részképzést a középiskolában kiesett
csereprogram pótlásaként illetve valamely felsős egyetemista társ tanácsára. A fiatalok
célország-választása tudatos, mind a fiatalokkal, mind pedig a szakértőkkel folytatott
beszélgetésekből kiderült, leginkább a nyelvtudás és a fogadó ország árszínvonala a
meghatározó, illetve a lehetőség kihasználása is jellemző. A külföldi tanulmányok alatt
megerősödik a magyarságtudatuk, leválnak a szülőkről. Jellemző, hogy gyakorta nem a
fogadó ország hallgatóival, hanem a többi külföldi „sorstársaikkal” tartják a kapcsolatot. A
külföldi tanulmány döntése általában egy hosszabb folyamat eredménye. Egyrészt
megfigyeltük, hogy sokan megtakarítással rendelkeztek, másrészt a tanulmányaik
szempontjából legalkalmasabb időszakot választják meg a külföldi kint-tartózkodásukra. Sok
fiatal panaszkodott a kreditátvitel nehézségére. Részképzés vállalása kettős tehert jelent
számukra, hisz itthon, az aktív szemeszterben felvett, valamint a kint vállalt tárgyaikat is
teljesíteniük kell. Egyértelműen probléma a magyar diákoknak a külföldi mobilitást
finanszírozni. Az interjúalanyok többsége kimondta, hogy szülői segítség nélkül aligha
vállalták volna be a külföldi utat. Szükségesek lennének nagyobb ösztöndíjak ahhoz, hogy
minden réteg számára elérhető legyen külföldön tanulni. Az intézménynek nagy szerepe van a
bürokrácia feloldásában. A függetlenedés fontos motivációs tényező a külföldi tanulás
választásánál.
A
külföldi
útjaik
egyik
leghasznosabb
kimenetelének
a
személyiségfejlődésüket, az önállóság megtapasztalását tartották. A bejövő hallgatók esetében
a legnehezebb a fizikális környezet elviselése. Motiválja őket az ország olcsósága, a magyar
diákok barátságossága. A magyar nemzetiségű külföldi (vagy kettős) állampolgárok számára
az jelentett nagy biztonságot, hogy az anyanyelvük (szlovák vagy román) mellett a magyart is
anyanyelvi szinten beszélik, így a választásnál az egyszerűbb utat választották és nem egy
olyan országot jelöltek meg, ahol angolul vagy németül kellett volna tanulni. Elmondták
többen is, hogy noha kettős állampolgárok, ők magyarnak tartják magukat. A magyar
nemzetiségű külföldi diákok számára emellett a legfontosabb motiváció, hogy az oktatási
színvonalat jobbnak tartják. Rájuk jellemző, hogy diploma mobilitásban vesznek részt és a
teljes alap- vagy mesterképzést Magyarországon folytatják saját költségen vagy tanulmányi
ösztöndíjakból fedezve. A magyar diákok legtöbbje még tervez kimenni, ill. nem zárja ki
külföldöt jövőbeli munkavállalási lehetőségként, de alapvetően azt mondhatjuk, hogy
Magyarországon képzelik el a jövőjüket, a családalapítást.
Alapvetően más a motivációja a magyarországi és luxemburgi hallgatóknak, aminek oka az
országok eltérő társadalmi-gazdasági helyzete. A luxemburgi hallgatók tudatosan karrierépítés
egyik útjaként tervezik a mobilitást, összehasonlítják a hazai és a külföldi munkaerőpiacot. A
magyar egyetemisták a jelenben élnek, mindennapjaikat hasonlítják össze. Az oktatási
rendszert mérlegelik, és a jobb életszínvonalat tartják szem előtt.
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KÉRDŐÍVES MEGKÉRDEZÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA
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;
• 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.
Forrás:
Diaz Catalán, Celia; Diaz Chorne, Laura; Fernández Araiz, Victor; Lorenzo Rodriguez,
Javier; Navarrete Moreno, Lorenzo; Pallares Cardona, Elisabet; Sanz Suárez-Lledó; Victor
(2017): Mapping mobility – pathways, institutions and structural effects of youth mobility.
Deliverable D.4.5 – Descriptive Analysis Report.
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Az Európai Unió oktatási célkitűzései és a közösségi operatív programok
kapcsolatának vizsgálata, különös tekintettel a hallgatói mobilitásra
PELCZNÉ DR. HABIL. GÁLL ILDIKÓ
Pelczné Dr. habil. Gáll Ildikó mérnök-közgazdász,
egyetemi docens. Miskolci Egyetem oktatója, 2000 és
2010 között a Gazdálkodástani Intézet igazgatójaként és
Üzleti vállalkozási Tanszék vezetőjeként dolgozott. 2010
és 2017 között az Európai Parlament képviselője. 2014ben az Európai Parlament alelnökévé választották, ezt a
tisztségét 2017. augusztus 31-ig töltötte be. 2017.
szeptember elseje óta az Európai Számvevőszék magyar
tagja.

Az Unió oktatási célkitűzéseit az „Oktatás és képzés 2010”, az „Oktatás és képzés 2020”,
valamint az Európa 2020 stratégiai kerete vázolja. E rövid tanulmány rámutat arra, hogy a
célkitűzéseket kellően figyelembe vették-e az operatív programokban és a kapcsolódó
projektekben a 2007–2013-as, illetve az OP-k kidolgozásánál a 2014–2020-as
programidőszakra nézve. A vizsgált operatív programokra irányuló elemzésből kitűnik, 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
monitoringeszközök
keretrendszerében
is
észleltünk
változást:
a
teljesítménymonitoringra vonatkozó intézkedések javultak, de bizonyos korlátok
megmaradtak.
1. Az oktatásba történő beruházás kulcsfontosságú a munkatermelékenység javítása, a
szakmai fejlődés és végső soron az Európai Unió gazdasági növekedése
szempontjából. Az elmúlt években az Unióban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők
körében háromszor alacsonyabb volt a munkanélküliségi ráta, mint az ennél alacsonyabb
képzettségűek között. 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.
2. A vizsgált operatív programokban az uniós oktatási célkitűzéseket általában
tekintetbe vették és beépítették. Egyes operatív programoknál azonban
hiányosságok mutatkoznak a monitoringeszközök keretrendszerében, mivel a
célkitűzéseket nem számszerűsítették, és hiányoztak a mérésükre szolgáló mutatók.
Összességében azt a következtetést vonhatjuk le, 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.
3. A felsőoktatás nemzetközivé tétele segíteni fogja a tanulóinkat – akár külföldre
mennek, akár Európában maradnak – abban, hogy egy globális világban éljenek,
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több tapasztalatot és tudást szerezzenek, könnyebben el tudjanak helyezkedni, és
növeljék a termelékenységüket és keresőképességüket. Európa továbbra is vonzó
helyszín a mobilitást igénybe vevő hallgatók számára, a nemzetközileg mobilis hallgatók
körülbelül 45%-a ugyanis változatlanul Európát választja, és a jelenlegi 4 millió hallgató
száma 2020-ig várhatóan 7 millióra fog növekedni. 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.
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Examining the relations between the educational objectives of the European
Union and community operational programs, in particular regarding
student mobility
PELCZNÉ DR. HABIL. GÁLL ILDIKÓ
Pelczné Dr. habil. Gáll Ildikó is an engineer-economist,
associate professor. From 1985 she was a lecturer at
the University of Miskolc, between 2000 and 2010 she
worked as Director of the Institute of Business
Administration and from 2000 to 2010 as Head of the
Department of Business Administration. Between 2010
and 2017 she was a member of the European
Parliament. In 2014 she was elected Vice-President of
the European Parliament and held this post until the 31st
August 2017. Since the 1st September 2017, she has been
the Hungarian member of the European Court of
The education objectives of the Union are outlined in the "Education and Training 2010",
"Education 2020" and the Europe 2020 Strategic Framework. This brief paper examines
whether the objectives have been duly taken into account in the operational programs and
related projects for the 2007-2013 programming period and the OPs for the 2014-2020
programming period. The analysis of the operational programs under examination reveals that
educational objectives were usually part of them. Compared to the program period 20072013, the intervention logic has improved considerably. For the 2014-2020 period, we have
also noticed a change in the framework of monitoring instruments: performance monitoring
measures have improved, but some constraints remain.
1. Investment in education is key to improving labor productivity, professional
development and ultimately economic growth in the European Union. In recent
years, in the EU, the rate of unemployment was three times lower among those with
tertiary education degrees than among those with lower qualifications. Education can
have other benefits such as more active civic engagement, reduction in crime, and
improved general health status. In addition, the highest level of education is directly
related to both employability and the quality of the job.
2. In the operational programs under examination, EU education objectives were
generally considered and integrated. However, some operational programs have
deficiencies in the framework of monitoring tools as the objectives have not been
quantified and the indicators for their measurement were lacking. Overall, we can
conclude that operational programs have taken due account of EU education objectives.
However, for some programs, some elements of the intervention logic have not been
explained and there have been gaps in the framework of monitoring tools. In addition, in
the absence of quantified targets and performance indicators, the performance of the
audited projects could not be systematically detected. In the majority of the reviewed
operational programs, where there was a change in the financial allocation, there was no
clear explanation of how the modified financial allocations affect the related targets.
3. The internationalization of higher education will help our students - whether they go
abroad or stay in Europe - to live in a global world, gain experience and knowledge,
make it easier to find a job and increase their productivity and earning capacity.
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Europe remains an attractive destination for students participating in mobility, with
around 45% of internationally mobile students still choosing Europe and the current
number of 4 million students is expected to grow to 7 million by 2020. The economies of
the world are striving to increase competitiveness, so training and attracting outstanding
talents is no longer just the goal of some countries or world-famous higher education
institutions. Many institutions of higher education are committed to improving the quality
of their training programs in order to acquire and keep the best students.
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A hallgatói mobilitás támogatása a magyar felsőoktatásban, különös
tekintettel a külföldi részképzésekre
SZABÓ ISTVÁN
Szabó István, közgazdász, 2011-től a Nemzeti Innovációs Hivatal,
majd annak jogutódjának főosztályvezetőjeként tevékenykedett.
2017 januárja óta az Emberi Erőforrások Minisztériumának
Felsőoktatás- és Kutatásstratégiai Főosztályát vezeti. Kiemelt
feladatai az EFOP konstrukciók tervezése és nyomon követése
szakmai oldalról, az Új Nemzeti Kiválósági Program, a felsőfokú
duális képzésekhez kapcsolódó szakpolitikai intézkedések, illetve a
hallgatói mobilitás kapcsán ágazati stratégiák kidolgozása és
implementálása.
Kutatási területe a vállalkozási és akadémiai szektorok
együttműködési lehetőségeire irányul, kiemelten a kutatási
infrastruktúrák területén.

