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Bevezetés 

A 2010-es évek derekára a munkaerőpiaccal kapcsolatos magyar diskurzusban és a 

szakpolitikai vitákban két új jelenség bukkant fel és vált meghatározóvá. A 2000-és évek 

végén és különösen 2010 óta a migráció, a gyorsan növekvő külföldi munkavállalás 

kiemelkedően fontos kérdéssé vált, a magyarázata és a várt kedvezőtlen következmények 

átszőtték a szakmai és a hétköznapi gondolkodást. A 2010-es évek közepére a munkaerőhiány 

szaporodó jelei is mindinkább érzékelhetővé váltak, és a migráció és a munkaerőhiány együtt 

járó jelenségként jelenik meg a diskurzusokban. A magyarázatok alapján a munkaerőpiaci 

feszültségek fő oka a migráció, a hiányok enyhítésének a módja így értelemszerűen a 

migráció csökkentése, illetve visszafordítása, a külföldre költözöttek, ott dolgozók 

hazahívása.  

Az elvándorlás és a visszavándorlás bonyolult mechanizmusok mentén történik. A 

kedvezőtlen gazdasági környezetben, amikor a migrációt ösztönző, a kibocsájtó országokban 

azonosítható toló hatások (a push faktorok) és a migránsokat a fogadó országokba vonzó 

hatások (a pull faktorok) is erősek, akkor a migráció rendszerint erőteljes és jól érzékelhető. A 

migráció azonban nem egyirányú folyamat, az elvándorlást folyamatos visszaáramlás kíséri. 

A visszavándorlás szerkezete függ az elvándorlók összetételétől, intenzitása, mintázata a 

gazdasági környezet változásától a kibocsájtó és a fogadó országban. A hazatérést befolyásoló 

toló és vonzó tényezők és ezek lehetséges változásának az azonosítása segíteti a hazatérő 

migrációs folyamatok megértését, a várható változások előrejelzését és a hazatérést ösztönző 

és támogató programok sikerességét. A hazatérő migráció munkaerőpiaci hatásait és a 

hazatérők integrációjának a lehetőségeit ebben az összefüggésrendszerben értelmezhetjük és 

jelezhetjük előre. 

A magyarországi migráció fő célországa Németország, Ausztria és az Egyesült 

Királyság, bár más országok is vonzóak az elvándorlók számára. A célországok gazdasági 

helyzete, vonzereje, a gazdasági és politikai változások jelentős mértékben befolyásolják az 

elvándorlást és a visszavándorlást is, így az Egyesült Királyságban a közelmúltban lezajlott 

népszavazás, mely elkötelezte Angliát az Európai Unió egységes munkapiacából való 

kiválásra. Bár az időpont és a feltételek még bizonytalanok, jelentős migrációs sokkhatást 

feltételező várakozásokat generált az ott élő és dolgozó külföldiek, különösen a viták 
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fókuszában álló EU8 és EU21 országokból érkezett munkavállalók, így a magyarok körében 

is.  

A tanulmányban azt vizsgáljuk, milyen hatása lehet a hazai munkaerőpiacon a 

migrációs folyamatoknak és milyen a várható visszaáramlás hatása, milyen 

következményeket jelezhetünk előre, különös tekintettel az Egyesült Királyságban a Brexit 

sokkhatásnak a következményeire, amelynek a hatása várhatóan nem elhanyagolható a 

migránsokat kibocsájtó országokra sem. A munkaerőpiaci hatásokat vizsgálva külön kell 

választanunk a visszavándorlásra befolyással bíró külső toló hatásoknak, így más mellett az 

Egyesült Királyságban hozott döntésnek, az ún. Brexitnek a potenciális következményeit és a 

hazai gazdaságban és munkaerőpiacon érvényesülő húzó tényezőknek az erősségét és a 

hatását.  

A továbbiakban a szakirodalom alapján és a statisztika eszközeivel áttekintjük a 

visszavándorlás mechanizmusait, mértékét és trendjét, a visszavándorlás szelekcióját. Ezt 

követően részletesen vizsgáljuk a hazatérő magyar migráció sajátosságait és a hazatérők 

reintegrációját a magyar munkaerőpiacon. Mindenekelőtt kísérletet teszünk a visszavándorlást 

jellemző trendek azonosítására, a hazatérő migránsok szelekciójának a leírására. Ezt követően 

elérhető adatforrások alapján részletesebben elemezzük, hogy milyen hazai és külső tényezők, 

munkaerőpiaci folyamatok és változások azonosíthatóak, és ezek hogyan befolyásolják a 

visszavándorlást, az elemzés vizsgálja a Brexit várható hatását is. Az adatok elemzését 

empirikus vizsgálat, a külföldön dolgozók blogbejegyzésekben megfogalmazódó 

várakozásainak feldolgozása teszi teljessé. Végül választ keresünk arra, milyen szakpolitikai 

eszközök lehetnek sikeresek a hazatérők migrációjának támogatására, a visszavándorlás 

befolyásolására, a hazatérők (re)integrációjára, összességében a kedvezőtlen hatások 

csökkentésére és a lehetséges előnyök kihasználására.  

  

                                                 
1 AZ EU8 ország a 2004-ben AZ EU-hoz csatlakozott és az EU munkaerőpiacához ezt követően fokozatosan 

szabadon hozzáférő országok csoportja: Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, és a 

Balti országok. Az EU2 ország a 2008-ban csatlakozó két országot, Romániát és Bulgáriát jelenti. A munkaerő 

szabad áramlása az EU8-ak számára Nagy-Britanniában, Írországban. valamint Svédországban volt a csatlakozás 

pillanatától szabad, a többi országok változó ideig, legkésőbb 2011-ig átmeneti időszakot követően nyitották 

meg munkapiacaikat. Az EU2 országok polgárainak a szabad munkavállalása átmeneti időszakot követően, 2013 

után vált lehetővé.  
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1 A hazatérő migráció és a visszavándorlás sajátosságai a szakirodalomban 

1.1 A visszavándorlás fogalma és lehetséges mintázatai 

A migrációval foglalkozó szakirodalom jelentős része az elvándorlást magyarázó 

összefüggéseket vizsgálja részletesen, különösen a fogadó, kisebb részben a kibocsájtó 

országok szemszögéből (pl. Borjas 1994, 1995, az EU országokra Kahanec–Zimmermann 

2010, 2016 kötet tanulmányai). Kevés elemzés foglalkozik azonban a visszavándorlással, ami 

érthető is, figyelembe véve, hogy ennek a folyamatnak az azonosítása és mérése sem 

egyszerű. Dumont-Spielvogel (2008) kísérletet tesz a visszavándorlás értelmezésére és a 

mérhetőségének a bemutatására, emellett összegzi a fogalom mérésére tett erőfeszítéseket és a 

szakirodalomban fellelhető eredményeket.  

A visszatérő, hazatérő migrációt – a migráció szokásos definíciójához hasonlóan – 

hagyományosan az ENSZ statisztikai ajánlását követve (UNSD, 1998) úgy értelmezik, mint 

az átmeneti vagy tartós migrációt követően az állampolgárság szerinti országba2 történő 

visszatérést, ami a visszatérő szándéka szerint legalább egy évig tart.  

Ez a definíció több ponton is bizonytalanságot tartalmaz. A hazatérő migráció gyakran 

összetettebb migrációs történetet jelent az elvándorlás majd hazatérés modellnél. A migrációs 

történetek bonyolult láncokból állnak össze. A hazatérő migráció lehetséges mintázatait 

stilizálva mutatja az 1. ábra. Az 1. a) ábra egyszerű elvándorlást és visszatérést mutat a 

születés országa3 és a célország között, az 1b) ábra az induló migrációt követően egy 

másodlagos migrációs lépés utáni visszatérő migrációt a születés országába, míg az 1c) ábra 

az induló migráció után egy másodlagos migrációs epizódot jelez, majd egy ismétlődő 

másodlagos migrációt és innen visszatérést a születés országába. 

                                                 
2 A migrációs szakirodalom a születés vagy állampolgárság szerint is azonosíthatja a migránsok kibocsájtó 

országát, attól függően, hogy a számbavétel, a lehetséges adatforrások  alapján hogyan lehetséges. Az értelmezés 

természetesen eltérő migrációs sajátosságokat mutat az eltérő adatok alapján, és nehezíti az adatok 

harmonizálását is. Az elemzés során az adatok gondos diszkutálásával kell az adattartalmat értelmezni.  
3 Ahogy erre már utaltunk,  a születés vagy állampolgárság szerint is lehetséges a migránsok kibocsájtó 

országának az azonosítása, az ábrán a születési országot tüntettük fel, a továbbiakban mindkét adattartalom 

alapján vizsgáljuk a migrációt és a leírásban a fogalmat a kibocsájtó illetve fogadó v. célországként is 

azonosítjuk.  
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1. ábra 

A hazatérő migráció lehetséges mintázatai 

a) b) c) 

  
 

Forrás: Dumont-Spielvogel (2008) alapján 

Lehetséges és a migrációs tapasztalatok szerint gyakran előforduló migrációs esemény 

tehát, hogy a kibocsájtó országból elvándorló a célországból egy másik országba megy 

tovább, és onnan tér vissza, vagy továbblép egy harmadik országba, esetleg vissza az első 

migrációs célországba, így a definíciót pontosítva hazatérő, illetve másodlagos – másik 

célországba tartó – migrációról beszélhetünk, általánosságban ezeket a migrációs lépéseket 

hazatérő vagy visszatérő migrációnak is nevezhetjük. Az is lehetséges, hogy a migráns egy 

rövid – a definíció szerinti egy évnél rövidebb ideig tartó – tartózkodás után tér haza, vagy 

legalábbis elhagyja a választott célországot, ami az elérhető adminisztratív adatok alapján 

különösen nehezen mérhető, és a visszatérők számát aláértékeli. A hazatérés értelmezése is 

bizonytalan, a definíció szerint legalább egy éves tartózkodást jelent, a hazatéréskor 

megkérdezettek esetében a szándékolt és a ténylegesen a kibocsájtó országban töltött idő 

egyáltalán nem biztos, hogy megegyezik, az ex ante deklarált szándék és a ténylegesen ex 

post megvalósult hazatérési időtartam, az otthon töltött idő hossza sok tényező hatására 

eltérhet és a hazatérő akár rövidebb idő elteltével ismét külföldre távozhat. Abban az esetben, 

ha rövidebb – egy évnél rövidebb – tartózkodás utáni ismételt migrációs eseményre kerül sor, 

akkor cirkuláris migrációról beszélhetünk.  

Kevés és bizonytalan a hazatérés, illetve harmadik országba továbblépés mérésére 

alkalmas adatforrás. A migráció mérése önmagában sem egyszerű feladat, a ténylegesen 

eltöltött idő, illetve a szándékolt időtartamok alapján a legalább egy évig tartózkodókat ölelik 

fel a rendelkezésre álló hivatalos adatforrásokat. A rövidebb idő alatt a célországból távozók 

így rendszerint kimaradnak a nyilvántartásokból. Az országok szerinti adatgyűjtések azonban 

eltérőek, ami akadályozza a harmonizált adatforrásokat. Néhány ország részletesebb 

adatgyűjtése azonban lehetőséget ad az áramlási folyamatok pontosabb vizsgálatára is.  

A definíciós bizonytalanságok és a migrációt leíró adatforrások hiányosságai 

különösen nehézzé teszik a migránsok visszatérésének a leírását, a szabályszerűségek 

bemutatását. Az elérhető adatforrások nagysága, az időbeli változások leírására alkalmas 
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longitudinális adatok rendelkezésre állásának hiánya akadályozza az átfogó vizsgálatokat, 

gyakran kisebb minták alapján részleges eredményekre építve mutathatjuk be ezért a hazatérő 

migráció sajátosságait.  

1.2 A visszavándorlás nagyságrendje 

A visszavándorlás mérése, mint láttuk, nem egyszerű, a visszavándorlás 

nagyságrendjét a fogadó és/vagy a kibocsájtó ország adatforrásai alapján lehet számba venni. 

A hazavándorlás, illetve az eredeti célországból második országba továbbvándorlás 

országonként és a mérés módja szerint eltérő. Összességében azonban a számítások mindkét 

forrás, a fogadó és a kibocsájtó országok adatai szerint is azt mutatják, hogy az egyes 

országokból számottevő mértékű a visszavándorlás. Az egyes célországokba különböző 

országokból, illetve régiókból érkező csoportokat vizsgálva a vissza vagy továbbvándorlási 

arány nagyon különböző lehet. Változik a visszavándorlás aránya és mintázata attól függően 

is, hogy milyen vizsgált időszakot választunk, amikor a visszatérést vizsgáljuk. Befolyásolja a 

vándorlás mintázatait, hogy kedvező gazdasági helyzet, jó kilátások, vagy éppen 

válságidőszakban külföldre vándoroltak hazatérésének az intenzitását vizsgáljuk-e.  

A kilencvenes években végzett számítások alapján az egyes nyugat-európai 

országokból a teljes migráns népességet vizsgálva 30-60 százalék 5 éven belül 

visszavándorolt, vagy más célországba továbbment. A célországok szerint azonban jelentősek 

voltak az eltérések, Dumont-Spielvogel (2008) összefoglaló tanulmánya alapján az európai 

országokban tapasztalt eredményeket összegezzük. Kevés országra találhatóak megbízható 

adatok, az elérhető visszavándorlási adatokat gyűjtöttük egybe. Ezt mutatja az 1. táblázat. Az 

európai országokat vizsgálva a célországból elvándorlás az első években gyorsabb, az első 

évhez képest a harmadik évben már lényegesen kevesebb és csak kicsit csökken tovább az öt 

év után mérhető hazavándorlás (az EU munkaerő-felmérései alapján). Összességében azt 

látjuk, hogy a viszonylag szegényebb országokból és régiókból származók nagyobb arányban 

mennek másik országba, a gazdagabb európai országokból származók pedig inkább 

hazatérnek. (A kelet-európai visszavándorlás számára releváns eseteket a táblázatban külön 

kiemeltük.) 
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1. táblázat 

A hazatérő és második országba tartó migráció nagyságrendje néhány európai országban 

mért változó  célország  kibocsátó o. visszavándorlási 

arány 

időszak forrás 

5 éven belüli 

visszavándorlás 

Norvégia  összes 

visszavándorló 

~ 50% 1967-2003 Bratsberg et al. 

(2007) 

5 éven belüli 

visszavándorlás 
Norvégia  OECD országok 70% felett 1967-2003 Bratsberg et al. 

(2007) 

5 éven belüli 

visszavándorlás 
Svédország Kelet-Európa legkisebb az 

elvándorlás 

valószínűsége 

1991-2000 Nekby, 2006 

másodlagos vs. 

visszatérő 

migrációs 

szándék 

Svédország összes (26-64) 

visszavándorló  

72% születés o.ba 

visszatér  

28% másik o.ba 

megy 

1991-2000 Nekby (2006) 

másodlagos vs. 

visszatérő 

migrációs 

szándék 

Svédország Skandináv o. és 

Nyugat-Európa 

> 85% születési o-

ba visszatér 

<15% második o-ba 

megy 

1991-2000 Nekby (2006) 

másodlagos vs. 

visszatérő 

migrációs 

szándék 

Svédország Kelet-Európa >60% születési o-ba 

visszatér 

<40% második o-ba 

megy 

1991-2000 Nekby (2006) 

másodlagos vs. 

visszatérő 

migrációs 

szándék 

Norvégia Dánia, 

Svédország vs. 

UK  

~93 -87% születési 

o-ba visszatér 

~7- 13 % második 

o-ba megy 

1967-2003 Bratsberg et al. 

(2007) 

másodlagos vs. 

visszatérő 

migrációs 

szándék 

Norvégia fejlődő o.k.  19-67 % második 

o-ba megy 

1967-2003 Bratsberg et al. 

(2007) 

kilépők regiszter 

adata 

Ausztria EU15 (kivéve 

Ausztria) 

86-93% EU15 

orrságba 

2002 -2006 adminisztratív 

adat 

Forrás: Dumont-Spielvogel (2008) alapján 

 

1.3 A visszavándorlás magyarázatai és empirikus tapasztalatai 

A migrációt magyarázó klasszikus elméleti modell Harris–Todaro (1970) szerint a 

migrációra vonatkozó döntést mindenekelőtt az elérhető bér- és a munkavállalási lehetőség 

határozza meg, illetve az ezekben mutatkozó különbségek determinálják a migrációra ható 

push és pull tényezőket. Az ilyen modellekben a lakóhely, az otthon megszokott 

környezetével leírható számos tényező elvesztése számszerűsíthető módon mérhető szubjektív 

költségként szerepel a modellekben. A klasszikus egyensúlyi feltételezés mellett azonban a 

tényleges különbségek, kiegyenlítődése nem történik meg, a célországban a bérek 

magasabbak maradnak, és a push és pull hatások az empirikus tapasztalatok szerint is 

fennmaradnak. Mi motiválhatja ilyen feltételek mellett a hazatérést, a hazatérő migrációt?  

Dumont-Spielvogel (2008) a fejlődő országok migránsainak hazatérés utáni 

tapasztalatait összegzi. Áttekinti az empirikus vizsgálatokat és a hazatérő migrációt ösztönző 
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tényezőket a következő magyarázatokban összegzi, melyek együttesen, különböző 

kombinációkban hatottak. A vizsgálatokat összegezve több hatást azonosít, ami a hazatérésre, 

vagy továbbvándorlásra ösztönöz. Mindenekelőtt (1) abban az esetben tér haza a migráns, ha 

az elképzelései nem jártak igazán sikerrel és a célországban nem volt sikeres az integrációja. 

Hazatérésre ösztönöz (2) az a változás, ami a hazai gazdasági és munkaerőpiaci helyzetben 

ment esetleg végbe. Fontos motiváló tényezőt jelent (3) a szubjektív értékelés, az otthon, az 

otthoni körülmények, környezet preferálása. Az előzőtől eltérően (4) racionális megfontolás 

eredménye lehet a hazatérés, ha tervezett migránsnak a tervezett megtakarítási célt sikerült 

teljesíteni. Végül az is hazatérésre ösztönözhet, ha (5) a migráns számára a felhalmozott 

tapasztalatok várható prémiuma remélhető az otthoni munkalehetőségekben.  

1.4 Az elvándorlás és a hazatérés szelekciója és a hazatérők reintegrációja 

Az elvándorlás, mint láttuk, nem egyirányú, a visszavándorlásra vonatkozó döntést a 

szabad munkaerő-áramlás feltételei mellett a rövid távú preferenciák befolyásolják. Hárs 

(2016b) tanulmánya összegzi az Uniós bővülés, 2004 utáni elvándorlás hatásával kapcsolatos 

kutatási eredményeket a kelet-európai régióban. Azt találja, hogy 2004 után nem következett 

be tömeges visszavándorlás, Zaiceva–Zimmermann (2016) folyamatos visszatérő, a gazdasági 

helyzetre érzékeny cirkuláris migrációt igazol az EU8-országokban. A hazatérők inkább 

foglalkoztatottak voltak, magasabb iskolai végzettségűek, vagy tanulás után hazatérők, 

összességében a hazatérőket pozitív szelekció jellemzi.  

Az EU8-országok elvándorlására jellemző nagyfokú túlképzettség a hazatérést is 

motiválhatja. A migránsok, akik túlképzettek voltak a külföldön betöltött munkahelyeiken, 

ennek ellenére az otthonihoz képest még így is magasabb jövedelmet kaptak. Hazatérésük 

után a külföldön megszokott jövedelemvárakozással érkeznek a hazai munkapiacra, ami 

sikertelen lehet, hiszen nem dolgoztak a szakmájukban, így hazatéréskor a szakmai 

fejlődésükkel járó remélt bérprémium esetükben elmarad, és ez újabb migrációs epizódhoz 

vezet. Az EU8-országokra leírt folyamat jól azonosítható a magyar elvándorlásra. A pozitív 

szelekciót igazoló vizsgálat a 2000-es évek elején készült, Co et al. (2000) a korai 

magyarországi migrációt vizsgálja egyedi adatok alapján, és azt találja, hogy a kilencvenes 

években külföldön dolgozott (a mintába került) magyar férfiak a hazatérésüket követően nem 

élveztek előnyt, a béreikben nem jelent meg bérprémium, míg a nők esetében igen. Az akkor 

még kismértékű külföldi munkavállalás szerkezete magyarázhatja ezt. A férfiak külföldi 

munkavállalása képzetlen ipari és építőipari munkákat jelentett, sok esetben túlképzettek 

voltak ezeken a munkahelyeken. A nők ugyanakkor inkább pénzügyi vagy szolgáltató 
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szektorban dolgoztak, a tapasztalataik jelenthettek hazatéréskor bérprémiumot számukra. A 

szerzett tapasztalatok potenciális értékének a realizálását továbbá az is rontotta, hogy a 

hosszabb távollét a hazai munkaerőpiaci kapcsolatokat, a munkaerőpiacon a sikeres 

munkahelykeresést is gyengítette, ami a visszatéréskor a munkahely megtalálásának és a 

magasabb bérek elérésének a lehetőségét rontja 

2002-2007-re végzett számításokat az EU8 országokra együttesen Martin és Radu 

(2012), azokat vizsgálva, akik egy évvel korábban külföldön éltek, és azt találta, hogy a 

hazatérők szelekciója pozitív. Hazatéréskor a hazatérők fiatalabbak az emigránsoknál és az 

otthonmaradtaknál is. A hazatérők rendszerint iskolázottabbak is az otthon maradottaknál. Az 

EU8 országokban a hazatérők szignifikáns nagyságú jövedelem prémiumot kapnak 

vállalkozóként és alkalmazottként is. Emellett a hazatérők a hazatérést követően nagyobb 

valószínűséggel inaktívak lesznek, vagy vállalkozásba fognak. A szerzők abban találják ennek 

a magyarázatát, hogy a külföldön töltött idő után hazatérve az otthoni munkaerőpiacon 

hiányoznak a kapcsolataik, a network kapcsolataik, tapasztalataik. Ugyanakkor vállalkozáskor 

a felhalmozódó tapasztalatikat (pl. vállalkozókészség, kockázattűrés) érvényesíteni tudták.  

1.5 A hazatérést ösztönző politikák és hatásuk  

A külföldre szakadt polgárok hazatérését támogató programok célja és technikája 

sokféle lehet. A hazatérők számára gyakran különleges kedvezményeket ajánlanak fel, ami a 

külföldi kitüntetett helyzetüket megőrzi (pl. bizonyos szolgáltatásokhoz hozzáférés, külföldön 

elért kedvezmények megtartása, kamatprémium), más esetekben reintegációs támogatást vagy 

egyéb kedvezményeket kaphatnak. Több áttekintő munka is kísérletet tett a lehetséges 

ösztönző programok összegyűjtésére (Dumont-Spielvogel 2008, Lados–Hegedűs 2012, 

Kovács és szerzőtársai 2013, Kálmán 2016). A programok tükrözik a hazatérőktől remélt 

eltérő gazdasági előnyöket és ezek átadásához a szükséges integrációs támogatást. Az 

Európán kívüli országok egy része a vállalkozásokat támogatva hívja haza polgárait (Tunézia, 

Algéria), vagy munkaerőpiaci integrációt biztosítva segítik a munkaerőpiaci visszatérést. (pl. 

Jamaica vagy a Fülöp szigetek). Sok program a külföldön tanult fiatal diplomások 

hazacsábítását és kedvező jövedelmi feltételek és kutatási lehetőségek biztosítását tartja 

fontosnak (Argentína, Kolumbia, Kína). Kína esetében a támogatások különösen sokrétűek, a 

munkahely és a jövedelem biztosítása mellett a korábbi státusz kettős állampolgársági státusz 

megőrzését és a hazatérők ösztönzésére a jövőbeni re-emigráció lehetőségét is biztosítják a 

támogatások mellett számukra. (Dumont-Spielvogel 2008)  



 12 

Európában, mindenekelőtt a kelet-európai régióban is megfogalmazódtak hazatérést 

ösztönző programok. A kelet-európai programok egy része a munkaerő hazatérését és 

újrafoglalkoztatását ösztönözte, jelentős részben tanácsadást és tapasztalatátadást jelentett 

(több országra kiterjedően, bilaterálisan vagy konkrét országokra), de megfogalmazódtak 

tényleges munkaerőpiaci integrációs segítséget biztosító programok is pl. Lengyelországban 

vagy Szlovákiában. Észtországban a hosszabb ideje elvándoroltak hazacsábítását tájékoztatás 

mellett pénzbeli ösztönzéssel támogatták. Más programok célzottan a hazatérni szándékozók 

vállalkozását támogatják pl. Lengyelországban. A konkrét formát öltő programok zöme a 

diplomás, magasan kvalifikált emigránsok hazacsábítását célozta. Lengyelországban, 

Szlovákiában és a magyar programok zöme is ebbe a sorba illeszkedik, a diplomások 

visszatérését kiemelkedő kutatási támogatást kínálva a kimagaslóan tehetséges fiatal kutatók 

hazahívására és az itthon élők elvándorlásának a megakadályozására (Lendület program 2009 

óta), illetve az elvándorlástól különösen érintett orvos elvándorlásának megállítására 

(Markusovszky ösztöndíj)  

Nem ismertek a visszavándorlást ösztönző programokat vizsgáló hatásértékelések, de 

a ténylegesen hazatérők száma egyes programok keretében szerény volt, sok esetben nem 

igazolható, hogy a támogatások hatására tért haza az illető, az amúgy is tervezett hazatérés 

mellett a kedvező támogatás talált pénznek, kedvező lehetőségnek bizonyulhatott. A 

hazatérők kiemelt támogatása továbbá az otthon maradottak és a hazatérők között 

feszülteségeket és ellentéteket gerjeszthet a véges keretek, szűkös források elosztása mellett.  

2 Elvándorlás és visszavándorlás – a Magyarországra visszatérő migráció  

A magyarok elvándorlásának alakulását statisztikai leírások (Blaskó–Gödri 2014, Hárs 

2016a) A KSH SEEMIG  projekt 355 ezer főre becsüli azon magyar állampolgárok számát, 

akik életvitelszerűen nem Magyarországon élnek, hanem külföldön dolgoznak. Az emigráns 

munkavállalók elsődleges célországai az Egyesült Királyság, Németország és Ausztria. Hárs 

(2016a) hasonló célországokat és az áramlások időben változó célországait mutatja be. A 

SEEMIG felmérés szerint a legnagyobb számban az Egyesült Királyság területére 

vándorolnak ki magyarok, Hárs (2016a) számításai hasonló nagyságrendű elvándorlás 

növekedést mutatnak az Egyesült Királyság és Németország irányába, az eltérés módszertani 

különbségeket, a kivándorlás éves növekménye és egy adott időszakban becsült nagysága 

között van.  

Az elvándorlás esélyét többváltozós kutatások (Blaskó et al 2014, Blaskó-Gödri 2014, 

Hárs-Simon 2016 ) vizsgálták. A használt adatforrások függvényében ugyan különböznek is 
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az egyes vizsgálatok eredményei, a vizsgálatok azonban nagyrészt hasonló általános képet 

mutatnak: a fiatalok, képzettebbek és férfiak és a család nélküliek nagyobb eséllyel mennek 

külföldre, vállalnának munkát, mint az idősebbek, a képzetlenebbek, a nők és a családosok. 

Országok szerint is erős szelektivitást találtak a vizsgálatok: a magasan kvalifikáltak inkább 

az Egyesült Királyságot választják, a szakmunkások Németországot vagy Ausztriát.  

Kevesebbet tudunk a hazatérőkről, ezen belül a hazatérő munkavállalókról. Az 

emigránsok egy része visszatér, a hazatérés lehet egyszeri és végleges, de az is lehet, hogy a 

migráció folyamatában, a hazatérés a migrációs ciklus egy állomása és a hazatérő migráns 

ismét útnak indul. A hazatérő munkavállalásra vonatkozóan kevés a számszerű tudásunk. 

Nincsenek vizsgálati eredmények a hazatérés szelekciójáról vagy arról, hogy a külföldön 

munkát vállaló magyarok hazatérésének milyen az esélye.  

2.1  Az elvándorlás és a visszavándorlás nagysága – állományok és áramlások statisztikai 

adatok alapján 

A statisztikák alapján feltételezéssel élhetünk. Azt várhatjuk, hogy a Magyarországról 

fokozatosan erősödő elvándorlást növekvő visszaáramlás kíséri. A statisztikai adatokból nem 

tudjuk, hogy a visszaáramlást ismételt migrációs döntés és elvándorlás követi-e. Olyan egyedi 

adatokra alapuló longitudinális adatforrás nem áll rendelkezésre, amely alapján ilyen vizsgálat 

vagy pontos becslés elvégezhető. Statisztikai adatok segítségével azonban a visszaáramlás 

mértékére hozzávetőleges becslést adhatunk.  

A magyarországi emigráció növekedését minden vizsgálat és a hétköznapi tapasztalat 

is igazolja. Hárs (2016a) részletesen elemzi a külföldön élők állományának a növekedését és 

célországok szerinti változását. 2010 után gyorsult fel az elvándorlás, a folyamat ennyiben tért 

el az új EU-országok többségének mintájától. Intenzitása 2010 óta már megközelítette a többi 

új EU-tagországban az EU-csatlakozáskor tapasztalt mértéket: a migráns népesség 

állományának éves átlagos növekedési aránya (a hazai népességhez képest) napjainkban közel 

akkora, mint például Lengyelországban volt a 2004-es EU-csatlakozást és a szabad 

munkaerőmozgás korlátozásának feloldását követő években (0,26% vs. 0,35%), ugyanakkor 

elmarad a nagyon erőteljes lett, litván vagy romániai elvándorlási arányoktól.  