1.

Stratégiai keret

A „Fokozatváltás a felsőoktatásban” címmel 2016-ban elfogadott középtávú szakpolitikai
stratégia nevesített célkitűzései között szerepel a nemzetközi hallgatói mobilitás növelése. A
mögöttes indoklás szerint „Az idegen nyelvű tartalmak növelése és a mobilitási programok
fokozása révén a nemzetközi munkaerő-piaci elvárásokhoz jobban alkalmazkodó diplomások
képzése válik lehetővé.” A mobilitás, immár konkrétabban, a teljesítménymutatók között is
helyet kap: a „külföldi részképzésben, legalább 3 hónap vagy minimum 15 kredit értékű
külföldi utazás vagy szakmai gyakorlat keretében részt vevő hallgatók arányának” a 2012-es
10.41%-os értékről 2023-ra 20%-ra történő emelésében fogalmazódik meg, a közös európai
célnak megfelelően.
A mobilitás előtt álló akadályok lebontásában fontos eredmények születtek az elmúlt
évtizedben: a képzési szerkezet reformja, a képesítési keretrendszer, az ECTS általánossá
válása, az egységes elveken nyugvó minőségbiztosítási rendszer bevezetése, az ösztöndíjak és
a hitelek hordozhatóságának megteremtése.
A hallgatói mobilitás növelése azonban nem csupán a célok között szerepel. A kormány a
rendelkezésére álló eszközökkel: rendszerszinten jogi szabályozással, operatív szinten pedig
forrásráfordítással támogatja a cél megvalósulását.
2.

Rendszerszintű támogatás

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 87/2015. kormányrendelet szerint a 2019/2020. tanévtől indítandó alapés mesterképzések esetében biztosítania kell a felsőoktatási intézménynek, hogy a képzés
során külföldi részképzés céljából a tantervbe épített, nemzetközi hallgatói mobilitásra
felhasználható időszak (a továbbiakban: mobilitási ablak) álljon rendelkezésre. A mobilitási
ablak egyrészt nem cél, hanem a képzés tantervébe beépített, nemzetközi hallgatói mobilitásra
fenntartott időszak, amely rugalmas opciókat kínáló, az intézményre szabható eszköz.
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A mobilitási ablak jellemzően három mobilitási típust tartalmaz:
• Tanulmányi célú mobilitás - külföldi felsőoktatási intézményben résztanulmányok
folytatása
• Szakmai gyakorlat külföldön történő eltöltése
• Kutatás, diplomamunka külföldön történő elkészítése
3.

Operatív támogatás

Az Európai Unió Erasmus+ programja mellett, melynek a hallgatói mobilitást támogató
alprogramja egyre bővülő forrásokkal segíti a közös európai cél elérését, 2015-ben – a
Campus Hungary projekt folytatásaként – elindult a Campus Mundi program, amely 9,2
milliárd forinttal támogatja a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének
fejlesztését a 2016-2021 közötti időszakban. A program egyrészt a hallgatói mobilitást
támogatja, másrészt a felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének
növeléséhez járul hozzá. A fenti összeg mintegy 80%-a hallgatói mobilitási ösztöndíjakra
nyújt fedezetet.
A Campus Mundi ösztöndíjprogram háromféle ösztöndíjat kínál a világ szinte bármely
országába:
• részképzéshez,
• szakmai gyakorlathoz,
• rövid tanulmányúthoz.
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Supporting student mobility in Hungarian higher education, with special
regard to part-time training abroad
ISTVÁN SZABÓ
István Szabó, economist, from 2011 served as the head of the
National Innovation Office and then its successor. Since January
2017 he has been head of the Department of Higher Education and
Research Strategy of the Ministry of Human Resources. His main
tasks are the professional design and follow-up of the EFOP
constructions, the New National Excellence Program, the policy
measures related to higher level dual trainings, and the
development and implementation of sectoral strategies for student
mobility. In his field of research he focuses on the cooperation
opportunities between business and academic sectors, especially in
research infrastructures.

1. Strategic framework
One of the objectives of the medium-term policy strategy adopted in 2016 entitled the
"Degree Change in Higher Education" is to increase international student mobility. According
to the underlying reasoning, "Increasing foreign-language content and enhancing mobility
programs will enable the training of graduates more adaptable to international labor market
expectations." Mobility, more specifically, is among the performance indicators: „the
percentage of students participating in part-time training abroad, as well as travel abroad or
internships for at least 3 months or a minimum of 15 credits" is set to increase from 10.41%
in 2012 to 20% by 2023, according to the common European goals.
Important results have been produced in breaking down the obstacles of mobility in the last
decade: reform of the training structure, the qualification framework, the generalization of
ECTS, the introduction of a uniform quality assurance system, the creation of scholarships
and making the portability of credits possible.
However, increasing student mobility is not just an objective. The government supports its
achievement by means of legal instruments at system level and by means of resources at
operational level.
2. System level support
According to the Government Decree 87/2015 on the implementation of certain provisions of
the 2011 Act CCIV on National Higher Education, in case of bachelor and master trainings
starting from the school year 2019/2020, it will be compulsory for the higher education
institution to provide opportunity for international student mobility as part of the program,
hereinafter referred to as the mobility window, built in the curriculum for the purposes of
training abroad. The mobility window, on the one hand is not an objective, but a time frame
for international student mobility built into the curriculum, which is a tool that offers flexible
options, tailored for the given institutions.
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The mobility window typically includes three types of mobility:
• Study related mobility – part-time studies in a foreign higher education institution
• Internship abroad
• Researching, completing diploma work abroad

3. Operational support
In addition to the Erasmus+ program, the student mobility support sub-program of the
European Union, which helps reaching the common European objective with ever-expanding
resources, the Campus Mundi program, launched as the continuation of Campus Hungary in
2015, supports the increase of the international competitiveness of Hungarian higher
education in the period 2016-2021 with 9.2 billion HUF. On the one hand the program
promotes student mobility, and on the other hand contributes to increasing the international
role and recognition of higher education institutions. About 80% of the above amount covers
student mobility grants.
The Campus Mundi scholarship program offers three types of scholarships to almost any
country in the world:
• part-time training,
• internship,
• short study trip.
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Migráció Magyarországról 2014/2015
PROF. DR. SIK ENDRE – DR. SZEITL BLANKA

Sik Endre egyetemi tanár a Debreceni Egyetem, korábban az
ELTÉ-n, évekig a TÁRKI tudományos tanácsadójaként
dolgozott.
Egyetemi
doktori
címet
1974-ben
agrárközgazdászként szerzett, majd 1985-ben kandidátusi
értekezését védte meg a szociológiai tudományterületen,
2006-ban pedig akadémiai doktori értekezését védte meg.
Számos nemzetközi és hazai kutatást vezetett és kutatásban
vett rész, valamint több külföldi egyetemen is oktatott.
Jelentősebb kutatási területet a migrációs folyamatok és a
migráció szociológiája.

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 teljes lakossághoz képest a külföldön
dolgozók aránya a férfiak és a 26–35 évesek körében, a szakmunkásképzőt és a felsőfokot
végzettek körében, valamint a nagyobb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező
háztartásokban élők körében magas. A migránsok között többen vannak azok, akik magasabb
társadalmi osztályba (közép- és felső osztály) sorolják magukat, és kiegészítő emberi tőkével
(nyelvtudás, jogosítvány, stb.) is jobban el vannak látva, mint az átlag. A migránsok három
legfontosabb célországa Németország, Ausztria és kisebb mértékben Nagy-Britannia.
Kulcsszavak: migráció mértéke és iránya, migránsok társadalmi összetétele, Magyarország
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Migration from Hungary 2014/2015
PROF. DR. ENDRE SIK – DR. BLANKA SZEITL

Endre Sik, professor of University of Debrecen. He previously
worked at ELTE, and TÁRKI as scientific advisor. He got
Doctoral title in 1974 as agricultural economist. He defended
his candidate's dissertation in 1985 in the field of sociology. then
his academic doctoral thesis, in 2006. He led and participated in
several international and national researches. His main
research fields: migrational processes and sociology of
migration.

According to the merged TARKI Monitor 2014/2015 data (N=24 183) the proportion of
migrants (those working or learning in abroad) among the 15-74 years old is about 2%.
Compared to the population among the migrants the following social groups are
overrepresented: males, 26-35 years old, those with vocational schools or tertiary education,
and living in households with high per capita income. The migrants consider themselves as
belonging to middle- or upper middle class and are well-endowed with additional human
capital (such as commanding foreign languages, having driving licence, etc.). The main target
countries of Hungarian migration are Germany, Austria, and – to less extent - the U.K.
Key words: prevalence and directions of migration, social composition of migrants, Hungary
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Az észak-magyarországi városok lakónépességének alakulása a
rendszerváltozás óta
DR. NAGY ZOLTÁN
Nagy Zoltán 1972-ben született Miskolcon. Miskolci középiskolai
tanulmányai után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
történelem-földrajz szakán 1995-ben szerzett diplomát, majd 1997ben posztgraduális képzés keretében a Szolnoki Főiskolán
külgazdasági közgazdász oklevelet. 1999-től a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Karának oktatója, jelenleg a Világ-és
Regionális Gazdaságtan Intézet igazgatója, a Világgazdaságtani
Tanszék vezetője, egyetemi docens.
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. 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 is. A természetes fogyás és a vándorlási
veszteség mértékét jelzi, hogy a jelenlegi 46 város lakónépessége 2016-ra az 1990-es szint
82%-ára csökkent, ami majd 130 ezres veszteséget jelent. A tanulmány a népesség
csökkenésének adatait, a vándorlási folyamatokat vizsgálja az észak-magyarországi régió
városai esetében. A régió központjának, Miskolcnak a folyamatos népességvesztése sajnos
nem egyedülálló, a régió szinte minden városa veszített népességéből a rendszerváltás óta
eltelt évtizedekben, kivéve Nyékládháza, Onga és Szendrő városát.
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The change of population in North-Hungarian cities since the transition
DR. ZOLTÁN NAGY