A növekedés végbemehetett kisebb és nagyobb migrációs áramlás mellett is. Az 

elvándorlással kapcsolatban gyakran megfogalmazózódik az a feltételezés, hogy a folyamat 

egyirányú, különösen gyorsan növekvő elvándorlás esetén. A mögöttes feltevés az 

elvándorlást ösztönző tényezők túlértékelése és a visszaáramlást ösztönző vagy kényszerítő 

hatások lehetőségének az elvetése lehet. A migráció áramlásának a mérése a rendelkezésre 
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álló adatok és a migrációs mintázatok sokfélesége mellett nem egyszerű, ahogy ezt az 

előzőekben már részletesebben taglaltuk. A továbbiakban megkíséreljük a Magyarország 

legfontosabb célországai – Németország, az Egyesült Királyság és Ausztria – esetében az el-

és visszaáramlási adatokat megmutatni.  

Németország és Ausztria be- és visszavándorlást is tartalmazó statisztikái alapján 

tudunk az áramlásokra egyszerű arányokat számolni.4 A 2. ábra mutatja a kiáramlás alakulását 

Magyarországról, illetve a visszaáramlást, és feltüntettük a nettó migrációt, azaz a 

Németországban, illetve Ausztriában élő migránsok létszámnövekedését is. 2011 után gyors 

növekedésnek indult a migráció Németországba és Ausztriába is, a beáramlás stabilan állandó 

volt, de a növekedés üteme 2014-re mindkét országban lelassult. Az elvándorlást 

folyamatosan növekvő számú visszavándorlás követte Németországban és 2012-ig 

Ausztriában is, ekkora itt a visszavándorlás növekedése megállt és állandósult. 5  

2. ábra 

Magyar állampolgárok egy éven belülibe-és kiáramlása és nettó állományváltozása 

Németországban és Ausztriában 

Németországba vándorlás és visszavándorlás Ausztriába vándorlás és visszavándorlás 

  

Forrás: DESTATIS, illetve Statistik Austria adatok alapján saját számítás  

 

Az ábrák jól mutatják a folyamatosan növekvő bevándorlást visszavándorlás kíséri. A 

2000-es évek végétől fokozatosan növekvő bevándorlás mellett az évente érkezőkhöz képest 

az elvándorlók aránya a kétezres évek végén Németországban 75 százalék volt, majd a 

                                                 
4 A német adatok forrása a DESTATIS német szövetségi munkaügyi hivatal külföldi nyilvántartás éves 

statisztikák alapján  https://www.destatis.de/GPStatistik/receive/DESerie_serie_00000018, az osztrák adatok 

forrása a Statistik Austria nemzetközi migrációs és Ausztrián belüli migráció adatbázis adatok alapján 

http://statcube.at/statistik.at/ext/statcube/jsf/tableView/tableView.xhtml 
5 Érdemes itt megemlíteni, hogy Horváth (2016) tanulmánya Gödri és szerzőtársai (2014) korábbi számításaira 

hivatkozva alacsonyabb visszaáramlási arányt közöl. A szerzők számításaikban a kivándorlás állományát a 

visszatérők áramlási adatival vetették egybe, az eltérő adatforrások használata okozza a visszatérők arányának az 

alulértékelését, miközben a változások irányát helyesen mutatják be.  

https://www.destatis.de/GPStatistik/receive/DESerie_serie_00000018
http://statcube.at/statistik.at/ext/statcube/jsf/tableView/tableView.xhtml
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válságot követően, 2009 után fokozatosan csökkent. Azonban még 2011-ben is, amikor a 

német munkaerőpiac teljes megnyitását követően nagyon gyorsan magasra szökött az 

elvándorlás Németországba, évente 40 százalék körül volt a visszavándorlók aránya, azóta 

növekvő emigráció mellett a visszavándorlás aránya ismét emelkedik, 2014-ben már ismét 

közel 60% volt. Ausztria esetében hasonló arányokat látunk, a visszavándorlók aránya a 

2000-es évek végén 2/3 körül volt, az osztrák munkaerőpiac megnyitása és a gyors kiáramlás 

mellett fokozatosan lecsökkent 50 százalék alá, 2011-ben 44 százalékra, majd 2014 után közel 

50 százalékra emelkedett. Mindkét ország esetében azt látjuk, hogy a korlátozottan szabadon 

hozzáférhető munkaerőpiacok és a viszonylag alacsony migráció mellett a kétezres években 

nagyon magas volt a visszavándorlás, ez a 2010-es évek elejére számottevően lecsökkent, de 

2014-re mindkét országban ismét emelkedett, a kivándorlást. A beáramláshoz viszonyított 

visszavándorlási arányokat a 2. táblázat mutatja.  

2. táblázat 

A visszavándorlók aránya az elvándorlókhoz képest Németországban és Ausztriában, % 

célország 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Németország  
75% 

 
44% 38% 42% 56%  

Ausztria 64% 68% 68% 59% 51% 44% 48% 49% 

Forrás: DESTATIS, illetve Statistik Austria adatok alapján saját számítás  

 

Az adatok alapján az ugyan nem bizonyos, hogy Magyarországra tértek vissza, akik a 

statisztikai nyilvántartás szerint kiléptek, de nagy részük vélhetően igen. Erre utal a német 

statisztika alapján elérhető információ, a Németországba ismételten visszatérők magas aránya. 

A német statisztika azt is nyilvántartja, hogy ki az új belépő, illetve a visszatérő migráns. 

Ebből egyszerűen kiszámíthatjuk, mekkora arányban növekszik az újonnan emigrálók aránya. 

Az arány 2009-ben még 17 százalék volt, 2011-re már 30 százalék, majd a gyorsan növekvő 

Németországba irányuló migráció időszakában, 2012-2013-ben 40 százalék körüli arányra 

emelkedett, de 2014-re a korábbi 30 százalék körüli arányra esett vissza. Mindebből az is 

következik, hogy a migrációban sokkal többen érintettek, mint amit a migráns állomány 

növekedésével azonosítani lehet (vö. Hárs 2016a). Az érintettek egy jelentős része nem marad 

külföldön, nem növeli a külföldön élő magyarok állományát, hosszabb-rövidebb migrációs 

epizód után visszatér. Feltételezhetjük tehát, hogy a migráció növekedésével jelentős a 

visszatérő migráció is.  

Az Egyesült Királyságban a migránsok beáramlását a társadalombiztosítási számmal 

közelíthetjük Az ún. NINO regisztrációra mindazoknak szükségük van, akik tanulni, dolgozni 
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szándékoznak, vagy valamilyen juttatást kapnak.6. A NINO számot felnőttek kapják, a 

népességszám teljes népességre vonatkozik, a regisztráció alapján az éves beáramlásokat nem 

látjuk, csak az először érkezőket, hiszen a visszatérő migránsok már rendelkeznek 

regisztrációs számmal. A NINO regisztráció és a népességszám eltérése és ennek az aránya 

azt mutatja, hogy mekkora azok aránya, akik tartósan vagy átmenetileg eltűntek az Egyesült 

Királyságból, hazavándoroltak, esetleg később ismét visszatérnek. A Németországhoz hasonló 

áramlásokat az adatok hiányában nem tudunk ábrán bemutatni, a tükörstatisztikák és a NINO 

regisztrációs adatok összevetése szerint azonban kalkulálható, hogy a magyarok estében 

mekkora volt a nettó migrációs arány, azaz az összes bevándorlóból az ottmaradók aránya. 

2010-2013 között, amikor felgyorsult az Egyesült Királyság felé a vándorlás, az arány 56-60 

százalék volt, 2014 elejére mérséklődött, kicsit 50 százalék feletti volt. 

Összehasonlításképpen, az EU8 országok egy részében ennél magasabb a NINO regisztráció 

aránya a népességhez képest, ami arra utal, hogy kevésbé mobil, inkább letelepedett emigráns 

népességről van szó, például Litvánia, Lengyelország, Románia esetében.  

A migrációs áramlások adatai alapján az mindenképpen látszik, hogy legalább a 

migránsok fele visszatér, és a német adatok alapján azt is láttuk, hogy jelentős részük ismételt 

migrációs epizódra vállalkozik. A statisztikák alapján tehát azt a szokásos vélekedést 

elvethetjük, hogy lassan mindenki elmegy és aki elindult, az bizonyosan nem is gondol arra, 

hogy visszatérjen. Keveset tudunk azonban a migrációs áramlások szelekciójáról, a 

visszavándorlók szerkezetéről és a visszavándorlás szelekciójáról. Az áramlás adatok az 

összesen adatokat mutatják, demográfiai és aktivitási adatokat nem.  

2.2 El- és visszavándorlás survey eredmények alapján 

Kik a hazatérők, és mennyiben térnek el egyéni demográfiai, aktivitási, munkaerőpiaci 

jellemzőik az elvándorlókéitól és az otthon maradtakéitól. A hazatérők mennyiben 

különböznek azoktól, akik jelenleg is külföldön élnek. A visszatérőket a hazai survey 

vizsgálatok egyedei között tudjuk azonosítani, az így elért migránsokat és hazatérőket tudjuk 

vizsgálni. 

2014 második negyedévében a KSH Munkaerőfelmérés (MEF) kérdései mellett az 

elvándorlásra vonatkozóan néhány nagyon kérdésből álló migrációs ad hoc kérdésblokkot is 

kérdeztek, az elemzésben ezt a továbbiakban erre a negyedévre vonatkozó MEF adatokat 

tudjuk használni. A kérdezés negyedévében a magyar elvándorlás már erőteljes és a 

                                                 
6A NINO adatok elérhetősége:  https://sw.stat-

xplore.dwp.gov.uk/webapi/jsf/login.xhtml?invalidSession=true&reason=Session+not+established. 

 

https://sw.stat-xplore.dwp.gov.uk/webapi/jsf/login.xhtml?invalidSession=true&reason=Session+not+established
https://sw.stat-xplore.dwp.gov.uk/webapi/jsf/login.xhtml?invalidSession=true&reason=Session+not+established
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visszavándorlás is számottevő volt, a vizsgált három fő célország statisztikai adatai alapján, 

ahogy az előző alpontban ezt bemutattuk. Azt láttuk, hogy a fő célországokba elvándorlottak 

közel fele hazatér, esetleg más országba vándorol tovább. A MEF adatok között a hazatérteket 

látjuk, a továbbvándorlókra vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk. (Az elemzés végén erre a 

kérdésre verbális szakértői becslést próbálunk adni.).  

Azt várhatjuk, hogy, a hazatérők előfordulása a hazai survey adatforrásokban 

várhatóan kicsi lesz, legfeljebb 1-1,5 százalék, hiszen az elvándorolók mintegy fele lehet 

legfeljebb azok aránya, akik egy adott időszakban, mondjuk az egy éven belül hazatérők. 

Hosszabb időszakban elvándoroltakra kérdezve az arány értelemszerűen emelkedhet, a 

korábbi alacsonyabb elvándorlási arány és a többszörös vándorlási esemény miatti 

halmozódás azonban ezt az arányt szerény mértékben emelheti.  

A 2014 második negyedévi MEF kérdezés során az ad hoc kiegészítő kérdőíven az 

elmúlt 10 év migrációs epizódjaira kérdeztek: élt-e, dolgozott-e, illetve legalább fél évet 

dolgozott-e az elmúlt 10 évben az illető külföldön. A válaszadókat a munkaerő-felmérés 

kérdezői érték el, tehát ha igenlő választ adtak arra, hogy az elmúlt 10 évben migránsok 

voltak, akkor jelenleg részei a hazai háztartásnak, tehát nagy valószínűséggel hazatérők. A 

munkaerőfelmérés tartalmazza azonban azokat a külföldi telephelyen dolgozókat is, akiket a 

kérdezés során sikerrel azonosítani tudtak, ők azonban jelenleg is külföldön dolgoznak, tehát 

őket nem tekinthetjük hazatérőknek, ezért erre az elemzés során szűrni kell az adatokat. A 

külföldi telephelyen dolgozók egy része ingázó, ők azonban arra a kérdésre nem 

válaszolhattak igennel, hogy éltek vagy dolgoztak-e az elmúlt 10 évben külföldön. Ők azok, 

akik külföldre ingáznak. Arányuk a külföldi tapasztalattal rendelkező hazatérőkhöz 

viszonyítva nem elhanyagolható és a hazai munkaerőpiacon ők is hiányzó munkaerőként 

jelennek meg, fontos tehát erre a részcsoportra is kitérnünk a további elemzésben. Az így elért 

migránsok és hazatérők hosszabb időszakban valamikor éltek vagy/és dolgoztak külföldön, a 

kis elemszám alaposabb vizsgálatra sajnos nem ad lehetőséget, így azt nem tudjuk 

megválaszolni, hogy a hazatérők rövid idővel a hazatértük után mit tapasztaltak, mennyire 

volt sikeres az integrálódásuk.  

A 2014 2. félévi MEF kérdezésben a migrációval érintettek, és ezen belül a hazatérő 

migránsok arányát a 3. táblázat mutatja. Az összehasonlításhoz a 19-64 éves korosztályt 

vizsgáltuk, és az összehasonlíthatóság érdekében az adatbázist a nem nyugdíjasokra szűrtük 

le, feltételezve, hogy az otthonmaratottak között magasabb a nyugdíjasok aránya, míg a 

nyugdíj miatt hazatérők a reintegráció szempontjából nem relevánsak. A torzítások 

elkerülésére a vizsgálatban az esetszámokat és nem a súlyozott MEF adatokat használjuk.  
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 A migrációban érintettek aránya összességében a teljes 19-64 éves nem nyugdíjas 

korosztályon belül 4,2 százalék, a hazatérők aránya összesen közel 2 százalék, ez megfelel az 

előzetes várakozásoknak. A pillanatnyilag ingázók aránya a megkérdezett népességben 0,9 

százalék, ez szintén megfelel a várt arányoknak. A migrációban érintettek megoszlását a 

táblázat második oszlopa mutatja, eszerint a hazatérők aránya az összes migrációban érintett 

közel fele, kétharmaduk dolgozott és egyharmaduk nem dolgozott a külföldi tartózkodás 

során. A MEF migrációban érintett válaszadóinak a fele jelenleg is külföldi telephelyen 

dolgozik, ők nagyobb arányban külföldön is élnek, de a migrációban érintettek egyötöde 

ingázó.  

3. táblázat 

Migrációban érintettek, hazatérő migránsok és ingázók aránya, 19-64 éves évesek, százalék 

migrációban érintett és nem érintett csoportok 
Teljes 

megoszlás 

Migrációban 

érintettek 

megoszlása 

Esetszám 

nem migráns: otthon marad 95,8 
- 

30454 

nem hazatérő: dolgozott külföldön az elmúlt 10 évben, és 

most is külföldi telephelyen dolgozik  
1,3 31,5 415 

hazatérő: dolgozott külföldön az elmúlt 10 évben, de most 

nem dolgozik külföldi telephelyen  
1,5 35,1 463 

hazatérő: élt, de nem dolgozott külföldön az elmúlt 10 

évben, és nem dolgozik külföldi telephelyen sem  
0,5 12,2 161 

ingázó: most külföldi telephelyen dolgozik, de az elmúlt 

10 évben nem élt és dolgozott külföldön  
0,9 21,2 280 

Migrációban érintett összesen 
 

100,0 1319 

Mindösszesen 100,0 
 

31773 

Forrás: MEF 2014. 2. negyedév, illetve ad hoc modul alapján saját számítások, súlyozatlan minta 

Az ingázó és nem ingázó külföldön élők aránya célországok szerint nagyon eltérő, ezt 

is vizsgálta Hárs-Simon (2016) tanulmánya, ezt mutatja a 4. táblázat. Forrás: Hárs (2016) A 

migrációban érintettek közül a táblázat csak azokat tartalmazza, akik dolgoztak is. Az 

Ausztriában az elmúlt 10 évben dolgozott vagy jelenlegi is külföldi telephelyen Ausztriában 

dolgozók között 61 százalék az ingázó, ez megfelel a várakozásoknak, de felhívja arra is a 

figyelmet, hogy nem minden Ausztriában dolgozó és onnan hazatérő volt ingázó. A többi 

országban is azonosítható azonban a külföldön dolgozóknak egy kisebb csoportja, mintegy 

egyötödük, akik valójában ingázóként dolgoznak.  
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4. táblázat 

Ingázó és nem ingázó hazatért munkaerőmigránsok aránya, százalék 

2004–2014 között külföldi munkatapasztalat 

Munkaerő-migráció célországok szerint Összes 

munkaerő-

migráns  
Ausztria Német-

ország 

Egyesült 

Királyság 

Más 

célország 

Élt és dolgozott külföldön  39 77 81 77 60 

ebből      

élt és legalább 6 hónapot dolgozott külföldön  34 70 68 64 53 

Ingázó (Nem élt külföldön, de külföldi 

telephelyen dolgozik) 

61 23 19 23 40 

Összes (munkaerő)migráns  100 100 100 100 100 

Forrás: Hárs-Simon (2016) 2.3.1 táblázat, 75. o. Az adatok forrása: MEF illetve ad hoc modul 2014. 2. 

negyedév 

 

Leíró statisztikák alapján szerkezeti különbségeket láthatunk az otthonmaradtak és a 

migránsok, illetve a hazatérők egyes csoportjai között, ez a vándorlók és a hazatérők 

szelekciójára utal. A várakozásoknak megfelelően a migránsok fiatalabbak az otthon 

maradottaknál. Minden munkavállaló migrációban érintett csoportban hasonló volt az átlagos 

életkor, 37-39 év, tehát nem voltak nagyon fiatalok, az ingázók átlagos életkora a többieknél 

kicsit magasabb volt (38,7 év). Átlagosan fiatalabbak voltak viszont azok (31,8 év), akik 

éltek, de nem dolgoztak külföldön, ők többségükben tanulók. Ezt mutatja az 5. táblázat.  

5. táblázat 

Az otthonmaradtak, migránsok és a hazatérők átlagos életkora 19-64 évesek, év 

migrációban érintett és nem érintett csoportok Átlagos életkor N szórás 

nem migráns: otthon marad 39,82 30454 11,990 

nem hazatérő: dolgozott külföldön az elmúlt 10 évben, és 

most is külföldi telephelyen dolgozik  
36,60 415 10,248 

hazatérő: dolgozott külföldön az elmúlt 10 évben, de 

most nem dolgozik külföldi telephelyen  
36,86 463 9,917 

hazatérő: élt, de nem dolgozott külföldön az elmúlt 10 

évben, és nem dolgozik külföldi telephelyen sem  
31,80 161 10,444 

ingázó: most külföldi telephelyen dolgozik, de az elmúlt 

10 évben nem élt és dolgozott külföldön  
38,23 280 9,379 

Total 39,68 31773 11,938 

Forrás: MEF 2014. 2. negyedév, illetve ad hoc modul alapján saját számítások, súlyozatlan minta, 

sig:,000 

    A nemek szerinti eltéréseket az 6. táblázat mutatja. Az otthonmaradt nem nyugdíjas 

19-64 évesek fele férfi és fele nő (49,6-50,4%). A teljes migrációban érintett népességben a 

férfiak aránya lényegesen magasabb (69%), az arány azonban az egyes migrációban érintett 

csoportok szerint eltérő. Magasabb a férfiak aránya a külföldön dolgozók között, különösen 
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magas a férfiak aránya az ingázók csoportjában (79%), de azok körében is, akik jelenleg is 

dolgoznak külföldön (72%). Ettől valamelyest elmarad a férfiak aránya (69%) azok között, 

akik korábban dolgoztak külföldön, de jelenleg nem. Az elmúlt 10 évben külföldön élt, de 

nem dolgozott elvándorlóknak viszont kicsit nagyobb része nő, a férfiak aránya 47%. Azt 

látjuk tehát, hogy a dolgozó és a nem dolgozó emigránsok, illetve hazavándorlók között 

jelentős a különbség, míg a migráció meghatározó többségét kitevő munkavállalók inkább 

férfiak, a nem dolgozók – akik nagyrészt külföldön tanulók voltak – inkább nők. Az 

arányokból úgy tűnik, a hazatérő munkavállalók között is magasabb a nők aránya, mint az 

adott időszakban külföldön dolgozók között, ami arra utal, hogy a férfiak kevésbé térnek haza 

mint a nők külföldről. 

6. táblázat 

Az otthonmaradtak, migránsok és a hazatérők nemek szerinti megoszlása. 19-64 évesek, 

százalék 

migrációban érintett és nem érintett csoportok férfi nő együtt eset (fő) 

nem migráns: otthon marad 49,6% 50,4% 100,0% 30454 

összes migrációban érintett 69,4% 30,6% 100,0% 1319 

nem hazatérő: dolgozott külföldön az elmúlt 10 évben, és 

most is külföldi telephelyen dolgozik  
72,2% 27,8% 100,0% 415 

hazatérő: dolgozott külföldön az elmúlt 10 évben, de most 

nem dolgozik külföldi telephelyen  
69,3% 30,7% 100,0% 463 

hazatérő: élt, de nem dolgozott külföldön az elmúlt 10 

évben, és nem dolgozik külföldi telephelyen sem  
47,2% 52,8% 100,0% 161 

ingázó: most külföldi telephelyen dolgozik, de az elmúlt 10 

évben nem élt és dolgozott külföldön  
78,9% 21,1% 100,0% 280 

Total 50,4% 49,6% 100,0% 31773 

Forrás: MEF 2014. 2. negyedév, illetve ad hoc modul alapján saját számítások, súlyozatlan minta, 

sig:,000 

 

A 7. táblázat iskolai végzettség szerint mutatja az otthonmaradtak, a migránsok és a 

hazatérők közötti eltéréseket. A hazai népességhez képest a migrációban érintettek 

összességében iskolázottabbak, közel fele annyi a legfeljebb 8 osztályt végzettek aránya (19 

vs. 10%), lényegesen magasabb a szakmunkások aránya (29 vs. 38%), valamint az egyetemi 

végzettségűeké (6 vs. 9%). A jelenleg is külföldön dolgozók között nagyon magas a 

szakmunkás végzettségűek aránya, és ezzel összefüggően magas a hazatérő külföldön 

dolgozottak körében is a szakmunkások aránya. A hazatérők között magas ugyanakkor a 
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felsőfokú végzettségűek aránya is, messze meghaladva a hazai és a külföldön dolgozottak 

arányát.  

 

7. táblázat 

Az otthonmaradtak, migránsok és a hazatérők a legmagasabb befejezett iskolai végzettség 

szerinti megoszlása. 19-64 évesek, százalék 

migrációban érintett és nem érintett 

csoportok 
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nem migráns: otthon marad 18,8% 29,3% 12,7% 20,7% 12,1% 6,3% 100,0% 30454 

összes migrációban érintett 9,9% 38,1% 11,8% 19,9% 11,2% 9,1% 100,0% 1319 

nem hazatérő: dolgozott külföldön 

az elmúlt 10 évben, és most is 

külföldi telephelyen dolgozik  

12,6% 42,6% 11,4% 19,6% 9,0% 4,8% 100,0% 415 

hazatérő: dolgozott külföldön az 

elmúlt 10 évben, de most nem 

dolgozik külföldi telephelyen  

8,9% 34,3% 9,5% 20,5% 13,6% 13,2% 100,0% 463 

hazatérő: élt, de nem dolgozott 

külföldön az elmúlt 10 évben, és 

nem dolgozik külföldi telephelyen 

sem  

12,4% 10,6% 24,8% 12,4% 18,6% 21,1% 100,0% 161 

ingázó: most külföldi telephelyen 

dolgozik, de az elmúlt 10 évben 

nem élt és dolgozott külföldön  

6,4% 53,6% 8,9% 23,6% 6,1% 1,4% 100,0% 280 

Total 18,4% 29,7% 12,7% 20,7% 12,1% 6,4% 100,0% 31773 

Forrás: MEF 2014. 2. negyedév, illetve ad hoc modul alapján saját számítások, súlyozatlan minta, 

sig:,000 

 

A 8. táblázat a lakóhely szerinti eltéréseket mutatja, jelenős szelekciós eltéréseket 

látunk. Eszerint a hazatérők között magas a közép-magyarországi régióban lakók aránya, míg 

a külföldön dolgozók aránya a Dél-Dunántúlon és az Észak-Magyarországon lakók között, az 

ingázás a várakozásoknak megfelelően a Nyugat-Magyarországon lakók között magasabb az 

otthon maradtak arányánál. Észak-Alföldön és Dél-Alföldön a migráció és így a hazatérés is 

messze elmarad az otthon maradottak arányától.  
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8. táblázat 

Az otthonmaradtak, migránsok és a hazatérők a lakóhely régiója szerinti megoszlása. 19-64 

évesek, százalék 

migrációban érintett és nem érintett 

csoportok 
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nem migráns: otthon marad 18,7% 12,3% 10,9% 11,0% 15,7% 17,4% 14,0% 100% 30454 

összes migrációban érintett 15,5% 12,4% 18,3% 15,5% 18,2% 11,6% 8,5% 100% 1319 

nem hazatérő: dolgozott külföldön 

az elmúlt 10 évben, és most is 

külföldi telephelyen dolgozik  

11,9% 13,3% 9,7% 22,5% 22,3% 13,3% 7,0% 100% 415 

hazatérő: dolgozott külföldön az 

elmúlt 10 évben, de most nem 

dolgozik külföldi telephelyen  

20,1% 14,7% 10,6% 15,3% 18,4% 10,4% 10,6% 100% 463 

hazatérő: élt, de nem dolgozott 

külföldön az elmúlt 10 évben, és 

nem dolgozik külföldi telephelyen 

sem  

28,6% 15,5% 8,1% 11,8% 14,3% 16,1% 5,6% 100% 161 

ingázó: most külföldi telephelyen 

dolgozik, de az elmúlt 10 évben 

nem élt és dolgozott külföldön  

5,7% 5,7% 50,0% 7,5% 14,3% 8,2% 8,6% 100% 280 

Total 18,5% 12,3% 11,2% 11,2% 15,8% 17,2% 13,8% 100% 31773 

Forrás: MEF 2014. 2. negyedév, illetve ad hoc modul alapján saját számítások, súlyozatlan minta, 

sig:,000 

 

A 2014-ben kérdezet survey minta leíró statisztikái alapján eddig azt láthattuk, hogy a 

visszavándorlók egy része korábbi munkatapasztalat után tért vissza, míg mások nem 

dolgoztak külföldön. Akik nem dolgoztak, nagyrészt tanultak, magas körükben a felsőfokú 

végzettségűek aránya. A külföldön dolgozók és a hazatérők nagyobb része férfi, és a hazai 

arányokhoz képest a külföldön dolgozók és visszatérők között a szakmunkás és a magasan 

kvalifikált felsőfokú végzettségűek aránya is magas. Akik nem dolgoztak, míg külföldön éltek, 

azok között magas arányban vannak a felsőfokú végzettségűek, de minden más iskolai 

végzettségű is megtalálható közöttük. A leíró statisztika arra utal, hogy a visszatérők és az 

elvándorlók szerkezete nem tér el jelentősen egymástól. Többváltozós elemzéssel pontosítható 

az elemzésünk, erre az elérhető adatbázisok alapján a kis elemszám mellett további alapos 

kutatás adhat a jövőben módot.  
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3 A hazatérő migráció és a munkaerőpiac 

3.1 A magyarországi munkaerőpiac anomáliái és a migráció hatása 

A magyar munkaerőpiac egyensúlyi gondjait, a pénzügyi válságot követően gyorsan 

magasra szökő munkanélküliség és a 2010 utáni kormányváltást követő változások 

munkaerőpiaci hatását számos elemzés vizsgálta (pl. Cseres-Gergely– Molnár 2014, Epich-

Köllő 2014, Hárs 2012, 2016, Scharle 2016). A magas munkanélküliség mellett gyorsan 

növekvő közmunka és ugyanakkor gyorsan növekvő külföldi munkavállalás jellemezte a 

válság óta eltelt időszakot. A statisztikákban fokozatosan megjelenő javulás csökkenő 

munkanélküliséget és növekvő foglalkoztatást jelez, ahol a mutatók változásába a közmunka 

és a külföldi munkavállalás is beleszámít. Az elemzések az adatok mögött látható tényleges 

munkaerőpiaci folyamatokat vizsgálták, hangsúlyozva, hogy a mutatókat a közmunka és a 

külföldi munkavállalás hatásától meg kell tisztítani. 2013 óta a korrigált adatok szerint is 

élénkülés látszik a munkaerőpiacon. Scharle (2016) hangsúlyozza, hogy a fokozatosan 

növekvő foglalkoztatás mögött leginkább szakpolitikai és gazdasági tényezők állnak, a 

legfontosabb szakpolitikai hatás ezen belül a több lépésben történt nyugdíjkorhatár-emelés és 

a korai nyugdíjazás és a rokkantsági nyugdíjak jogosultságának a szigorítása volt, ami növelte 

a munkaerőpiacon megjelenők számát. A munkaerőpiaci élénkülés tényleges és tartós 

gazdasági motívumai szerények, tartós gazdasági élénkülés nem mutathatóak ki. 