Zoltán Nagy was born in Miskolc, in 1972. After the years of
secondary education spent in Miskolc, he graduated at Lajos Kossuth
university of Arts and Sciences in history-geography faculty in 1995.
Within the frames of postgraduate training, he obtained a diploma at
University of Szolnok, in 1997. He is a professor at University of
Miskolc Fakulty of Economics from 1999. He is presently the
Director of World and Regional Economics Institute, head of the
Department of World Economics, associate professor.
Before 1990, territorial, especially county leveling was typical in Hungary. This was related
to economic conditions, infrastructure, industrialization characteristics, living conditions and
the economic activity of the population. From the 1990s, a significant differentiation in the
composition and demographic characteristics of society took place along the lines of the
settlement hierarchy. Of course, the economic, social changes, the heavy industry crisis, the
emergence of unemployment, the huge increase in migration processes and the ever more
intensive natural decrease were also elements of this change. Even after the turn of the
millennium, our region including 46 cities has been characterized by a continuous decline in
the number of inhabitants. The magnitude of natural decrease and migration loss is indicated
by the fact that the population of the current 46 cities decreased to 82% from the 1990 level
by 2016, which means a loss of 130,000 people. The study examines the data on population
decline and migration processes in the cities of the North Hungarian region. Unfortunately,
the continual loss of population of the center of the region, Miskolc, is not unusual, almost
every city in the region has lost population in the decades since the transition, except for the
towns of Nyékládháza, Onga and Szendrő.
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A magyar lakosság migrációs szegmentációja
DR. SZILÁGYI ROLAND

Dr. Szilágyi Roland egyetemi docens. A Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Karának oktatási dékánhelyettese, a
Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet igazgatója, az MTA
Statisztikai és Jövőkutatási Bizottságának titkára, az
International Federation of Classification Societies Tanácsának
magyarországi tagja. 2004-től a Miskolci Egyetem Üzleti
Statisztika és Előrejelzési Tanszékének oktatójaként elsősorban
statisztikai módszertannal, az elemzős és előrejelző módszerek
közgazdasági alkalmazásával foglalkozom. Fő kutatási
területeim a mintavétel, valamint a klasszifikáció.
A vándorlás kérdése, irányától függetlenül napjaink állandó témájává vált, nem csupán
szociológiai, politikai, hanem gazdasági hatásai miatt is.
A vándorlók elsősorban demográfiai tulajdonságaik alapján kerülnek jellemezésre. 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”. Emellett az sem mindegy, hogy az ország mely területeit érinti
intenzívebben a kivándorlás.
Tapasztalataink szerint a lakosság migrációs szegmenseinek karakterisztikája korántsem
mutat egységes képet a területi megoszlást illetően. Az adatbázisunk adta lehetőségek alapján
megvizsgáltuk a régiók közötti különbségeket, valamint azt, hogy a heterogén földrajzi,
gazdasági, demográfiai tulajdonságokkal rendelkező lakosok kivándorlási hajlandósága
milyen eltéréseket mutat.
Kutatásunk alapkérdése, hogy meg lehet-e mondani milyen tulajdonságokkal rendelkeznek
azok az emberek, akik inkább hajlamosak a kivándorlásra, és mi jellemzi azokat, akik
lokálpatrióta érzelmeik miatt nem válnak emigránssá? A válaszokat klasszifikáción alapuló
szegmentálás segítségével kerestük.
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The Segmentation of the Hungarian Population according to Migration
DR ROLAND SZILÁGYI
Dr Roland Szilágyi is associate professor, deputy dean for
academic affairs at the Faculty of Economics and director of the
Institute of Economic Theory and Methodology at the University
of Miskolc, secretary of the Committee on Statistics and Future
Research of the Hungarian Academy of Sciences and member
representing Hungary in the International Federation of
Classification Societies. As a lecturer at the Department of
Business Statistics and Forecasting at the University of Miskolc
since 2004, he has been primarily involved in the methodology
of statistics and the application of analytic and predictive
methods in economics. His main research fields are sampling
and classification.
Irrespective of its direction, the question of migration has become a permanent issue
nowadays, which is not only due to its sociological and political but also to its economic
impacts.
In the first place, migrants are classified according to their demographic parameters. From the
aspect of analyses, the age, sex, family status, qualifications and the fact whether they head
out on a migration individually or in groups all represent important information. In addition, it
is also important which areas in the country are more intensively affected by migration.
Our experience reveals that the characteristics of the migration segments of the population
show a very different picture as far as regional distribution is concerned. Relying on the
potentials offered by our database, we have investigated the differences between regions and
have also examined what differences there are in the tendency to emigrate between
inhabitants with heterogeneous geographical, economic and demographic characteristics.
The focus of our research is whether it is possible to define what characteristics those people
have who are more inclined to emigrate, and how those can be characterised who will not
become emigrants due to their patriotic feelings. Answers to this question have been sought
with classification-based segmentation.
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Tandemre nyitva:
nyelvi kompetenciafejlesztés - (munkaerő-piaci) integráció
DR. KECSKÉS JUDIT

Dr. Kecskés Judit, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és
középiskolai tanár. 1996 óta a Miskolci Egyetem Magyar
Nyelvtudományi Tanszékének oktatója. 2005-ben szerezett PhD.
fokozatot a Debreceni Egyetem Nyelvtudományi Doktori
Iskolájában. Oktató munkája és kutatásai két fő területre
koncentrálódnak, a történeti és az alkalmazott nyelvészetre. Ez
utóbbi témák vezették el az Együtthaladó projektekig,
amelyeknek szakmai vezetője. (1996-ban elnyerte a Gazdasági
Vezetők Kerekasztalának díját)
Mi is az a tandem? Bármely jelentés ’kerékpár, ejtőernyős ugrás, nyelvtanulási módszer’ is jut
eszünkbe, a tandem lényege: két különböző dolog összekapcsolása azonos cél érdekében.
Jelen előadásomban olyan projektelemeket szeretnék bemutatni, amelyekben látszólag
egymástól távol álló dolgokat (magyar nyelvi kompetenciafejlesztést, pályaorientációt,
társadalmi és gazdasági integrációs célokat), és fizikai valóságukban valóban egymástól távol
lévő személyeket (általános iskolai tanulókat, pedagógusokat, egyetemi hallgatókat,
oktatókat) kapcsoltunk össze tandem keretében.
Tandemre NyITva a Miskolci Egyetem jelenleg futó projektje (MMIA.2.2.4-2015-00003),
amelyet a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete valósít
meg 6 együttműködő partner, közoktatási intézmény részvételével. A projekt az Együtthaladó
program része, amely 2010-ben indult, s hat egymást követő évben elnyert projektekből
csiszolódott programmá.
A program célja magyarnyelv-oktatási segédanyagok kidolgozása elsődlegesen a magyar
közoktatásban tanuló, harmadik országbeli gyermekek számára és módszertani
segítségnyújtás az őket tanító pedagógusoknak.
Első négy projektünkben még csak a közismereti tantárgyak (matematika, természetismeret,
biológia, irodalom, történelem, hon- és népismeret) tananyagához kapcsoltunk
nyelvfejlesztési célokat. Ötödik projektünkben azonban már olyan általános és középiskolai
segédanyagokat készítettünk, amelynek fókuszában a magyar nyelvi kompetencia fejlesztés és
a gazdasági integráció állt, hiszen a magasabb fokú nyelvtudás jobb munkaerő-piaci helyzetet
is teremt. Építve arra, hogy a Nemzeti Alaptanterv (2012) a pályaorientációnak kiemelt
szerepet szánt, a nyelvfejlesztő kiadványunk Önismeret és pályatervezés, Munkaerő-piaci
kommunikáció, Szakmák és foglalkozások fejezetekből állt. Újabb projektjeinkben pedig már
nemcsak a tananyagok, hanem a Miskolci Egyetem magyar anyanyelvű hallgatóinak külföldi
kisdiákokkal való összekapcsolására is vállalkozunk tandem szemináriumok keretében.
Programunk módszertani újszerűségéért 2011-ben elnyerte az Európai Nyelvi Díjat, amelyben
külön megtiszteltetés számunkra, hogy a magyar nyelv tanításáért a díj történetében először a
Miskolci Egyetem képviselői vehettek át ezt a rangos elismerést.
Kulcsszavak: tandem, tartalomalapú nyelvoktatás, nyelvi kompetencia, munkaerő-piaci
integráció
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CLIL on Ride:
developing language competence – labour market integration
DR. JUDIT KECSKÉS

Judit Kecskés is a teacher of Hungarian language and literature.
She started her teaching career at the Department of Hungarian
Linguistics at the University of Miskolc, in 1996. In 2005, she
got her PhD degree at the Linguistics Doctoral School of
Universty of Debrecen. Her work as a lecturer and researcher
focuses on two main fields: historical and applied linguistics.
These topics have led her to lead the StepTogether projects.

What means the word ’tandem’? There are more possible interpretations for the meaning: for
example it can be a bicycle for two persons or a tandem jump or a special method for
language learning. However they have the same base meaning, which is connecting two
different things for the same goal. In this presentation I would like to introduce project
elements which connect different goals (development of hungarian language competence,
career orientation, also social and economical integration goals) as well as different groups
(primary school students, teachers, university students, professors).
The CLIL on Ride (MMIA 2.2.4-2015-00003) is a current running project of the Institute of
Hungarian Linguistics and Literature (University of Miskolc, Faculty of Arts) in partnership
with 6 public education intitutions. This project is the part of a long running research program
called „StepTogether” started in 2010.
The main purpose of the StepTogether program is to develop L2 Hungarian competencies of
migrant students attending Hungarian public education with a view of successful teaching and
learning in integrated classes and becoming able “to step together” with their peers. In the
first four projects we developed language based materials for mathematics, science, literature,
history and national heritage subjects. In the fifth project focused on connecting the
hungarian language competence development and the labour market integration, because the
higher level of language proficiency gives better chances on the labour market. It contains
topics of self-knowledge, labour market communication, career orientation on three levels. In
this current project we widen the development method with virtual connected classrooms
between primary school and university students.
The StepTogether programme won the European Language Label in 2011 for developing a
new, innovative hungarian language teaching method.
Keywords: clil, language, content-based language education, competence, labour market
integration
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MOVE kutatás a Miskolci Egyetemen
DR. DABASI-HALÁSZ ZSUZSANNA

Dr. Dabasi-Halász Zsuzsanna PhD., közgazdász, a Miskolci
Egyetem Gazdaságtudományi Karának Világ és Regionális
Gazdaságtani Intézetének docense. Fő kutatási területe a
munkaerőpiac, foglalkoztatáspolitika, migráció, mobilitás,
társadalmi esélyhátrányok. A MOVE projekt magyarországi
kutató csoportjának vezetője.