Hárs (2016) a külföldi munkavállalás munkaerőpiaci hatásának a kimutatására tesz 

kísérletet. A közmunka és a külföldi munkavállalás korrigálása mellett a munkaerőpiaci 

folyamatok élénkülésének és a külföldi munkavállalás növekedésének az együttmozgását 

mutatja be, a trendek alakulását illusztrálja a 3. ábra. Jól látszik a külföldön dolgozók 

számának a növekedése 2010 után, amikor a (közmunkával korrigált) munkanélküliség is 

gyorsan növekedett. Az ábra 2013 után fordulatot jelez: csökken a (közmunkával korrigált) 

munkanélküliségi ráta (és növekszik a foglalkoztatás, bár ez az ábrán nem jelenik meg), 

emellett folyamatosan növekszik a szakképzett munkaerő hiánya (a termelést akadályozó 

tényezők közötti említések arányával mérve). A munkaerőpiac élénküléssel együtt a külföldön 

dolgozók számának a növekedési üteme is lelassult, de a kiáramlás nem állt meg.  
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3. ábra 

 Munkapiaci változások és a külföldi munkavállalás változása, 2009–2015 

 

Forrás: Hárs (2016) 255. o. Az adatok forrása a KSH Munkaerő-felmérés megfelelő évi adatai alapján a szerző kalkulációja, 

a külföldön dolgozók létszám a szerző kalkulációja, a munkaerőhiány becslése a KOPINT–TÁRKI 2016 1. negyedévi 

konjunktúrateszt. (*a létszámváltozást mindig az előző év megfelelő negyedévéhez viszonyítva a tükörstatisztikák alapján, 

**az előző év megfelelő negyedévéhez viszonyítva; *** korrigált munkanélküliségi ráta a közmunkásokat beszámítva, a 

külföldön dolgozókat leszámítva)  

 

Elterjedt feltételezés, hogy az érzékelt munkaerőhiány, amit a vállalatok jeleznek (az 

ábrán ez a vállalati konjunktúrateszt alapján jelenik meg) a növekvő külföldi munkavállalás és 

általában az elvándorlás hatására alakult ki, a mindinkább erősödő elvándorlás fűti a növekvő 

és terjedő munkaerőhiányt. Illusztrációképen egy jellemző idézet a sok hasonló 

helyzetjelentés közül:  

„Mindennapi gond a hiányzó munkaerő, mondta Gergye István, a foglalkozást segítő 

kaposvári Globál Humán Center ügyvezető-tulajdonosa. Már nemcsak a klasszikus 

hiányszakmákban van gond, mint a villanyszerelő és a hegesztő, de megállapítható, 

hogy a magyar építőipar akkor sem tudna mozgásba lendülni, ha erre volna elég pénz, 

mert nincs elég munkás, még kőműves sem. … Az a jellemző, hogy mind elmentek, és 

nincs utánpótlás. A nyáron a vendéglátásban jelentkezett a probléma, a Balaton-parti 

éttermekből eltűntek a szakácsok és felszolgálók, és ez mára odáig fajult, hogy 

általánossá vált a takarítók, a gondnokok és a fűtők hiánya is. Már erre is csak úgy 

kapnak dolgozót a munkaadók, ha betanítják a munkakörbe. Ez az iparban is tetten 

érhető: a betanított munkásnak megmutatják, hogyan kell kezelni a gépet, mert a 

szakember régen külföldre ment.”  

Külföldre mentünk… (2015) 
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Kutatási eredmények nem támasztják azonban alá a sajtóban és a közbeszédben 

gyakran megjelenő összefüggést. A munkaerőhiány indikátora a bejelentett üres álláshelyek 

növekvő száma, ami 2015 végére a válság előtti szintre emelkedett. (Bakó-Lakatos 2016) A 

munkaerőpiacon kialakuló hiányhelyzet okai a munkaerőpiaci elemzések alapján 

mindenekelőtt strukturális problémákra vezethetőek vissza. Még az akut orvoselvándorlás 

mellett is az elvándorlás mértékét meghaladó nagyságrendű a belföldi pályaelhagyásban 

megmutatkozó strukturális probléma. (Varga 2016) A magyar munkaerőpiacon a 

munkaerőhiány oka döntően a vállalati alkalmazkodás hiányából, illetve lassúságából fakad. 

Az érvelés alátámasztja, hogy a munkaerőpiaci anomáliák önmagukban, a migráció 

figyelembevétele nélkül is megjelennek. „A munkaerőhiány mértékét azonban nehéz 

megállapítani, így azt is, hogy a profitjukból meg tudnák-e oldani a vállalatok a problémát, 

vagy kormányzati beavatkozásra van szükség. Az biztos, hogy a munkaerőhiány nagyrészt 

strukturális: vannak számosan, akik állást keresnek, csak a képzettségük nem megfelelő. 

Valószínűleg a versenyszférának lenne még mozgástere abban, hogy maga tanítsa be a nem 

egészen megfelelő jelentkezőket, de a magyar cégek elég keveset fektetnek a munkavállalók 

képzésébe, azt várják, hogy az állam állja a költségeket.” Scharle (2016b) 

3.2 Elvándorlás és makroszintű munkaerőpiaci alkalmazkodás  

A gyorsan növekvő migráció hatására strukturális hiányok alakulhatnak ki. A nyomott 

bérű munkaerőpiacon a megfelelő minőségű és szaktudású munkaerő hiánya hozzájárulhat a 

keresett munkaerő bérének emeléséhez, amennyiben a keresett munkaerő rendelkezésre áll. 

Hárs (2016) tanulmánya idézi Zaiceva (2014) szimulációs modell becsléseit az új EU-

országokra, a becslések igazolják, hogy a munkaerőpiac az elvándorlás hatására feszesebbé 

válik, növekednek a hazai bérek és csökken a munkanélküliség. Az érintett új EU 

országokban készített vizsgálatok azonban a hatást nem a hiány hatására kikényszerített 

növekedésnek, inkább a belső konjunktúrának tulajdonították (Kaczmarczyk–Mioduszewska–

Żylicz 2010; Hazans–Philips 2010). A lengyel és a balti tapasztalatokat nem mondanak ellent 

a szimulációs modell becsléseknek, Zaiceva (2014) tanulmánya azt is hangsúlyozza, hogy az 

egyes országokra végzett ökonometriai becslések csak jelentős arányú elvándorlás mellett 

mértek az elvándorlás hatására számottevő bérnövekedést, a kisebb elvándorlás mellett a 

hatása alig mérhető. A strukturális hatásokat, egyes csoportok elvándorlásának a 

munkaerőpiacon érezhető hatását, azaz a migrációban különösen érintett csoportok béreinek 

az alakulását azonban az elvándorlás erőteljesebben befolyásolhatja. (Dustmann–Frattini–

Rosso 2015; Elsner 2013).  



 26 

Azokban a hazai vitákban, amelyek az elvándorlás és a munkaerőhiány körül zajlanak, 

a bérek emelkedésének a kikényszerítése helyett egyfajta béralku, kormányzati intézkedés 

iránti igény fogalmazódik meg. A magyar béreket terhelő magas adó és járulékterhek 

változtatása nélkül a bérek emelésének kevés a mozgástere. 2016 végén kormányzati akarattal 

emelkednek a minimálbérek. kérdés, hogy mennyire alkalmas ez a bérintézkedés a migráció 

okozta munkaerőpiaci anomáliák megoldására. A hiányhelyzetekre adandó munkáltatói 

válasz, a szükséges munkahelyeken a bérek emelése helyett általános bérnövekedés történik, 

ami a munkaerőhiány megoldására kevéssé alkalmas. Az érintett munkahelyek jelentős 

részben nem minimálbéres munkahelyek. Hárs (2016b) idézett tanulmánya bemutatja, hogy 

az összes új EU-ország közül Magyarországon volt az egyik legkisebb változás a válság óta a 

munkaerőköltségekben, és ezzel a magyar bérköltségek szintje elmaradt a béreket és 

bérköltségeket emelő EU8-országoktól. Az egykulcsos adó hatására épp abban a magas 

jövedelmű szűk csoportban emelkedtek a bérek, ahol kicsi az elvándorlás, miközben az 

elvándorlás által jobban érintett csoportokban nem vagy csak alig.  

Az elvándorlás tehát mindenekelőtt a béreken keresztül érvényesíti hatását a 

munkapiacra. Azokban az országokban, ahonnan nagyobb mértékű elvándorlás volt 

megfigyelhető, csökkent a munkanélküliség, feszesebb lett a munkaerőpiac, emelkedtek a 

bérek. A kutatások szerint azonban ez a bérnövekedés az érintett kibocsájtó országok 

gazdaságának az élénkülésével függött össze. A balti országok kutatásai arra is rámutattak, 

hogy lehetséges alkalmazkodás a gazdaság korszerűsítésének, modernizációjának az útján is, 

a béremelkedés mellett modernizációt, automatizációt is kiválthat a munkaerő elvándorlása.  

3.3 A Magyarországra visszatérő migránsok alkalmazkodása  

Az előzőekben láttuk a hazatérő migránsok pozitív szelekcióját, a hazatérők 

fiatalabbak, kvalifikáltabbak, inkább a nők térnek haza. A vizsgált 2014. második negyedévi 

munkaerőfelmérés adatok alapján arra is látunk eredményt, hogy a hazatérők mennyiben 

térnek el az itthon maradottaktól és a külföldön dolgozóktól. Az adatok hosszabb időszakban 

valamikor hazatérőkre vonatkoznak, ami az eredmények érvényességét korlátozza és rámutat, 

hogy alapos további kutatásokra van szükség.  

A migrációban érintett különböző csoportok munkaerőpiaci aktivitását mutatja a 9. 

táblázat. A hazai 15-64 éves nem nyugdíjas népességhez képest magasabb arányban 

foglalkoztattak a hazatérők, akik korábban dolgoztak. Akik külföldön nem dolgoztak, 

nagyrészt otthon is még inaktívak. Figyelemreméltó azonban, hogy a munkanélküliek és a 

munkát kereső inaktívak között is magasabb az arányuk a hazatérőknek. A korábban 
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külföldön dolgozottak 15%-a munkanélküli vagy nem talál állást, ezért inaktív. Akik nem 

dolgoztak külföldön (tanulók vagy egyéb ok miatt nem dolgoztak), hazatérésük után mintegy 

1/5 részben munkanélküliek vagy inaktívak voltak. Az egyszerű eredmények egybeesnek a 

szakirodalomban leírtakkal, a hazatérők nem tudják érvényesíteni a külföldön szerzett 

tapasztalataikat a hazai munkaerőpiacon, ami csalódottá teszi őket, és ismét távozhatnak is. 

Természetesen nem tudjuk, hogy okozza az így talált eredményeket, de elképzelhető, hogy 

hasonlóak a magyarázatok.  

9. táblázat 

Az otthonmaradtak, migránsok és a hazatérők munkaerőpiaci aktivitása, 19-64 évesek, 

százalék 

 migrációban érintett és nem 

érintett csoportok 

Foglalkoz-

tatott 

Munka-

nélküli 

Inaktív, de 

akar állást 

Inaktív és 

nem akar 

állást 

összesen esetszám 

nem migráns: otthon marad 72,6% 6,8% 6,0% 14,5% 100,0% 30454 

nem hazatérő: dolgozott külföldön 

az elmúlt 10 évben, és most is 

külföldi telephelyen dolgozik  

84,7% 6,1% 6,8% 2,4% 100,0% 415 

hazatérő: dolgozott külföldön az 

elmúlt 10 évben, de most nem 

dolgozik külföldi telephelyen  

79,0% 9,5% 5,6% 5,8% 100,0% 463 

hazatérő: élt, de nem dolgozott 

külföldön az elmúlt 10 évben, és 

nem dolgozik külföldi telephelyen 

sem  

48,4% 9,3% 9,9% 32,3% 100,0% 161 

ingázó: most külföldi telephelyen 

dolgozik, de az elmúlt 10 évben 

nem élt és dolgozott külföldön  

91,4% 4,6% 1,4% 2,5% 100,0% 280 

Total 72,9% 6,9% 6,0% 14,2% 100,0% 31773 

Forrás: MEF 2014. 2. negyedév, illetve ad hoc modul alapján saját számítások, súlyozatlan minta, 

sig:,000 

 

Kis eltérést látunk a hazatérők foglalkozási viszonyaiban is. A hazai 19-64 éves nem 

nyugdíjasokhoz képest a hazatérők kisebb arányban alkalmazottak és minden más önállóbb 

vállalkozási formában valamivel nagyobb arányban vannak jelen, mint azok, akik otthon 

maradtak, és talán kevesebb tapasztalat, kihívás érte őket. A külföldön dolgozók 

munkaviszonya is eltér a hazai szokásos arányoktól, amit a migráns helyzet magyarázhat, 

hazatéréskor a lehetőség, a forma teszi természetessé, hogy inkább ilyen munkahelyet, 

kellemesebb környezetet keressen magának. Az arányokat a 10. táblázat mutatja.  
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10. táblázat 

Az otthonmaradtak, migránsok és a hazatérők munkaviszonya, 19-64 évesek, százalék 

migrációban érintett és nem 

érintett csoportok 
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nem migráns: otthon marad 85,2% 4,7% ,9% 2,8% 4,1% 2,1% ,3% 100% 26227 

nem hazatérő: dolgozott 

külföldön az elmúlt 10 évben, és 

most is külföldi telephelyen 

dolgozik  

80,6% 12,3% 2,4% 1,5% 1,9% 1,0% ,2% 100% 415 

hazatérő: dolgozott külföldön az 

elmúlt 10 évben, de most nem 

dolgozik külföldi telephelyen  

81,5% 6,9% 1,6% 3,2% 5,0% 1,6% ,2% 100% 437 

hazatérő: élt, de nem dolgozott 

külföldön az elmúlt 10 évben, és 

nem dolgozik külföldi 

telephelyen sem  

84,3% 4,9% 2,0% ,0% 3,9% 4,9% 0,0% 100% 102 

ingázó: most külföldi telephelyen 

dolgozik, de az elmúlt 10 évben 

nem élt és dolgozott külföldön  

82,5% 11,4% 2,5% 1,1% 2,5% 0,0% 0,0% 100% 280 

Total 85,0% 4,9% 1,0% 2,7% 4,0% 2,0% ,3% 100% 27461 

Forrás: MEF 2014. 2. negyedév, illetve ad hoc modul alapján saját számítások, súlyozatlan minta, 

sig:,000 

 

4 Az Egyesült Királyság mint kitüntetett fontosságú migrációs célország és a Brexit 

várható hatása 

4.1 A be-és elvándorlás trendje az Egyesült Királyságban 

A tanulmányunk kérdése szempontjából a Brexit hatása és várható következménye 

kitüntetetten fontos, a Brexit hatására az Egyesült Királyságban dolgozó külföldiek, köztük az 

EU8 és az EU2 munkavállalóinak, köztük a magyaroknak a korábbi munkaerőpiaci 

lehetőségei várhatóan szűkülnek. A Brexithez vezető népszavazási döntésben a migráció, 

különösen a kelet-európai uniós országokból beáramló migrációval szembeni ellenérzés 

jelentős szerepet játszott. Az Egyesült Királyság statisztikai nyilvántartásai elég pontos 

adatokkal szolgálnak a tartósan, legalább egy évig az országban tartózkodók be-és 

eláramlásáról, a fő kibocsájtó országok csoportjai szerint. Ezeket a statisztikákat részletsebben 

elemezzük, a Brexit következményeképpen várható hatások előrevetítéséhez fontos a Brexitet 

megelőző migrációs folyamatok nagyságának és trendjének a megismerése. Az adatok nem 
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tesznek lehetővé ország szintű elemzést, a küldő régiók szerint azonban elég pontos képet 

láthatunk.  