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 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
magyarázzák a mobilitás hatásmechanizmusát. Bemutatják 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 részesíti előnyben. Kutatásunk sajátossága, hogy
a makroszintű gazdasági elemzésekkel dolgozó, kvantitatív vizsgálatokat végző kollégák
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állandó információcserét folytatnak a mezo- és mikroszintű adatbázissal dolgozó és „puha”
módszereket is alkalmazó kollégákkal.

Kulcsszavak: mobilitás, MOVE, fiatalok
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MOVE research at University of Miskolc
DR. ZSUZSANNA DABASI-HALÁSZ

Dr Zsuzsanna Dabasi-Halász PhD., economist, associate
professor at University of Miskolc, Institute of World and
Regional Economics. Main research fields: labour market,
employment policy, migration, mobility, social inequality.
Research leader of Hungarian team of MOVE project.

In the recent years, a research team has been set up at University of Miskolc, analysing
various aspects of migration. We do this due to curiosity, social responsibility, concerns about
the future of youth and the country.
MOVE project is a comprehensive analysis of youth’s mobility within the European Union.
Our research team investigated transborder geographic movements, constricted to young agegroup and processes within the borders of European Union. According to the traditional
literature, it is considered as international migration, in the EU’s wording, although, migration
means movements stepping over the border of integration. Migrant is someone, who do not
have the fourth folkright of the Treaty of Rome, namely free movement and employment in
the member states. Mobility is interpreted as the change of residence of citizens born in the
EU, regardless of its aim – that can be education, employment, entrepreneur, habitual
residence, - frequency, or form - individual or grouped.
The MOVE project is marked with interdisciplinary and wide range of methodological
diversity. Establishing database with seconder data, model creation, econometric analysis,
primer data collection, comparative analysis, general youth mobility patterns and regional
clusters was built up. In the course of analysing the explanations and effects of migration,
deductive analytic mathematic methodology of mainstream economic theoretic model was
applied. With concrete functions and equations, our theoretic experts explain the mechanism
of mobility. Mobility patterns of youth within Europe is presented, proving its centreperiphery nature.
The other direction of the research is – following behaviourism and cognitivism – rather
prioritise the usage of surveys and interviews. The peculiarity of our research is the fact that
colleagues dealing with quantitative and economic analysis in macro level are constantly
exchanging information with colleagues working with mezzo- and micro level databases, and
applying soft methodology.
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Kivándorlás, külföldi munkavállalás és az európai munkaerőpiaci
integráció körülményei
SISKÁNÉ DR. SZILASI BEÁTA - HALÁSZ LEVENTE - VADNAI PÉTER

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 univerzális életstratégiává válik. A magyarok kivándorlása, külföldön folytatott
tanulása, munkavállalása egyre inkább általánossá válik nemtől, kortól, társadalmi osztálytól,
iskolai végzettségtől, származástól, lakhelytől, szocializációs háttértől, egyéni kulturális
jellemzőktől függetlenül. A magyarok emigrációja 2010-ig elmaradt a posztszocialista
átmenti országok társadalmait már a 2000-es évek eleje óta sújtó nagy ütemű kivándorlástól.
Azóta azonban – 1989 óta nem tapasztalt dinamikus növekedésének köszönhetően ─
napjainkban a multi- és interdiszciplináris társadalomtudományi kutatások homlokterébe
került. A „Legújabb trendek a magyarországi kivándorlásban” című kutatás ─ amelyet 2013
és 2017 között folytattunk ─ empirikus eredményei több szemszögből vizsgálják a magyar
társadalmat és gazdaságot sújtó kivándorlás jellegzetességeit. A kutatás egyrészt a magyarok
migrációs hajlandóságára, a kiköltözéssel kapcsolatos változatos attitűdökre fókuszál,
másrészt a már kivándorolt magyar állampolgárok külföldi élettapasztalatait, beilleszkedésük
körülményeit, a kiköltözésre ösztönzés okait, a külföldi lét előnyeit és hátrányait részletezi. A
tanulmány bemutatja a kivándorlás hullámzó trendjeit, a főbb célországokban (Németország,
Egyesült Királyság, Ausztria) tapasztalható integrációs jellegzetességeket, a külföldi életvitel
eltérő stratégiáit, az emigráns magyarok szubjektív jól-létének különbözőségeit, végül a
migrációra és a visszatérésre (remigráció) ösztönző tényezőket.
Kulcsszavak: emigráció, életstratégiák, hazautalás, célországok, szubjektív jól-lét
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Emigration of the Hungarians and the Circumstances of Integration into
the European Labour Market
BEÁTA SISKÁNÉ DR. SZILASI - LEVENTE HALÁSZ - PÉTER VADNAI

Emigration has become a universal life strategy independently from sex, age, social strata,
education level, place of birth, socialization specificities or other cultural features. The
emigration intention and intensity of Hungarians was lagging behind the neighbouring postsocialist countries’ societies where an extraordinarily rapid outflow could have been observed
since 2000.
Emigration of the Hungarians became an important topic of scrutiny of different multi- and
interdisciplinary research due to (1) such a dynamism that has not been observed since the
regime change, (2) furthermore, as it became a universal life strategy. The scientific research
entitled ”Recent Trends of the Hungarian Emigration” grasped the opportunities to analyze
the specificities of the emigration. Thriving emigration jeopardizing Hungarian society
(especially the peripheral rural areas suffering from brain drain and social residualization)
requires efficient political interventions in order to mitigate negative effects concerning social
welfare and health systems, education and state administration. These reasons urge profound
examinations. On the one hand, current research focuses on the emigration potential, the
attitudes towards foreigner life. On the other hand, it examines casual experiences in terms of
daily activities, the incentives behind emigration, advantages and disadvantages of emigrant
life. The study sheds light on the variant trends of emigration, the characteristics of
integration in the most important target countries, life strategies, the diversion of subjective
well-being abroad, eventually, factors that might contribute future migration or remigration.
Keywords: emigration, European labour market, life strategies, subjective well-being
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A fiatalok mobilitásának hatásai az európai gazdaságra és munkaerőpiacra
SIPOSNÉ DR. NÁNDORI ESZTER – DR. DABASI HALÁSZ ZSUZSANNA - ILYÉS
CSABA

A fiatalok mobilitása az Európai Unió területén számos társadalmi és gazdasági hatást
indukál, melynek ökonometriai vizsgálata még csak részben kutatott téma. A korábbi
kutatások nagy része a mezo és mikro szintekre koncentrált, ezért a MOVE projekt részeként
elvégzett matematikai elemzést a makro szinten fellelhető adatokra végeztük el.
Hipotézisünk megfogalmazásakor arra szerettünk volna választ kapni, hogy a fiatalok
mobilitása az egy főre jutó GDP-re illetve a fiatalok munkanélküliségére milyen hatással van,
így felvetésünk szerint a bejövő fiatalok mobilitásának fokozódása jó hatással van a
munkaerőpiacra mind a fogadó, mind a küldő ország esetében, illetve a gazdaság
eredményességét is pozitívan befolyásolja. A hipotézisünk alapján ez a fajta mobilitás
csökkenti a munkanélküliséget és növeli az egy főre jutó GDP-t függetlenül attól, hogy
fogadó vagy küldő országról beszélünk.
A kvantitatív elemzés során 2004-2030 közötti időszakban fellehető makrogazdasági mutatók
paramétereit vizsgáltuk 30 országra kiterjedően, fix hatású panel regressziós elemzés
módszertanával, illetve a legkisebb négyzetek módszerével.
Az elemzés során felhasználtuk a kutatás részeként elvégzett klaszterelemzéssel létrehozott
ország csoportokat is, így számításainkat elvégeztük a centrum/befogadó, illetve
periféria/küldő országok csoportjára ugyanúgy, mint a teljes mintára.
A vizsgálat során első lépésként meghatároztuk az ok és okozat közötti késleltetés mértékét,
ami alapján kijelenthető, hogy a mobilitás és a vizsgált makrogazdasági paraméterek azonnal,
0-1 éves eltolással éreztetik hatásukat.
A számítások eredményei alapján elmondható, hogy a munkanélküliség mind a három ország
csoport esetében csökkenő értéket mutatott, míg a GDP, ha kis mértékben is, de növekedett. A
modellek összeállításánál számos más paraméter hatását is vizsgáltuk, amelyek részletesen a
tanulmányban olvashatóak.
A panel elemzés eredményei teljes mértékben bebizonyították felvetéseinket, kiegészítik a
korábban hasonló témában elvégzett kutatások eredményeit, és más oldalról szintén
alátámasztják azokat.
Az eredmények értékelésénél összegezzük azokat a kutatói felvetéseket, amelyek erősítik a
fiatalok „jó” mobilitásának elősegítését az Európai Unión belül.
Kulcsszavak: mobilitás, fiatalok, migráció hatása, munkanélküliség, GDP
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The effects of young people's mobility on the European economy and the
labor market
DR. ESZTER SIPOSNÉ NÁNDORI - DR. ZSUZSANNA DABASI HALÁSZ - CSABA
ILYÉS