2016 közepére érvényes adatok alapján (amikor a Brexitet elfogadó népszavazás 

történt) az Egyesült Királyságba bevándorlás növekmény (flow) legjelentősebb forrását az 

Európai Unió országai adták, különösen jelentős forrást jelentettek az EU15 (ide tartoznak a 

válság által sújtott Mediterrán országok és más régi Uniós tagországok), és az EU2 (Románia 

a Bulgária) országok, ettől elmaradnak az EU8 országok (Lengyelország, a többi visegrádi 

ország és a Balti országok mellett ide tartozik Magyarország is). Figyelemreméltó azonban, 

hogy az EU15 és az EU8 országokból a be-és kiáramlás is jelentős, a belépők tehát gyorsan 

változnak, megérkeznek és elmennek, míg az EU2 országokból érkezők beáramlása kis 

mértékben jár együtt kiáramlással. Az EU országokon kívül az ázsiai országokból érkeznek új 

migráns beáramlók. ők jelentik a legfontosabb bevándorló (flow) forrást, esetükben is jelentős 

a be-és kiáramlás. Ezt mutatja az 4. ábra. 

4. ábra 

Az Egyesült Királyságot érintő be-és kiáramlás fő régiók szerint (2016 június, állampolgárság 

szerint, tartós vándorlás) 

 

Forrás: Kombinált brit adatforrások alapján (Brit adat 2016) 
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A továbbiakban a magyar migránsokat is érintő trendeket, az EU8 országok uniós 

csatlakozása (2004) és a népszavazás és a Brexit bejelentése (2016) közötti időszakban a 

migránsok be-és kiáramlásának az alakulását vizsgáljuk. Az statisztikai nyilvántartási adatok 

lehetővé teszik, hogy az EU8, illetve az EU2 országokból érkező összes vándorlás alakulása 

mellett külön vizsgáljuk az angliai munkaerőpiacon megjelenő munkavállalók áramlását, ezen 

belül megkülönböztetve a brit munkaerőpiacon határozott munkahelyre érkező és a 

munkaerőpiacra belépő és ott munkát kereső munkavállalókat, valamint a családtagként 

érkezőket, és a diákokat. Így azt az angliai munkavállalás körüli vitát meghatározó fontos 

kérdést is közelítő adatokkal be tudjuk mutatni: hogy mennyire volt tartós és növekvő azok 

száma a két EU országcsoport esetében, akik a szokásos érvelés szerint terhelnék a brit 

munkaerőpiacot, illetve a szociális ellátórendszert, és mekkora jelentőségű a külföldi tanulás 

lehetősége.  

Az első összehasonlítás a teljes be-és kiáramlást mutatja, ld. 5. ábra. Az EU8 együttes 

be-és visszaáramlása a kezdeti gyors növekedés után olyan stacioner állapotba került, ahol a 

beáramlás és a visszaáramlás is közel állandó, ami folyamatosan növekvő migráns népességet 

eredményez az Egyesült Királyságban. A növekedés évi 40 ezer fő körüli érték, a 

visszaáramlók aránya durván a beáramlók fele. Az EU2 országokból a beáramlás gyorsan 

növekvő, a hazaáramlás vagy más országba továbblépés viszont nagyon kicsi, összességében 

folyamatosan és gyorsan növekvő a beáramlás az Egyesült Királyságba, és messze 

meghaladja az EU8 országokét.  

5. ábra 

Az Egyesült Királyságot érintő be-és kiáramlás az EU8 és az EU2 országokból az Uniós 

csatlakozás óta. (2006 december-2016 június, állampolgárság szerint, tartós vándorlás) 

a) Az EU8 országok polgárainak beáramlása az 

Egyesült Királyságba, hazaáramlása és a 

migráns állomány változása 

b) Az EU2 országok polgárainak beáramlása az 

Egyesült Királyságba, hazaáramlása és a 

migráns állomány változása 

  

Forrás: UK Immigration statistics (Brit adat… 2016) 
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Az Egyesült Királyságban az új EU országokból érkezők zöme munkavállalási céllal 

érkezik. Az előző ábra a teljes migráns populáció áramlását mutatta, részletesebben is 

vizsgálhattuk a bevándorlás célja szerint az EU8 és az EU2 országokból érkezők be- és 

visszaáramlásának az alakulását. A 6. ábra külön mutatja a munkavállalási célú migrációt az 

EU8 és az EU2 országokra, és a két országcsoportra külön-külön a határozott munkavállalási 

céllal érkezőket, és azokat, akik bizonytalanok, hol és mit fognak dolgozni, akik tehát 

bizonytalan munkavállalási szándékkal érkeznek az Egyesült Királyságba.  

A teljes munkavállalás céllal érkező populáció be-és visszaáramlásának az ábrája nem 

tér el jelentősen a teljes migráció alakulásától (a és b ábrák), hiszen a legjelentősebb cél a 

munkavállalás. Eltér azonban a határozott és a határozatlan céllal érkező munkavállalók 

trendje az EU8 országok és az Egyesült Királyság között, míg a határozott céllal érkezők be-

és visszaáramlása is közel állandó (c ábra), a bizonytalan munkavállalási céllal érkező EU8 

polgárok bevándorlása gyorsan növekszik miközben gyorsan csökkenő a visszavándorlók 

aránya az időszak végén (e ábra), és a bizonytalan célú munkavállalók a teljes munkavállaló 

sokaság hozzávetőleg felét teszik ki. Az EU 2 polgárok esetében a gyorsan növekvő 

beáramlás mellett lényegében nincs visszaáramlás, a beáramlás a határozott és határozatlan 

céllal érkezők esetében hasonló, és a kiáramlása lényegében elhanyagolható. A nagyon 

gyorsan növekvő számú bizonytalan munkavállalási céllal érkező EU2 polgárok elérik és meg 

is haladják a teljes EU2 országokból érkező munkavállaló populáció felét. (d és f ábra).  
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6. ábra 

Az Egyesült Királyságot érintő munkavállalási célú migrációs be-és kiáramlás az EU8 és az 

EU2 országokból az Uniós csatlakozástól-2016 júniusig, állampolgárság szerint, tartós 

vándorlás 

a) Összes EU8 országból munkavállalási céllal 

(határozott és bizonytalan céllal együtt) érkező 

be-és visszaáramlása  

b) Összes EU2 országból munkavállalási céllal 

(határozott és bizonytalan céllal együtt) 

érkező be-és visszaáramlása 

  

c) Összes EU8 országból határozott 

munkavállalási céllal érkező be-és 

visszaáramlása  

d) Összes EU2 országból határozott 

munkavállalási céllal érkező be-és 

visszaáramlása 

 
 

e) Összes EU8 országból bizonytalan 

munkavállalási céllal érkező be-és 

visszaáramlása  

f) Összes EU2 országból bizonytalan 

munkavállalási céllal érkező be-és 

visszaáramlása 

  

Forrás: UK International Passenger Survey becslés (Brit adat… 2016) 

 

A 7. ábra a visszaáramlási arányt – a visszavándorlók számát az ékezőkhöz 

viszonyítva – mutatja az egyes munkavállalói csoportokra az EU8 és az EU2 országokból 

érkezők esetében. Az EU8 teljes migrációját vizsgálva a beáramlók mintegy 40%-a 

visszamegy (illetve más országba megy tovább), a teljes migráns népességben ez az arány 

elég stabilnak látszik és jelentős mértékű érintett migrációra utal, magasabb azok száma, akik 

voltak migránsként az Egyesült Királyságban, majd hazatértek, esetleg ismét visszatértek. A 
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munkavállalási céllal érkezettek esetében a visszavándorlás alacsonyabb, stabilan kicsit 20% 

fölötti az arány. A határozott munkavállalási céllal érkezők esetében 2014 óta növekvő, a 

bizonytalan céllal érkezők esetében csökkenő a hazatérési arány, ami összességében az EU 8 

országok stabil és tartósan az Egyesült Királyságban maradó munkavállaló népességre utal.  

7. ábra 

A teljes migráns népesség és a munkavállalók különböző csoportjainak hazaáramlása a 

beáramlás arányában az EU8, illetve az EU2 országokból és az Egyesült Királyságba, % 

EU8 országok áramlási folyamatai EU2 országok áramlási folyamatai 

  

Forrás: UK International Passenger Survey becslés (Brit adat… 2016) 

 

Végül a családtagokat, a családegyesítési céllal az Egyesült Királyságban élők be- és 

visszaáramlását is megvizsgáltuk, ezt a 8. ábra mutatja. Az EU8 országokból érkező 

családtagok jól látható ciklikussággal érkeznek, a válságot megelőző hirtelen és gyorsan 

növekvő emigrációs időszakban, az uniós csatlakozást közvetlenül követő években, a válságot 

követő konszolidációs időszakban, és a közelmúltban ismét gyors, a korábbiakat meghaladó 

beáramlást és a családtagok éves állományának jelentős növekedését mutatják az adatok, 

miközben a visszaáramlás nagyon szerény mértékben és kis késleltetéssel követi a beáramlás 

alakulását. Összességében azonban a beáramló teljes migráns létszámhoz képest szerény 

arányban érkeznek a családtagok (a ábra). Az EU2 országából beáramló családtagok létszáma 

gyorsan növekszik, hazaáramlás lényegében nincsen, de ebben az esetben is a teljes beáramló 

EU2 népességhez képest alacsony az érkező családtagok aránya, kik ha megérkeznek, nem is 

kívánnak visszamenni. (b ábra).  
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8. ábra 

Az Egyesült Királyságot érintő családegyesítés célú be-és kiáramlás az EU8 és az EU2 

országokból az Uniós csatlakozástól-2016 júniusig, állampolgárság szerint, tartós vándorlás  

a) EU8 országból családegyesítési céllal 

érkezők be-és visszaáramlása 

b) EU2 országból családegyesítési céllal érkezők 

be-és visszaáramlása 

  

Forrás: UK International Passenger Survey becslés (Brit adat… 2016) 

 

4.2 A Brexit várható hatása 

A Brexittel kapcsolatos várakozások bizonytalanok, a megvalósulás időpontja és a 

várható feltételek sem ismertek. A körvonalazatlan változások mellett az várható, hogy a 

jelenleg az Egyesült Királyságban dolgozók (és tanulók) helyzete és státusza nem változik, 

tömeges és gyors hazavándorlásra semmiképp nem kell számítani. 7 Azt feltételezve, hogy a 

szabad munkaerőáramlás bizonyos korlátozására a későbbiekben sor kerül, a belépést 

korlátozó szűrő feltételekre lehet számítani, ami a megvalósulást követően az áramlásokra 

lesz hatással, várhatóan csökkenhet az Egyesült Királyságba beáramlás mértékét és ütemét.  

A trendekből összegezve az látszik, hogy az Egyesült Királyságban élő és dolgozó 

EU8 és EU2 országok beáramlása stabilan növekvő, és a bizonytalan céllal érkezők 

beáramlása különösen gyorsan nő. Az EU8 országokból érkezők egy része már stabil és biztos 

munkavállaló, amit viszonylag hosszú időszak alatt kialakult és kapcsolatokkal megerősített 

munkaerőpiaci pozíciót jelent.  

Ágazati és foglalkozási adatokkal a statisztika nem szolgál, így azt nem tudjuk, hogy a 

be-és kiáramlás milyen ágazati vagy foglalkozási mintázatot követ. Korábbi vizsgálatok 

magas arányú kvalifikált magyar elvándorlását mutatták ki (Blaskó-Gödri 2014). Hárs-Simon 

(2016) az Egyesült Királyságban dolgozó magasan kvalifikált magyar munkavállalók 

túlképzettségét igazolja, iskolai végzettség alapján iskolázottabbak a többi célországénál az 

Angliát választó migránsok, a végzett munka azonban nagy eséllyel képzettséget nem igénylő 

munka.  

                                                 
7 Kívül tágasabb? Beszélgetés a Brexitről, meghívott Iain Lindsay, az Egyesült Királyság magyarországi 

nagykövete,  Európa Pont, Budapest, 2016. december 13.  



 35 

A Brexit hatása várhatóan a későbbi bevándorlás csökkenésében, az áramlási 

folyamatok mérséklődésével jelezhető erőre. A jelenlegi folyamatokat mutattuk be az 

előzőekben az EU8 és EU2 országokra, de az áramlás adatok országonként eltérhetnek. A 

lengyel migránsok nagy száma dominálja a fentebb látott viszonylag alacsony arányú 

visszavándorlási mintázatokat a munkavállaló EU8 polgárok körében. Moreh (2014) a 

lengyeleknél mobilabb, nagyobb arányban hazatérő magyar migrációt mutat ki az Egyesült 

Királyságra. (A migráció célországok szerinti összehasonlításáról ld. Hárs 2016a) 

A várható hatásokat az Egyesült Királyságba irányuló áramlás lassulásában várhatjuk, 

amit – változatlan feltételek mellett – más célországok felé irányuló migráció válthat fel. A 

korlátozások a gyorsan növekvő és stabilan maradó EU2 országokból érkező beáramlást 

sújthatják, az EU8, így Magyarország kialakult migrációs mintázatait kevésbé.  

5 Elképzelések és feltételezések a hazatérésről –blogelemzés 

Empirikus vizsgálatunkban elsősorban a magyar munkavállalási célú migráció főbb 

célországaival kapcsolatos dokumentumokat tekintettük át. Ezek: Nagy Britannia, 

Németország, Ausztria, Nagy-Britannia, továbbá bevontuk még a vizsgálatba az alábbiakat: 

Írország, a skandináv országok: Dánia, Svédország, Finnország és Norvégia. Noha Dánia 

földrajzilag nem tartozik szorosan a skandináv országok közé, mert nem a skandináv 

félszigeten fekszik, nyelvi, kulturális okokból azonban mindenképp idesorolandó. 