The mobility of young people in the European Union induces a number of social and
economic impacts, of which the econometric examination has only partly been explored.
Much of the previous research focused on the meso and micro levels, so as part of the MOVE
project a mathematical analysis was performed on macro-level data.
When formulating our hypothesis, we wanted to find out how young people's mobility affects
the per capita GDP and youth unemployment, so we suggested that the increasing mobility of
incoming young people has a good impact on the labor market both for the host and the
sending country, as well as the efficiency of the economy. Based on our hypothesis, this type
of mobility reduces unemployment and increases per capita GDP regardless of whether it is
from a receiving or sending country.
The parameters of macroeconomic indicators that were applied during the quantitative
analysis during the period 2004-2030 and were analyzed from 30 countries using fixed-effect
panel regression analysis method and ordinary least squares method.
In the course of the analysis, we also used the group of countries created by cluster analysis as
part of the MOVE research, so our calculations were performed for the group of
center/incoming and peripheral/sending countries as well as for the whole sample.
The first step in the study was to determine the degree of time gap between cause and effect,
which suggests that mobility and the macroeconomic parameters under investigation
immediately make a 0-1 year shift.
Based on the results of the calculations, it can be stated that unemployment in all three
country-groups was declining, while GDP, if somewhat, increased. In the compilation of the
models, we examined the effects of many other parameters, which are described in detail in
the study.
The results of the panel analysis have fully underlined our hypotheses, it complements the
results of the researches that have been carried out on similar topics and they support them
from an other view.
In evaluating the results, we summarize the researcher ideas that strengthen the "good"
mobility of young people within the European Union.
Keywords: mobility, young people, effects of migration, unemployment rate, GDP

47

Vándorlási helyzetkép 2016-ban egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
településről
DR. HEGYI-KÉRI ÁGNES – HORVÁTH KLAUDIA

Tanulmányunkban megvizsgáltunk egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fekvő csekély
munkaerőpiaci lehetőségekkel rendelkező, roma és nem roma lakosok által vegyesen lakott
település vándorlási jellemzőit. Primer kutatás keretében arra kerestük a választ történik-e
elvándorlás, az ott élők hogyan vélekednek a munkaerőpiacról, a külföldi munkavállalásról; a
földrajzi mobilitás milyen irányú: országon, megyén belüli, vagy külföldre is költözik-e a
lakosság.
Külön figyelmet fordítottunk a roma és a nem roma lakosság munkaerőpiaci és vándorlási
attitűdjeinek összehasonlítására. Azt is kutattuk, hogy a roma lakosság vándorlási aktivitása
milyen szintű, eltér-e a többségi társadalomra jellemzőtől, a vándorlással kapcsolatos
attitűdök, a migrációs háló erőssége szignifikánsan különbözik-e a roma és a nem roma
lakosok esetében? Továbbá felmerült a kérdés, hogy a korosztályok milyen motivációkkal
rendelkeznek a vándorlást illetően; a szülők milyen szerepet játszanak a fiatalok
elvándorlásában egy periférikus térségben, vagyis
érvényesül-e a család vándorlást erősítő hatása – push faktorként? A roma és nem roma
családok egyformán látják-e a fiatalok helyben való boldogulását? A rendszerváltozást átélt
szülők, akik a munkaerőpiaci lehetőségekről negatív tapasztalatot szereztek, arra biztatják-e
gyermekeiket, hogy máshol lépjenek ki a munkaerőpiacra, máshol próbáljanak szerencsét?
Egy 900 fős településen végzett reprezentatív (134 fő megkérdezésével történő primer)
felmérés eredményét ismertetjük.
Kulcsszavak: magyar fiatalok elvándorlása, periferikus térségek, roma és nem roma
migrációs attitűdök
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Migration Situation of a Borsod-Abaúj-Zemplén County Settlement in 2016
DR. ÁGNES HEGYI-KÉRI – KLAUDIA HORVÁTH

In our paper, we examined the migratory characteristics of a settlement with low labor market
potential in Borsod-Abaúj-Zemplén County, mixed with Romany and non-Romany residents.
In the framework of a primary research, we looked for answers to the questions if migration
occurs or not; what people think about the labor market and working abroad; what kind of
geographical mobility is there: whether the population is moving to other places in the
country, the county or abroad.
We paid particular attention to the comparison of the labor market and migration attitudes of
the Romany and non-Romany population. We also investigated whether the migration activity
of the Romany population is different from the majority society, what level it is, what their
attitudes towards migration are, does the strength of the migration net differ significantly in
the case of Romany and non-Romany residents?
Furthermore, the question arose if the motivations of different generations are different
regarding migration; what role the parents play in the migration of young people in a
peripheral area, i.e. whether the family's migration enhancing effect surfaces as a push factor?
Do Romany and non-Romany families have the same views on the prosperity of young people
locally? Do parents, who experienced the regime change and have gained negative
experiences of labor market opportunities, encourage their children to enter the labor market
and try their luck elsewhere? In our article we present the results of a representative (134
participants) survey of a settlement with 900 inhabitants.
Keywords: migration of Hungarian youth, peripheral regions, Romany and non-Romany
migrational attitudes, labor market depression
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Nyelvi kompetenciák jelentősége a mobilitás során
DR. DABASI-HALÁSZ ZUZSANNA– DR. LIPTÁK KATALIN– HORVÁTH KLAUDIA

A lakosság iskolázottsága, tudás állománya, innovatívvitása nagyban meghatározza a
gazdaság versenyképességét. Nyilvánvaló tény, hogy egy gazdaságilag nyitott viszonylag kis
ország esetében az általános idegen nyelv ismeret is a szükséges kompetencia részét képezi. A
magyarországi fiatalok körében a nyelvi kompetenciák hiányáról több szakcikkben is olvasni
lehet. Ez alól részben kivételt képeznek az egyetemista fiatalok, mivel napjainkban
valamennyi szakon a diploma megszerzésének a feltétele legalább egy nyelvvizsga megléte.
Elmondható, hogy az egyetemisták nyelvi készségei javítják a fiatalok átlagosan rossznak
minősíthető idegen nyelv ismeretét, mindez statisztikai adatokkal is alátámasztható. Az
egyetemisták körében eléggé széles skálán szóródik az idegen nyelv ismerete, vannak
olyanok, akik kifejezetten jól beszélnek egy vagy több nyelvet, de vannak olyanok is, akiknek
egy nyelv elsajátítása is nehézségeket okoz. Számos diploma nem kerül kiadásra nyelvvizsga
hiány folyományaként. Ez részben annak a következménye, hogy Magyarországon 20 évvel
ezelőtt (azaz a mai fiatalok egyetemi hallgatók és foglalkoztatottak tanuló éveiben) még nem
volt jellemző az óvodában elkezdeni az idegen nyelvek oktatását és az általános- és
középiskolai rendszer a nyelvtan elsajátítását támogatta a passzív nyelvtudásra helyezte a
hangsúlyt és kevésbé a beszédkészség fejlesztését az aktív tudást támogatták. A tanulmányban
a mobilitásban részt vett középiskolásokkal és egyetemistákkal készült interjúk alapján
vizsgáljuk a nyelvi kompetenciák meglétét vagy hiányát.
Elmondható, hogy a magyarországi tendenciákkal éppen ellentétesek a csereprogramban részt
vevő fiatalok idegen nyelvi képességei. Kifejezetten jól beszéltek egy vagy két nyelvet is
azok, akik vállalták a mobilitást. Az volt a kezdeti hipotézisünk, hogy a magyar fiatalok nagy
része azért vállal külföldi tanulmányt, hogy fejlessze hiányos nyelvi kompetenciáját. Ezt
részben igaznak tartjuk, mivel a mintába bekerült fiatalok szinte mindegyike jó nyelvi
kompetenciákkal rendelkezik, de saját tudását alul értékelte, hiányzik a magabiztosságuk. A
nyelvvizsga megléte esetükben nem jelentette a biztos nyelvtudást. További hipotézisünk volt,
hogy az angol nyelv ismerete minden EU tagországba irányuló mobilitást erősít, ezt a
vizsgálatok igazolták. Vizsgálataink kimutatták, hogy az idegennyelv ismeretének hiánya
gátja az oktatási célú mobilitásnak. A politika aktorai számára fontos üzenet, hogy az
idegennyelvek elsajátítása nem cél, hanem eszköz a későbbi karrier szempontjából és ennek a
kommunikálása támogatása fontos a fiatalabb generáció felé.
Kulcsszavak: egyetemisták, külföldi részképzés, mobilitás
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The importance of language competences during mobility
DR. ZSUZSANNA DABASI-HALÁSZ - DR. KATALIN LIPTÁK - KLAUDIA HORVÁTH

The educational level, knowledge and innovativeness of the population largely determines the
competitiveness of the economy. It is clear that for a relatively small economically open
country general foreign language knowledge is part of the necessary competences. In the case
of young Hungarians the lack of language competences is detailed in several papers.
University students are partially exempt from this, as currently it is required from the students
to have at least one language exam for completing any degree. It can be stated that the
language skills of university students improve the numbers on foreign language knowledge of
the overall young population that can be described as bad in general – a claim that can be
supported by statistical data. Foreign languages knowledge differs widely among university
students, some speak very well one or more languages, but some have difficulties in learning
even one language. Many diplomas will not be issued as a result of the lack of language
exams. This is partly due to the fact that in Hungary 20 years ago (i.e. in the early childhood
years of today's university students) in the kindergarten it was not characteristic to start
teaching foreign languages, while the elementary and secondary school system supported the
acquisition of grammar and passive language knowledge instead of the development of
speaking competences and active knowledge. The present paper examines the presence or
absence of language competences by interviewing high school and university students
attending mobility.
It can be said that the tendencies regarding the foreign language skills of young people
participating in exchange programs are exactly the opposite to the general tendencies in
Hungary. One or two languages were very well spoken by those who took up mobility. It was
our initial hypothesis that most young Hungarians are taking a foreign study exchange to
develop their incomplete language skills. This is partly true, since almost all of the young
people in the sample have good language skills, but underestimate their own knowledge and
lack self-confidence. Having a language exam in their case did not mean secure language
knowledge. Our hypothesis was that the knowledge of the English language increases
mobility of all EU countries, as evidenced by previous studies. Our research has shown that
the lack of knowledge of foreign languages is indeed a barrier to educational mobility. It is an
important message for policy-makers that learning foreign languages is not a goal, but a tool
for future careers, and communicating and supporting it is important for the benefit of the
younger generations.
Keywords: university students, foreign studies, mobility
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A migrációs szándék kialakulását befolyásoló tényezők vizsgálata
Magyarországon
DR. VARGA BEATRIX