Az elemzés során nem reprezentatív kvalitatív elemzés keretében arra keressük a 

választ, hogy az elmúlt évtizedekben leginkább munkavállalási céllal külföldre távozott 

magyar polgárok hazatérését milyen tényezők segíthetik és nehezíthetik.  

Kutatásunk során arra is próbáltunk választ keresni, változott-e az elmúlt három évben, 

s ha igen, hogyan a hazatérési hajlandóság, melyet megkísérlünk a főbb célországok köré 

csoportosítva is bemutatni.  

Azt is vizsgáltuk, hogy akik az elmúlt három évben hazatértek, szembesültek-e, s ha 

igen, milyen nehézségekkel, akadályokkal a mindennapi élet, de főként a munkaerőpiaci 

részvétel során. 

Megpróbáltuk kitüntetett figyelemmel kísérni a Brexit8 hatását a hazatérésre, vagy 

esetleg más EU-tagállamba költözésre, de az esemény – úgy tűnik – túl friss ahhoz, hogy 

messzemenő következtetéseket vonhassunk le, maguk az érintettek sem hozták még meg 

döntéseiket. 

 

                                                 
88 2016. június 24-én szavaztak a brit polgárok Nagy-Britannia Európai Unióból történő kilépéséről. 
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A migráció definíciója nem egyértelmű, korábban az ENSZ szokásos definíciójából 

kiindulva bemutattuk, hogy a valóság leírására a definíció csak korlátozottan képes. Ezért 

rugalmasabb meghatározásokkal igyekezett a statisztika a valóság pontosabb bemutatására   

„A migrációt definíciószerűen a más országban szokásos lakhelyen 3 hónapot meghaladó időre és 

nem turizmus céljával történő tartózkodással határozzák meg a migráció számbavételekor, de a 

statisztikák gyakran csak az 1 évet meghaladó ideig tartózkodó letelepedett népességet veszik 

számba. A hivatalos adatforrások, amilyen a népszámlálás vagy a munkaerő felmérés 

adatgyűjtése, a valóságot követni hivatott fenti definíció alapján migránsnak, illetve külföldön élő 

személynek azt tekintik, aki életvitelszerűen, folyamatosan külföldön él vagy megszakításokkal, 

ismétlődően legalább 3 hónapos időszakra megy külföldre, nem üdülési céllal.”9 

Elemzésünk során nem statisztikai fogalmakkal dolgoztunk, a vizsgálandó csoportba 

tartozónak tekintettük mindazokat, akik munkavállalási, esetenként tanulási (ez gyakran együtt 

jár) céllal külföldön tartózkodnak, függetlenül az ott eltöltött időtől, s erről valamelyik online 

médiában hírt adtak, vagy a médiában szerepeltek.  

Reprezentatív kutatást több szempontból sem végezhettünk. Egyfelől nem ismerjük az 

alapsokaságot, azaz nincsenek arra vonatkozóan megbízható adataink, hogy Európában 

összesen, illetve az Európai Unió egyes tagállamaiban hány magyar állampolgár él 

munkavállalási céllal (azaz mennyien vannak a munkavállalási célú emigránsok)10. Arról 

végképp nem rendelkezünk adatokkal, hogy a külföldi munkavállalás mennyire tartós, 

átmeneti-e avagy hosszabb távra szól. Sokszor ezt maguk az érintettek sem tudják, és ha 

rendelkeznek is valamely elhatározással, ez gyorsan megváltozhat. 

Elemzésünk további korlátját jelenti a reprezentativitás tekintetében, hogy online 

médiumok, főként internetes blogok, Facebook bejegyzések, tematikus oldalak, filmek 

elemzésére kaptunk megbízást, ezek segítségével kívánjuk bemutatni, melyek azok a 

tényezők, amelyek elősegíthetik a hazatérők, vagy hazatérni szándékozók munkaerőpiaci 

(re)integrációját, s melyek azok, amelyek nehézséget, visszatartó erőt jelenthetnek számukra. 

A források jellemzőiből adódóan a vizsgálatba vont adatközlők személye gyakran 

annyira sem azonosítható, hogy megállapítsuk az életkort, a nemet, vagy egyéb független 

változót, s még abban sem lehetünk biztosak, hogy az adatközlő ténylegesen a leírt 

élethelyzetben lévő valóságos személy. Az elemzést tehát mindezen korlátok figyelembe 

vételével lehet és érdemes felhasználni. Nem általános helyzetkép, hanem az egyes online 

médiákból leszűrhető tanulság. 

                                                 
9 Hárs 2012 
10 Hárs 2012 



 37 

5.1 Módszer, források, 

Az Internet végtelen böngészési lehetőséget kínál. Ha beírjuk az emigráció, külföldi 

munka, tanulás külföldön, angliai, bécsi, ausztriai, skandináviai magyarok, stb. 

keresőszavakat, szinte végtelen a találatok száma, ezek között azonban ténylegesen 

viszonylag kevés az értékelhető és felhasználható információforrás.  

Az angliai magyarok keresésre például 256.000 találat érkezett, az angliai magyarok 

Brexit keresésre 28.000 (de néhány napja még ennek csak töredéke). A találtatok legtöbbje 

időben a voksolást megelőző és azt közvetlenül követő időszakra esik. A szavazás előtt 

természetesen az esélyeket latolgatják, utána pedig a következményeket. Tekintettel arra, 

hogy az átlagember számára érthető és érzékelhető esemény azóta nem történt, a cikkek, 

írások száma csökken, tartalma pedig ismétlődik. 

A keresőmotorok minden olyan találatot behoznak, amelyek a keresett szavak 

mindegyikét vagy valamelyikét tartalmazzák, egy-egy írást pedig annyiszor, ahányszor 

különböző webes felületeken megjelent. Így keresésünket az összefoglaló lapokra, illetve a 

legfőbb célországokra szűkítettük. Végül, az információforrások áttekintése után kiszűrtük 

azokat, amelyeket a keresők az első helyekre soroltak, s a témánk szempontjából a legtöbb és 

leginkább releváns információkat hordozzák.  

Az online média szereplőinek írásait, nyilatkozatait különböző szempontok alapján 

rendszereztük. A megszólalók alapvető demográfiai szociokulturális jellemzőit (nem, életkor, 

itthoni lakóhely-település, iskolai végzettség, szakképzettség, stb.) a legtöbb esetben nem 

sikerült megtudnunk,) ezekkel tehát nem foglalkoztunk. Egy-egy személy esetében – 

amennyiben volt – több állítást is figyelembe vettünk. Elsőként arra kerestük a választ, milyen 

tényezők álltak az emigrációs választás mögött, mi késztette Magyarország elhagyására a 

nyilatkozót, majd a külföldi élet és munka mellett szóló érveket és a külföldi élet negatív 

tényezőit vesszük sorra. Végül azt vizsgáljuk a blogok adatai alapján, hogy miért jönnének 

haza, akik egyszer már migrációra adták a fejüket.  

5.1.1 A magyarok migrációja szempontjából releváns tartalmú migrációs web-oldalak, 

blogok. 

Határátkelő: http://hataratkelo.blog.hu/  

A források között elsőként a Határátkelőt kell említenünk. Ez egy moderált internetes 

blog, amelynek gazdája nem ismeretes, de az oldal összegyűjti gyakorlatilag a világ 

minden tájáról a külföldön élő magyarokat, lehetőséget nyújt írásaik közzétételére, s 

egyúttal információkkal szolgál számukra. Valamennyi országnak van egy-egy 

felelőse, erre a pozícióra az olvasók jelentkezhetnek s a bloggazda választja ki őket. 

Az olvasók számára azonban névtelenek maradnak. Az egyes blogbejegyzéseket a 

http://hataratkelo.blog.hu/
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bloggazda moderálja. A blog egyes oldalai 10.000-35.000 követővel rendelkezett a 

vizsgálat időpontjában (2016 december). 

A blog élő, napi rendszerességgel jelennek meg cikkek, írások az oldalon. 

A blog szerkesztője 2016 nyarán Magyarország 2.0 címmel versenyt hirdetett olvasói 

számára, az ennek kapcsán megjelent írásokat is feldolgoztuk. 

A kommenteket viszont nem vettük figyelembe, mert íróiról semmilyen információt 

nem lehet szerezni, még azt sem, Magyarországon vagy külföldön élnek. Mindemellett 

a hozzászólások gyakran nem is kapcsolódnak a cikkben említett témakörökhöz. 

A Határátkelő a Facebookon is jelen van, hasonló tartalommal, mint a blog. A 

nyilvános adatok alapján a követők száma az utóbbi két hétben 50.000 fő körül 

mozgott. 

Az oldalon országonként 3-4 írást lehet olvasni. Ezek közül végül 34 olyan írást 

találtunk, amelyek részben vagy egészben választ adnak kérdéseinkre. 

Angliaimagyarok.24.hu: http://angliaimagyarok.24.hu/ 

Másik hírforrásunk az angliaimagyarok.24.hu oldal, amelyet 24.hu szerkesztősége, s 

ezzel együtt egy üzleti vállalkozás, a Centrál Digitális Média Kft. üzemeltet, több 

társoldallal együtt. Az oldalon az utolsó cikk 2016 júliusából való, azóta új bejegyzés 

nem történt. (Nem lehetetlen, hogy pályázati forrásból finanszírozták eddigi 

működésüket, de erre nincs bizonyíték. 

Az írások leginkább a kitelepülés indokaival kapcsolatosan informatívak.  

Londoni magyarok, angliai magyarok 

Hasonló címmel számos honlapot és Facebook oldalt, illetve csoportot találhatunk, 

amelyek elsősorban a Londonban élő magyarok számára szolgálnak információkkal, 

stb. A legnagyobb oldal, a londonimagyarok.hu honlap vizsgálatunk időpontjában már 

nem él, csak a Facebook oldal 

https://www.facebook.com/londonimagyarokkozosseg/?fref=ts  

A honlapot, csakúgy mint a Facebook csoportot egy üzleti vállalkozás működteti. 

Szolgáltatásokat nyújt a kint élőknek, illetve kitelepülni szándékozóknak, 

vendégeknek. 51998 embernek tetszik az oldal (ebben benne vannak a hazai olvasók is 

49587 fő követi. Témánkhoz kapcsolódóan érdemi információt innen nem nyertünk. 

A Londoni Magyarok Egymásért Közösség is elsősorban a hirdetésekre, költöztetésre, 

információkra szakosodott. 

https://www.facebook.com/groups/283745018427338/?fref=ts  

Több angliai magyarok című web- és Facebook oldallal találkozhatunk, ezek is 

elsősorban információforrások, nem annyira a vélemények közlésére vagy sorsok 

bemutatására alkalmasak. Általában nem a hazatéréssel, hanem a kinti élettel 

foglalkoznak, értelemszerűen. Így hiába próbálkoztunk, az írások nem vitték előbbre 

munkánkat. 

Magyarország vár, gyere haza! http://www.gyerehaza.org 

A honlap működtetője a Gyere Haza Alapítvány (1062 Budapest, Bajza utca 32.) 

„Nekünk fiataloknak természetes igényünk, hogy megkapjuk és megragadhassuk az 

http://angliaimagyarok.24.hu/
https://www.facebook.com/londonimagyarokkozosseg/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/283745018427338/?fref=ts
http://www.gyerehaza.org/
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esélyt egy boldog és teljes életre. Szeretnénk érvényesülni, sikeresek lenni, érdekes 

embereket és helyeket megismerni, barátokat szerezni, és egy nap megadni ugyanezt a 

lehetőséget a saját gyerekeinknek. Ezt a honlapot azért hoztuk létre, hogy segítsük a 

külföldet megjárt magyar fiatalokat a hazatérésben. Személyes tapasztalatunk, hogy az 

élet nevű játékot, bár néha kalandos itthon játszani, de végső soron megéri.11 

Azbej Tristan, a Gyere Haza Alapítvány alapítója 

A honlapon nagyon kevés bejegyzést találtunk, az idei évről alig. Fő profilja nem is 

ez, hanem a hazatéréssel kapcsolatos információszolgáltatás.  

Az oldal indított egy topicot12 is, Mi kéne ahhoz, hogy visszatérjek? címmel. Kb. tíz 

írás jelent meg ezen az oldalon, amelyek elszórtan tartalmaznak egy-egy gondolatot, 

ezeket feldolgoztuk  

Külföldre mennék13 

A weboldal tulajdonosa nem fedi fel magát. Főbb rovatai: munka, tanulás, itthon, 

utazás írásokat és információkat közök a témában. A Pro és kontra14 rovat 

országonként, illetve városonként közöl érveket az emigráció és az itthon maradás 

témakörében. A cikkek elkészítésében gyakran az érintett területen élő magyarok 

voltak a szerzők segítségére. Sok értékes információt találtunk az oldalon. 

Külföldi munka: kulfoldimunka.co – hírek és beszámolók a külföldi munka világából 

Szerkesztett oldal, főként 2013-ból találtam cikkeket az élmények, beszámolók 

rovatban. Az egyes cikkekben sokszor ismétlődnek a személyek, a cikkek kicsit 

átfogalmazva újra és újra megjelennek, de némi információra itt is szert tehettünk.  

SZERKESZTŐSÉG:  

Főszerkesztő: Farkas Zoltán 

Főszerkesztő helyettes: Ivaniscs Szilárd 

Munkatársaink: Szalonna Imre, Börcsök Zoltán, Kovács Tímár 

 

Helló Magyarok!: hellomagyarok.blog.hu 

A hellomagyarok.hu egy külföldön élő magyarokról, életükről, tapasztalataikról és 

utazásról szóló weboldal. Elsősorban a szerzők cikkeire, fotóira és videóira 

támaszkodik, a tartalmak jelentős részét ők állítják elő. A szerzőink többnyire nem 

profi újságírók, hanem lelkes civilek. 

Országonként is gyűjt és tesz közzé beszámolókat, mint a többi hasonló oldal. 

Lényegében különféle topicok ezek, kevésbé szólnak a kivándorlásról vagy a 

hazajövetelről, a kinti élet egy-egy szeletét mutatják be, vagy sztoriznak. Egy-egy 

információt innen is nyertünk. 

                                                 
11 A hivatkozás egy a Youtube-ra feltöltött filmre mutat, amely  filmet a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából, a The Imagement készítette. A film 

egy több részből álló Minden ideköt című sorozat része, amely az Új nemzedék Központ megbízásából készült.  
12 http://gyerehaza.org/node/128#comment-2318  
13 kulfoldremennek.hu 
14 http://kulfoldremennek.hu/rovatok/7-pro-es-kontra  

http://www.youtube.com/watch?v=NDlXbfZ63ks
http://gyerehaza.org/node/128#comment-2318
http://kulfoldremennek.hu/rovatok/7-pro-es-kontra
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Menjek vagy maradjak? – filmsorozat15 

A filmsorozatból három epizód készült el. Elsőként 2013-ban a kb. félórás new yorki 

film, amely két nagyon különböző társadalmi helyzetű fiatal szemével láttatja az 

emigráció mozgatórugóit és a kinti életet.  