A magyarországi kivándorlási szándékok mögött álló társadalmi gazdasági tényezők és
regionális eltérések vizsgálatának adatbázisát, egy 2013-2016 évek alatt lefolytatott közel
6000 fő megkérdezésén alapuló kérdőíves adatgyűjtés eredménye alkotta. Kutatásunk
alaphipotézise szerint léteznek általános, több embert, vagy réteget is együttesen érintő
kivándorlást motiváló tényezők. Ebből következően a kivándorlók klasszifikálhatók, tehát
rendelkeznek olyan közös jellemzőkkel, melyek alapján többé-kevésbé homogén csoportokat
alkotnak. Kutatási célként tűztük ki, hogy megtaláljuk azokat a tényezőket az adatbázis
segítségével, amelyek potenciálisan hatást gyakorolnak a kiutazási szándékra.
Kutató munkánk első lépéseként áttekintettük a XX. és XXI. századi Magyarországi
kivándorlási hullámok kiváltó okait, az emigrálók társadalmi helyzetét, és demográfiai
jellemzőit. A történeti áttekintés az volt a célja, hogy a napjainkban vándorbotot fogók és a
korábbi exodusokban résztvevők közötti hasonlóságokat, illetve különbözőségeket feltárjuk.
A megkérdezettek körében az átlagéletkor 35 év volt. Az egyes megyékre vonatkoztatva a
lekérdezési arány a vizsgált korcsoport teljes számához viszonyítva 1-2 ezrelék körül alakult.
Alapmodellünkben az eredményváltozó a „Tervezi-e a közeljövőben, hogy külföldre megy
munkavállalás céljából?” kérdésre adott válaszokból állt. A válaszadók három válaszlehetőség
közül választhattak: „nem tervezi” „gondolkozik rajta”, „igen készül kimenni”.
Kutatómunkánk során azokat a változókat kerestük, amelyek a kiutazók és itthon maradók
közötti különbséget legjobban magyarázzák. A kiutazási szándék kialakulásának
vizsgálatakor az emberek nemét, életkorát, nyelv tudását és szubjektív tényezőként a
boldogságérzetét vettük figyelembe. Az adatbázisban szereplő többi változó vagy nem
gyakorolt szignifikáns hatást az eredményre, vagy nem javította érdemben a modellünk
magyarázó erejét, előrejelző képességét, így eliminációs módszerek segítségével
kiszelektáltuk őket az elemzésből.
A számításaink elvégzése során meghatározott bináris logisztikus regresszió-függvény
paramétereinek értelmezésével választ kaptunk arra, hogy az alkalmazott magyarázó változók
milyen mértékben képesek befolyásolni a kiutazási szándék valószínűségének alakulását.
Kulcsszavak: migráció, kivándorlás, migrációs szándék
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Investigation of the Factors Affecting the Arising of Migration Intentions in
Hungary
DR BEATRIX VARGA

The database for the investigation of social and economic factors and regional variations
underlying emigration intentions in Hungary is provided by the result of a questionnaire
survey involving about 6,000 interviewees which was conducted between 2013 and 2016.
According to the basic assumption of our research, there are general motivating factors
affecting several individuals or social layers at the same time. Consequently, emigrants can be
classified, that is, they possess such common features which put them into more or less
homogeneous groups. The research objective was to find the factors potentially affecting
emigration intentions with the help of the database.
As the first step of the research, the causes of the emigration waves and the social conditions
and demographic characteristics of migrants in Hungary in the 19th and 20th centuries were
reviewed. The aim of the historical review was to reveal the similarities and differences
between those heading out on migration today and those participating in former emigration
waves.
The average age of those asked was 35 years. With respect to the individual counties, the rate
of those interviewed amounted to 1-2 thousandths of the total number of the age group
investigated.
In our basic model, the outcome variable was made up of the responses given to the question
’Do you plan to go abroad to work in the near future?’. Interviewees could choose from
among three answer options: ’I don’t plan it’, ’I am considering it’ or ’Yes, I am preparing to
emigrate’. In our research, those variables were sought which give the most adequate
explanation for the difference between those emigrating and those staying at home. In the
investigation of the arising of migration intentions, the sex, age, language knowledge and as a
subjective factor, the sense of happiness of the interviewees were taken into account. The
other variables included in the database either did not have a significant impact on the result
or did not substantially improve the explanatory or predictive power of the model so they
were filtered out from the analysis with the help of elimination methods.
By interpreting the parameters of the binary logistic regression function specified during the
performance of our calculations, an answer is found to the question to what extent the applied
explanatory variables are able to affect the probability of the arising of emigration intentions.
Keywords: migration, emigration, migrational intentions
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Adalékok a munkavállalási célú migráció kutatásához: lakókörnyezeti
tényezők
DR. HABIL BERÉNYI LÁSZLÓ
A munkavállalási célú migrációs szándék mikroszintű vizsgálati szempontjainak bővítése és
újragondolása lehetőséget ad arra, hogy árnyaltabb képet alkossunk az egyéni motivációkról.
A tanulmányok szerint a magyarok migrációs potenciálja csökkenő tendenciát mutat az elmúlt
években, magas a 26-51 évesek és a felsőfokú végzettségűek aránya, ami különösen indokolja
a téma vizsgálatát.
Érdekes kérdéseket vet fel a környezeti migráció vizsgálata, amelyen belül a kutatók általában
a katasztrófák és a klímaváltozás vándorlásra gyakorolt hatására fókuszálnak, makroszintű
szempontokat szem előtt tartva. Mikro szinten az egyén közvetlen környezetének a hatásait
célszerű vizsgálni a környezet fogalmának kiterjesztésével, többek között a lakókörnyezeti
sajátosságok, mint migrációt segítő vagy gátló tényezők vizsgálatával.
A Miskolci Egyetem gazdálkodási szakokon tanuló hallgatóinak 184 elemű mintájának
elemzésén keresztül arra keresem a választ, hogy a lakókörnyezeti tényezők mutatnak-e
kapcsolatot az országhatáron belüli és azon túli munkavállalási célú migrációs szándékkal. A
kutatás olyan kérdőíves pilot-vizsgálat, aminek célja a lehetséges kapcsolatok azonosítása. A
lakókörnyezet és a migrációs szándék közötti kapcsolat vizsgálatához a kérdőív külön
blokkokat tartalmazott a jelenleg 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 felmérés eredményei a lakókörnyezeti tényezők és a migrációs szándék között kevés
esetben mutatnak közvetlenül szignifikáns kapcsolatot. Ugyanakkor a munkavállalási célú
migrációs szándék a lakókörnyezeti tényezőkkel kapcsolatos jövőbeli elvárásokkal, továbbá a
változtatási igényekkel mutat kapcsolatot, ezeket célszerű beépíteni a további, szélesebb körű
empirikus felmérésekbe. Az eredmények arra utalnak, hogy nem a lakókörnyezet
karakterisztikája, hanem a lakókörnyezeti tényezőkkel való elégedetlenség áll kapcsolatban a
migrációs szándékkal.
A tanulmány a Tér és társadalom című folyóiratban megjelent „Lakókörnyezeti sajátosságok
és a munkavállalási célú migrációs szándék kapcsolatának vizsgálata” című cikk kivonata.
Kulcsszavak: migráció; mobilitás; migrációs szándék; lakókörnyezet

56

Additions to the research of labor migration: living environment factors
DR. HABIL. LÁSZLÓ BERÉNYI
Rethinking and enhancing the research of the influencing factors of the labor mobility and
labor mobility intentions allows a more comprehensive overview of the personal driving
forces. According to the studies about the migration potential in Hungary, there is a
decreasing intent to observe in the recent years. Nevertheless, examination of the topic is
necessary since the high ratio of the 26-51 age group and the graduates.
Consideration of environmental migration is encouraging, but it is usually simplified to
disasters and climate change by the researchers with a limited focus on macro aspects. The
micro-level investigation requires a wider approach to the term of the environment, including
living environment as a push or pull factor. The quality of the living environment may bring
together environmental factors on a micro level.
The paper analysis whether there was a connection between the living environment and the
mobility intentions within Hungary and abroad. The research sample consists of business
students of the University of Miskolc (n=184). The survey is a pilot analysis that aims the
exploration of possible relations for establishing a more comprehensive research. The
questionnaire includes set of questions for analyzing the connection between the migration
potential and the type of the present and of the future expected living environment factors (big
city, small city or village as the type of settlement; downtown, suburb, housing estate and
non-urban house as the type of residential area).
Survey results show significant connections only in a few cases; however, future expectations
about life and living environment seems to be an influencing factor. These seem worth
considering in future migration research. Another usable experience is that results show that
dissatisfaction with the living environment and the need for change forces mobility.
This paper is based on the journal paper entitled ‘Analysis of the relationship between the
living environment and the labor migration potential’ published in the journal Space and
Society.
Keywords: migration; mobility; migration potential; living environment
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A fiatalok mobilitását elősegítő és korlátozó tényezők vizsgálata
DR. DABASI-HALÁSZ ZSUZSANNA – KISS JULIANNA

Az Európai Unió a fiatal generáció helyzetét és mobilitását a fenntartható társadalom egyik
kulcskérdésének tekinti. A MOVE projekt célja megbízható adatok biztosítása az európai
fiatalok mind társadalmi mind egyéni szinten hasznos mobilitásának elősegítése, a még
meglévő akadályok csökkentése és az esetleges káros következmények elkerülése érdekében.
Elméletileg és módszertanilag megalapozott, több szinten zajló, interdiszciplináris empirikus
kutatás részeként végzett kvantitatív adatfelvétel és elemzés keretében mutatjuk be a fiatalok
mobilitási mintáit. Jelen előadásban a HORIZON2020-as kutatási projekt egy szeletének
eredményeit, egy 6 országot felölelő 5500 fős panel kérdőíves megkérdezés magyarországi
adatait elemezzük, arra keresve a választ, hogy a ma 18-29 év közötti korosztály számára mik
a legfontosabb elősegítő és korlátozó tényezők az Európán belüli mobilitás kapcsán.
A kérdőívek eredményei szerint a magyar fiatalok nemzetközi összehasonlításban kevésbé
mobilisek; a mobilitás legfőbb fajtája a munkavállalási és azt követi az oktatással kapcsolatos;
a fő akadályok, nehézségek a nyelvismeret, induló tőke, megfelelő információ hiánya. A
mobilitást befolyásoló szocio-demográfiai tényezők az iskolai végzettség, településméret, a
régió és a család. Az informális csatornák szerepe jelentősebb, mint a formálisaké.
Finanszírozás tekintetében leginkább a családi támogatás jellemző, állami vagy nemzetközi
programok kevésbé relevánsak.
Viselkedés tekintetében a mobilitásban részt vettek inkább hajlamosak a változtatásra, az új,
különböző megoldásokra, ugyanakkor némiképp bizonytalanabbak is. A mobilitásban részt
vettek jobban vállalnak közösséget egyes helyekkel, továbbá inkább gondolják, hogy
magasabb képesítést szereznek, új nyelvet tanulnak, és más országba költöznek.
Munkavállalás kapcsán kevésbé a mobilis válaszadók inkább gondolják, hogy illeszkedik a
jelenlegi foglalkozásuk a tanulmányaikhoz, mint a mobilitásban részt nem vettek, a
munkanélküliség kevéssé jellemző, a válaszadók fele dolgozik. A mobilitásban részt vettek
nyelvtudása jobb.
Kulcsszavak: kérdőíves megkérdezés, motiváció, mobilitás, fiatalok
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Mapping the facilitating factors and barriers to youth mobility
DR. ZSUZSANNA DABASI-HALÁSZ – JULIANNA KISS

The European Union regards the situation and mobility of young generations among the key
issues of sustainable society. The central aim of the MOVE project is to provide valid data on
issues related to the mobility of young people in Europe as a prerequisite to improve mobility
conditions, and to identify fostering and hindering factors of „beneficial" mobility. We show
the mobility patterns of young people through quantitative data collection and analysis in as
part of a theoretically and methodologically based multidimensional, interdisciplinary
empirical research. In this presentation we summarize the results of one part of a HORIZON
2020 research project. We analyze the Hungarian data from the 5500 panel questionnaires
covering 6 countries in order to find out what the main barriers and facilitating factors are
regarding the mobility of young people between ages 18-29 in Europe.
The main findings of the questionnaire analysis showed that young Hungarians can be
regarded as less internationally mobile than the overall average. Mobility by type of
experience is rather connected to work than studies; and the main obstacles are the lack of
sufficient language skills, lack of financial resources to move abroad and lack of support or
information. Among the socio-demographic features impacting mobility educational
background, size of place, region and the mobility of the family are rather relevant. Regarding
sources of information, the role of informal means is more important. Family assistance,
savings and work plays a bigger role in funding, national and international programs a smaller
one.
In case of questions about identity factors, mobile respondents agree more with sentences
about their ability to adapt to changes, being open to new, different solutions, but they are
more unsure about their own future as well. They can identify better with places and think
more that they will obtain a higher qualification, learn a new language and move to another
country. Regarding employment – half of the Hungarian sample works - mobile respondents
think to a greater degree that their current occupation matches their studies. The language
skills of mobile young people are also better.
Keywords: survey, motivation, mobility, youth
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A felsőoktatási hallgatók Erasmus programországokon belüli részképzéses
mobilitásának intézményi meghatározói
DR. BARTHA ZOLTÁN – S. DR. GUBIK ANDREA
A hallgatók nemzetközi mobilitásának fokozása az Európai Unió egyik fontos célkitűzése. A
2009-ben kiadott Leuveni Nyilatkozat azt a célt tűzte ki, hogy 2020-ig az Európai
Felsőoktatási Térségben végzett hallgatók legalább 20%-ának legyen külföldön szerzett
részképzéses vagy szakmai gyakorlati tapasztalata. A legtöbb Uniós ország ugyanakkor
mélyen a kitűzött célszám alatt áll, és az alacsony hallgatói érdeklődés miatt az is gondot
okoz, hogy az ország Erasmus-típusú hallgatói mobilitásra rendelkezésre álló ösztöndíjkeretét
teljes egészében felhasználják. Tanulmányunk néhány olyan lehetséges tényezőre hívja fel a
figyelmet, ami megnehezíti az EU tagok számára, hogy jelentősen megemeljék a kiutazó
hallgatói létszámot.
Kulcsszavak: Erasmus, felsőoktatás, hallgatói mobilitás, kultúra, intézmények
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Institutional determinants of higher education exchange studies within the
Erasmus programme countries
DR. ZOLTÁN BARTHA – DR. ANDREA S. GUBIK
The international mobility of students is one of the major objectives of the European Union.
According to the Leuven Communiqué issued in 2009, by 2020 at least 20% of students
graduating in the European Higher Education Area should have had a study or training period
abroad. Most of the EU countries are way below this target, and many struggle to find enough
outgoing students to fully distribute the Erasmus funds available for exchange studies. This
study uncovers some of the possible factors that make it difficult for many EU members to
substantially increase the number of outgoing exchange students.
Key words: Erasmus, higher education, student mobility, culture, institutions
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A migráció gender szempontú megközelítése
DR. LIPTÁK KATALIN - MATISCSÁKNÉ DR. LIZÁK MARIANNA

A migrációs hullámnak nemzetközi szinten egyre több a női résztvevője, akik sokszor
kényszermegoldásként választják a migrálást, a szegénységtől vagy a munkanélküliségtől
való menekülésként. A kutatásunk célja az volt, hogy ez a tendencia hazánkra is érvényes-e,
és van-e különbség a nők és a férfiak vándorlási tendenciája között? Hipotézisünk tesztelésére
online kérdőíves felmérést végeztünk külföldön élő és dolgozó Magyarországról kivándorolt
állampolgárokkal, hólabda módszerrel. Összesen 105 értékelhető válasz érkezett be 2017.
május hónap első felében, ezek közül 70 női és 35 férfi választ kaptunk. 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.
A válaszokat Microsoft Excel programmal és IBM SPSS Statistics Version 24 programmal
dolgoztuk fel, többféle statisztikai módszert is használva (kereszttábla elemzés, Pearson-féle
Khi-négyzet mutató, varianciaalanízis, faktoranalízis).
Az online kutatásunk eredménye megerősítette azt a feltételezésünket, hogy a női
migrációnak két fő fajtáját különböztethetjük meg: az egyik, aki egyedülálló nőként önállóan
hozza meg a döntést és egyedül vág bele a külföldi munkavállalásba, a másik, aki a férjét,
párját követi külföldre és közösen hozzák meg a döntést.
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 mobilitáshoz vezető döntési folyamat során a férfiaknak nagy szerepe van. Az
egyedülálló nők kivándorlására az jellemző, hogy ők fiatalabb korcsoportba tartoznak 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.
Kutatásunkat nem tekintjük lezártnak, hanem folytatni kívánjuk, és a továbbiakban arra
keressük majd a választ, hogy a Magyarországról külföldre vándorlók munkaértéke milyen,
azaz a Super-féle munkaérték-kérdőívet kívánjuk kitöltetni.
Kulcsszavak: migráció, nők, nemek közötti eltérések, kérdőíves felmérés
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Gender approach to migration
DR. KATALIN LIPTÁK – DR. MARIANNA MATISCSÁKNÉ LIZÁK

The aim of this study is to examine whether differences are between women and men in case
of migration. It has already been proven that nowadays more and more women can be found
in the migration wave at an international level. In most of the cases they choose to migrate in
order to escape from poverty and unemployment. In this article we shed light on the current
situation of Hungary in this topic. In order to test our hypothesis, we used surveys, which
have been filled out by citizens that have moved abroad from Hungary and have decided to
work there. The result of this research confirmed our hypothesis that the migration of women
can have two main types. Firstly, the woman who makes her decision as an individual and
decides to work abroad alone. Secondly, the woman who follows her husband or pair and they
make this decision together.
The goal of this research was to discover the charactaristics of the migration of women and to
decide if we can talk about a non-specific progress or not. To achieve this goal, we used a
primer questionnaire.
To prove the above mentioned hypothesis, in a survey we asked some questions from the
people who emigrated from Hungary. We dealt differently with the answers coming from
women and men because our main aim was to examine the reasons and tendencies of
women’s migration. The survey was filled in online with a snowball method. All in all we
received 105 answers in the first half of May, 2017. 70 of which came from women and the
remaining 35 from men. It happened only by accident that twice as many women answered as
men. However, this ratio was adequate to handle the answers of men as a control group.
The answers have been processed using the Microsoft Excel program and the IBM SPSS
Statistics Version 24. As the applied method, we chose the crosstabs analysis to find out the
relation between the temporal and the constant staying abroad. We assessed this relation using
the Chi-square of Pearson. We have made a variance analysis in order to discover the factors
that influence this decision of migration and to shed light on the relation of sexes.
Furthermore, we have also made a factoranalysis on the factors that influence the decision of
migration.
Based on our researches and assessments, it can be declared that there are two main
motivational factors in the migration of women. First, the desire for gaining experience, then
the lack of job opportunities in Hungary. Most of them are married or have a relationship and
are only considering the thought of returning home. Men play an important role in the
decision making progress that lead to mobility. In the case of the migration of single women,
it can be said that they are younger and they definitely want to return to Hungary after some
years of employment abroad. According to the research, we can say that the women who
went far away from Hungary consider migration as a final choice and they are not considering
going back to their home country.
In the further researches, we are trying to find the answers concerning the job value of the
people who migrate from Hungary. That is, we wish to fill in the job value-survey of Super.
Keywords: migration, women, gender differences, questionnaire
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A középiskolai mobilitás attitűdjei Magyarországon
DR. DABASI-HALÁSZ ZSUZSANNA – DR. LIPTÁK KATALIN – HORVÁTH
KLAUDIA

A fiatalok vándorlása jelentős társadalmi és gazdasági előnyöket és hátrányokat eredményez.
A folyamatok irányíthatóságával kapcsolatban számos, akár ellentétes végkövetkeztetésű
elméleti és gyakorlati kutatás foglalkozott, azonban abban egyetértettek, hogy a folyamatok
mélyebb megismerése elengedhetetlen, mivel kevés információ áll rendelkezésre. Ebben a
tanulmányban - a MOVE projekt keretében vizsgált - a magyarországi középiskolás diákok
tanulási célú mobilitásának jellemzőit elemezzük.
A kutatás keretében 17 irányított interjút készítettünk olyan diákokkal, akik legalább 3
hónapot tanultak az Európai Unió valamely tagországában, illetve szakértői mélyinterjúkat
folytattunk a mind teljesebb megismerés érdekében. Bemutatjuk, hogy a középiskolás diákok
mobilitási döntésében mekkora szerepet játszik például a szülői „nyomás”, a baráti
kapcsolatok és a „referenciaközeg” véleménye. Azt is tanulmányoztuk, hogy, akik
középiskolás korukban vállalják a külföldi tanulmányokat, sokkal hamarabb válnak-e „éretté”.
Vizsgáljuk azt is, hogy a diákok személyiségében milyen változást okoztak a külföldön töltött
hónapok, milyen kapcsolatokat építettek ki, milyen utat jártak be, hogy „különlegessé
váljanak” a mobilitásban részt nem vevő társaikkal szemben. A veszélyekre is fontos figyelni,
ezért kutatásunk kiterjed az árnyoldalak feltárására is.
Kulcsszavak: cserediák, középiskolai mobilitás
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Attitudes of high school mobility in Hungary
DR. ZSUZSANNA DABASI-HALÁSZ – DR. LIPTÁK KATALIN – HORVÁTH
KLAUDIA

The migration of young people can result in significant social and economic benefits and
disadvantages. Several sometimes contradictory theoretical and practical researches have
dealt with the controllability of these processes. However, all have agreed that deeper
knowledge of such processes is necessary, due to the little information available. In the
present paper, we analyze the characteristics of study related mobility of secondary school
students in Hungary, researched in the framework of the MOVE project. Good examples of
high school mobility are worth introducing to wider audiences as Hungarian student mobility
is much lower than that of students in more developed EU member states. The reasons for the
passivity of students, the circumstances of their departure, the difficulties and experiences, the
inhibitory and supportive factors are presented in our study.
In the framework of the research, we conducted 17 structured interviews with pupils, who had
studied for at least 3 months in a member state of the European Union, and conducted indepth interviews with experts for the fuller understanding of the topic. The role of parenting
"pressure", friendly relationships, and the "reference group" in the decision-making process of
secondary school students is presented here. We also examine if those, who undertake foreign
studies at the high school age become more "mature" sooner. Besides, we analyze how the
personality of students changes in the months spent abroad, what relationships are built, and
what road they take to become "special" for their peers not participating in mobility. It is also
important to keep in mind the threats, therefore our research covers the exploration of these
issues as well.
The mobility of Hungarian students is strongly determined by their social and economic
background. The expectations of the parents and elite schools include learning abroad.
Occasionally, unresolved family problems can also contribute to mobility. The choice of the
target country for young people is not conscious, in this either the use of the given opportunity
or the influence of the family is relevant. During the course of foreign studies their
consciousness of being a Hungarian grows stronger, they become detached from their parents
- the latter also causes problems when returning.
Keywords: exchange student, high school student mobility
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Fiatalok emigrációjának főbb jellemzői
SISKÁNÉ DR. SZILASI BEÁTA - HALÁSZ LEVENTE

A demográfiai válsággal küzdő, sikeres és kevésbé sikeres gazdasági rendszerváltásokon
átesett kelet- és közép-európai országok kivétel nélkül egyre jelentékenyebb szerepet töltenek
be a nemzetközi migrációban. Magyarország is annak ellenére, hogy az 1990-es évtizedben
fontos fogadó országnak számított, 2000-et követően egyre inkább kibocsátó országgá vált. A
társadalmi és gazdasági szempontból is vészjósló folyamat hangsúlyos jellegzetessége, hogy
egyre fiatalabb korosztályokat érint. A magyar fiatalok általános életstratégiaként tekintenek a
kivándorlásra, amely az országot továbbtanulás vagy munkavégzés céljából rövidebb,
hosszabb időtávra elhagyók arányának drasztikus növekedésben követhető nyomon. Jelenleg
350 – 600.000 magyar tartózkodik elsősorban gazdaságilag prosperáló nyugat- és északeurópai országokban. Az ország választási rangsort jelenleg Németország vezeti, amelyet az
Egyesült Királyság és Ausztria követ. Az ott élők átlagos életkora a fiatalok tömeges
emigrációjával egyre csökken, jelenleg 29-30 év. A jelenkori migráció erőteljesen szelektív,
azonban a pár évtizede meglévő szociodemográfiai „szűrők” (életkor, nem, iskolai végzettség,
kapcsolati háló) halványodnak.
Az írás az elmúlt évtized legfontosabb emigrációs jellegzetességeit taglalja, az országot
elhagyó 18 és 40 év közöttiek fő indokait keresi. Nemzetközi és hazai szinten a migrációs
folyamatok, azok meghatározó mechanizmusai a tudományos érdeklődés középpontjába
kerültek, a kivándorlást magyarázó objektív és szubjektív adatokra egyre nagyobb igény
mutatkozik. Ennek érdekében 2013 és 2017 között közel 10 000 fő megkérdezésén alapuló
kérdőíves adatgyűjtés eredményeinek feldolgozásával bemutatásra kerülnek a kivándorló
fiatalok legfontosabb demográfiai jellemzői, azok évtizedes arányeltolódásai, az emigráció
trendjének változásai, a kivándorláshoz vezető taszító és vonzó tényezők, a migrációs
potenciál országon belüli (város-vidék dualitás) és intraregionális egyenlőtlenségei.
Kulcsszavak: kivándorlás, migrációs potenciál, fiatalkorúak, területi egyenlőtlenségek
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Particularities of the Hungarian Youth’s Emigration
BEÁTA SISKÁNÉ DR. SZILASI - LEVENTE HALÁSZ

The Hungarian young generations consider emigration as an alternative life strategy that
seizes the opportunity for studying in foreign higher educational institutions or being
employed in the receiving countries’ labour markets for short, medium or long periods.
During the previous decade (since the EU accession) the proportion of Hungarian emigrants
increased radically directing international and national scientific interest, moreover, the
attention of public policies towards the phenomenon. Recent study endeavors to shed light on
the most significant mobility characteristics of the last 10 years putting special emphasis on
the youth (age 18-40) – as the most affected age group. Migration process, its influencing
social, economic, political, cultural mechanisms, the explanatory factors are in the limelight
of many inter- and multidisciplinary research. The demand is increasing on objective and
subjective data in terms of migration potential, emigration trends. This particular need led to a
4-year-long project entitled ’Recent Trends of Hungarian Emigration’ realised between 2013
and 2016, almost 10 000 respondents were involved into questionnaire surveys and semistructured interviews both in Hungary and abroad focusing on already settled emigrant
Hungarians. Targeted questions aimed at getting to know the specificities (duration,
determination, target country, etc.) of their migration potential, the reasons behind the definite
decisions, the recent status quo, moreover, the changes of their demographic features in detail.
One of the most urgent problems of Hungary burdened with a great multitude of structural
difficulties (aging, lower fertility rate, educational attainment lags behind the EU, labour
market imbalance, spatial-social polarization) is the halt/decelerate of emigration. Profound
and effective policy interventions must be made in order to improve life perspectives and
diminish uncertainty in future.
Keywords: emigration, migration potential, Hungarian youth, socio-spatial inequalities
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Fiatalok – Innováció – Mobilitás
HARANGOZÓ ZSOLT
A fiatalok mobilitási tevékenységeik során olyan tudás, készségek és attitűdök birtokába
jutnak, amelyekről gyakran csak életük későbbi részében derül ki, hogy növeli
elhelyezkedésük esélyeit a munkaerőpiacon, illetve azok egy sikeres szakmai életpálya
fundamentumává válnak. Ezek lehetnek a csapatmunkában való jártasság, a fejlett idegen
nyelvi kommunikáció, a vezetés képessége, a rugalmas alkalmazkodó-, elfogadó- és a
válaszkészség. Mindezek szükségszerűen megkövetelik a kreativitást és a magas fokú
innovációs attitűdöt is, amelyek pedig alapvetően meghatározzák a problémák azonosításának
és a velük való foglalkozásnak módját, a választott cselekvési irány melletti kitartást, kiállást.
Az elmúlt közel fél évszázad kutatásai azonosították mindazon tényezőket, amelyek
befolyásolják a kreativitást és az innovációra való képességet. Ezen képességek azonban nem
korlátozhatók kizárólag valami „új és értékes” teremtésére. Innovációnak tekinthető minden
olyan tevékenység, ötlet vagy termék, amely megváltoztatja a jelenlegi állapotokat, vagy
átalakítja azokat egy újabbá. Rendkívül fontos, hogy ezen személyes képességeket
csoportokban, közösségekben és szervezetekben tevékenykedve tudják helyesen, értékteremtő
módon alkalmazni.
A kreativitás és innovációs készség egészen korai életkortól fejleszthető. Sőt, a fiatalok esetén
lehet leghatékonyabban fejleszteni az innovációval kapcsolatos készségeket: pozitív
megerősítéssel és korai sikerek elismerésével; az új ötletből eredő sikeres innováció
megtapasztalásával. Ezen a tapasztalatok növelik a fiatalok (ön)bizalmát abban, hogy képesek
azonosítani a problémákat és (új) helyes megoldásokat találni, amire a munkáltatók részéről
egyre nagyobb igény van.
Ily módon az fiatalok mobilitása hozzájárulhat nemcsak a személyes és társadalmi
fejlődéshez, hanem a megszerzett kompetenciák és a munkaerőpiac szükségletei közötti
szakadék megszüntetéséhez is.
Kulcsszavak: fiatalok, mobilitás, innováció, kreativitás, kompetenciák
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Youth – Innovation – Mobility
ZSOLT HARANGOZÓ
Young people, through their mobility activities, acquire knowledge, skills and attitudes that
are often revealed only in the later part of their lives to increase the chances of their placement
on the job market and become a fundamentally successful career path. These may include
teamwork skills, advanced foreign language communication, leadership ability, flexible
adaptation, acceptance and responsiveness. All of these necessarily require creativity and a
high degree of innovation attitude, which basically define the method of identifying and
dealing with the problems, the persistence and persistence of the chosen course of action.
Research of the past half a century has identified all the factors that influence creativity and
innovation. However, these abilities can not be limited solely to the creation of something
"new and valuable". Innovation can be considered as any activity, idea or product that
changes the current state or transforms them into a new one. It is imperative that these
personal abilities can be used in a fair, value-creating manner in groups, communities, and
organizations.
Creativity and innovation skills can be developed from a very early age. Indeed, young people
can most effectively develop innovation skills: through positive reinforcement and
recognition of early successes; by experiencing a successful innovation from the new idea.
These experiences increase young people's confidence in identifying the problems and finding
new and appropriate solutions for which employers are increasingly demanding.
In this way, the mobility of young people can contribute not only to personal and social
development, but also to the elimination of the gap between the acquired competences and the
needs of the labor market.
Keywords: young people, mobility, innovation, creativity, competences
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