A sorozat második része közel egy órás és a londoni magyarok mindennapjaiba enged 

betekintést. A harmadik, ismét rövidebb epizóddal Hollandiába juthatunk el. 

A filmek néhány sorson keresztül mutatják be az elköltözés motivációit, a kinti életet, 

az angol epizód a forgatás után vissza is kérdez, mi történt a felvétel óta. 

Mindhárom epizód többoldalú megközelítést alkalmaz, nagy hangsúlyt helyez a 

nehézségekre. Ezek közül a legjellemzőbbek: 

 magány 

 barátok hiánya 

 honvágy 

 munkamánia (New York) 

A filmekből nyert információkkal is gazdagítottuk kutatásunkat.  

Mit ér meg?16 

A VS filmje, amely különböző országok köré csoportosított kisfilmekből áll, 

megtekinthető részletekben, illetve egybeszerkesztve is. Londonból indul, 

megismerjük Ausztriát, Dubajt New Yorkot és Berlint, az ott élő magyarok 

motivációit, tapasztalatait, vágyait. Vannak olyan szereplők, akiket korábban már más 

oldalakon vagy cikkekben találkozhattunk.  

A dokumentumfilm megszólaltatja a szakértőt, Melegh Attilát, a Corvinus Egyetem 

tanárát is, aki az emigráció szociológiai hátterét bemutatva segít értelmezni a 

folyamatokat, illetve csoportokba rendezi a kivándorlókat. 

Néhány szereplő mondandóját az elemzésbe beépítettük. Készítettünk további három 

személyes ismerőssel gyors, szóbeli interjút.  

Végül 74 személy megnyilvánulásai adják az alapot elemzésünkhöz. 

Magyar vagy amerikai? - https://www.facebook.com/Amerikaimagyarvagymagyaramerikai  

A Facebookon találtunk egy oldalt, amely az USA-ban élő magyarok körében végzett 

egy kutatást, s ennek eredményeit publikálta is ugyanott. A kutatást az MTA 

Társadalomtudományi Kutatóközpontja Kisebbségkutató Intézetének szakmai 

támogatásával egy politikailag semleges non-profit csoport végzi és szponzorálja. Az 

oldalt kb. 450 fő kedveli .Az oldal szerkesztője két kérdést tett fel követőinek: Mit 

adott Önnek Magyarország? és Mit adott Önnek az Amerikai Egyesült Államok? A 

kérdésekre beérkezett válaszokat idén áprilisban az oldalon publikálta is. Mindkettőre 

kb. negyven válasz olvasható még az oldalon, ezeket is idézzük. A Magyarországra 

vonatkozó vélemények ezen az oldalon többségében pozitívak, pozitívabbak, mint a 

többi oldalon olvasható vélekedések. 

                                                 
15 https://www.youtube.com/watch?v=xlQhYVQSpDE,  

http://film.indavideo.hu/video/f_menjek_maradjak_london, 

http://film.indavideo.hu/video/f_menjek_maradjak_holland  
16 https://www.youtube.com/watch?v=Xrg0bEzjNtQ  

https://www.facebook.com/Amerikaimagyarvagymagyaramerikai
https://www.youtube.com/watch?v=xlQhYVQSpDE
http://film.indavideo.hu/video/f_menjek_maradjak_london
http://film.indavideo.hu/video/f_menjek_maradjak_holland
https://www.youtube.com/watch?v=Xrg0bEzjNtQ
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5.2 Az emigráció okai 

 A kivándorlók többsége a helyzetet átmenetinek tekinti. Kimegy, mert szeretne elérni 

valamit, például eleget keresni, összegyűjteni egy kis egzisztenciára, megtanulni a nyelvet 

vagy elsajátítani a választott szakmát. Legtöbben egy idő után haza szeretnének térni. 

A kivándorlók körében az elsődleges indíték szerint megkülönböztethetjük a véletlen 

helyzeteket és a tudatos megfontolásból fakadó változtatást. Valahol a kettő között 

helyezkednek el azok, akik tudatos megfontolás nélkül, egyszerűen kalandvágyból indulnak 

el, vagy sodródnak ismerőseik, barátaik után.  

A 74 személy 106 féle indokot jelölt meg az elindulásra ösztönzők között. Ezeket az 

egyedi megfogalmazásokat hét, természetesen meglehetősen önkényes kategóriába soroltuk 

jelentéstartalmuk szerint. A tartalmak megítélésben a szövegkörnyezet sokat segített.  

Természetesen voltak olyan személyek, akik egyáltalán nem tárták fel a távozás okait 

(14 fő), s voltak olyanok, aki három-négy okot is megjelöltek. Így az a szám, hogy átlagosan 

1,3 okot jelöltek meg, meglehetősen csalóka lenne, hiszen ilyen nem volt. A legtöbben a 2-3 

válaszos tartományba estek. 

9. ábra 

 A kivándorlás okai (említések) 

  

5.2.1 Anyagi okok 

Minden olyan választ ebbe a kategóriába soroltunk, amely a külföldi fizetéssel, 

jövedelemmel, megélhetéssel kapcsolatos. Talán nem meglepő, hogy a motivációk listáján 

első helyen az anyagi okok állnak. 33 esetben említenek ebbe a tárgykörbe tartozó tényt a 

külföldön dolgozók. Jellemzően az elérhető nominálisan is magasabb kereset jelentett 

motivációs tényezőt, hiszen nagyon kevesen vannak, akik ne számolnák át magyar forintra a 
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kint kapott keresetet, még akkor is, ha tisztában vannak azzal, nem összehasonlítható két 

ország között a bevételi és kiadási szerkezet. A válaszok ugyanakkor nem egyszerűen a pénz 

hiányára utalnak, hanem az anyagi biztonság hiányát érezték Magyarországon, vagy az anyagi 

előrejutás lehetőségét nem látják biztosítottnak. Azaz úgy vélték, hiába dolgoznak nagyon jól, 

vagy a kötelező munkaidőt jócskán meghaladó mértékben, nem tudnak annyit keresni, hogy 

abból megéljenek, és hosszabb távú céljaikra megtakarítsanak. Átlagos bérből és fizetésből 

nem tudnak lakásra félretenni, vagy elérni az áhított életszínvonalat. 

Többen említik a tartalékok hiányát, a váratlan kiadásokkal kapcsolatos nehézségeket, 

a hónap végi pénzszűkét, vagy a garasoskodást, a középosztály lecsúszásának rémét, a 

megélhetésért folytatott mindennapos harcot, amely igen gyakran a végeláthatatlan túlórákat 

is jelenti. 

Az anyagi okok között szerepel a külföldi tanulás is (aki külföldön tanul, gyakran 

dolgozik is), hiszen vannak fiatalok, akiket a diákhitel réme üldöz el. Nem akarják úgy 

kezdeni az életüket, hogy hitelt törlesztenek. Habár nem tudjuk, ki mikor távozott, de a válság 

hatásai, a munkanélküliség emelkedése, a cégek csődje egyértelműen tetten érhetők a 

válaszokban. László, aki szakmunkásként Németországba kényszerült, saját cégének csődjét 

jelölte meg legfőbb okként.17 Mégsem volt számára nagyon nehéz a váltás, hiszen azok közé 

tartozik, akik már korábban is dolgoztak Németországban. 

„Itthon a megélhetés csak havi 400 óra munkával biztosítható” – mondja egy orvos, 
dr. Ráskai Csaba, aki Ausztriában dolgozik.18  

A védőnői végzettséggel rendelkező Noémi az egészségügyben elérhető alacsony 
béreket nevezi meg a távozás okaként.19 

Nem kell többé hónapról hónapra élnie, van anyagi tartaléka és anyagilag 
biztonságban érzi magát Szabi, aki technikusként dolgozik Ausztriában.20 

Fannit a diákhitel törlesztésnek kötelezettsége űzte külföldre.21  

„Nyolcvanezer forintot keresett akkor egy tanár, aki 30 éve a pályán volt. 

Belegondoltam, hogy kell-e ez nekem, és arra jutottam, hogy nem.” Feigl Péter, 

Ausztria22 

A szociális munkás végzettségű, Norvégiában élő és dolgozó Virág egyértelműen 

fogalmazott: „Tudtam, hogy hiába van diplomám, szociális munkásként, (nagy 

valószínűség szerint) közalkalmazottként nincs nagyon milyen előrelépésről, biztos 

megélhetésről álmodni. Azt is tudtam, hogy egy ilyen fizetésből nem lehet belevágni a 

jövőbe, nagyon frusztrált, hogy tisztességesen dolgozva szinte hónapról hónapra élek, 

                                                 
17 https://kulfoldimunka.co/2013/03/11/husz-evig-ingaztam-nemetorszagba/  
18 http://hataratkelo.com/miert-ternek-vissza-hataratkelok/  
19https://kulfoldimunka.co/2014/01/07/modern-rabszolganak-neztek/ 
20 https://kulfoldimunka.co/2013/04/08/megszoktam-az-anyagi-biztonsagot-nem-jovok-haza/  
21 https://kulfoldimunka.co/2014/01/13/minden-percet-szeretem-ennek-az-eletnek/ 
22 http://hataratkelo.com/ausztria-nyelvtudas-nelkul-es-magyarhoz-ne/ 

https://kulfoldimunka.co/2013/03/11/husz-evig-ingaztam-nemetorszagba/
http://hataratkelo.com/miert-ternek-vissza-hataratkelok/
https://kulfoldimunka.co/2013/04/08/megszoktam-az-anyagi-biztonsagot-nem-jovok-haza/
https://kulfoldimunka.co/2014/01/13/minden-percet-szeretem-ennek-az-eletnek/
http://hataratkelo.com/ausztria-nyelvtudas-nelkul-es-magyarhoz-ne/
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és huszonévesen, gyerek nélkül is már ott tartottam, hogy ha például ruhát vettem, 

akkor már más „luxus” nehezen fért bele abban a hónapban.”23 

Az Egyesült Királyságban élő Péter így fogalmazott: „A válság közben olyan szintet 

ért el, hogy a pénzünk egyre kevésbé volt elég. Kifizettem a számlákat, mert utáltam 

megcsúszni velük, törlesztettem a diák-lakás-személyi hitel szentháromságát. 

Megvettem az alap élelmiszereket és ennyi. Ennyi. Nem fért bele más. Se mozi, se 

ruházkodás, se esély egy nyaralásra, jobb autóra. A nagy semmi. … a hónap végén 

200 Ft-unk volt és én egy szellemi roncs voltam a stressztől. Élet ez?” 24 

„Két fő okom volt a kijövetelre, a kettő igazából egynek is vehető: az egyik, hogy egy 

életem van (persze lehet több, de én azért most a mostanit tartom az egynek), nem 

láttam esélyét, hogy jelentős javulás várható még az én életemben otthon. A másik 

pedig, hogy nem tartottam reménytelinek, hogy otthon, ha már volt akkora 

szerencsém, hogy társat találtam, családot alapítsunk, valahol letelepedjünk és még 

lássam is a barátomat (nem házasodtunk össze és nem is tervezzük), ne kényszerüljön 

később három állásban éjjel-nappal dolgozni, hogy eltartsa a (leendő) családot. Meg 

ő már nagyon régóta ki akart menni, én megvoltam otthon, de nagy eséllyel később 

ugyanerre a belátásra jutottam volna.”25 A megszólaló Edit, külkereskedelmi 

diplomával a kezében próbált külföldön szerencsét, Norvégiában telepedett le végül. 

„2010. augusztus 19. csütörtöki napra esett. Élesen él bennem a kép, ahogyan turai 

házunkban ülünk és megcsörren Norbi telefonja. A vonal végén egy barát 

Norvégiából. Azt mondja, akadna munka arrafelé a lazacvágóhídon. A bökkenő csak 

az volt, hogy négy nap múlva, azaz 2010. augusztus 22-én vasárnap a férjemnek 

repülőre kellett szállnia és indulna az ismeretlenbe. Nem gondolkodtunk sokat, 

belevágtunk. Norbi azon a vasárnapi napon, Petra lányom és én 2010. november 5-én 

hagytuk el Magyarországot. … 

Zséliné Válóczi Ildikó agya pontosan, hitelesen rögzített minden pillanatot. 

Norvégiába történő utazásuk előtt a Pest megyei Turán éltek egy hitellel terhelt 

családi házban. Ildikó és Norbi munkásemberek. Az asszony a gödöllői Napsugár 

étteremben főzött. Minden nap hajnali háromkor kelt, hogy két órával később már a 

fakanál és a lábas mellett álljon. 

Férje végzettségét tekintve hentes. Norbert a Hatvan melletti Boldog község 

vágóhídján dolgozott, fizetése kiegészítéseként pedig a magyar építőipar egyik feketén 

foglalkoztatott hétvégi melósa volt. A fiatal pár (2010-ben Norbi 33, Ildi 31 éves) 

esténként az asztal fölött ülve rakosgatta a sárga csekkeket. Amit nagyon kellett, 

befizették. Amit nem tudtak, halomba pakolták. Majd azon vették észre magukat, hogy 

a felhalmozott csekkek csak gyűlnek és gyűlnek. 

Egyszerűen elegünk lett abból, hogy mindketten állat módjára dolgoztunk és 

képtelenek voltunk egyről a kettőre jutni” – mondja a fiatalasszony. Soha nem akadtak 

nagy vágyaink. Beértük volna azzal, hogy tisztességes munkáért tisztességes 

megélhetésben legyen részünk.”26 

                                                 
23 http://hataratkelo.blog.hu/2016/01/18/szerelembol_norvegia#more8281494  
24 http://hataratkelo.com/ket-alom-valt-valora-egyszerre/  
25 http://hataratkelo.blog.hu/2012/09/26/sajat_vallalkozas_kulfoldon#more4800914  
26 http://hataratkelo.com/egy_megalloval_a_vilag_vege_elott/  

http://hataratkelo.blog.hu/2016/01/18/szerelembol_norvegia#more8281494
http://hataratkelo.com/ket-alom-valt-valora-egyszerre/
http://hataratkelo.blog.hu/2012/09/26/sajat_vallalkozas_kulfoldon#more4800914
http://hataratkelo.com/egy_megalloval_a_vilag_vege_elott/
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5.2.2 Karrier 

Azokat a válaszokat, amelyek a jobb munka (nem feltétlenül jobban fizetett), a 

munkahelyi előrejutás, a képzettség és a munka összeillesztését, a tanultak hasznosítását 

jelölték, a karrier kategóriába soroltuk. Ezekben az esetekben nem a pénz volt az elsőszámú 

mozgatórugó, hanem a szakmai kibontakozás, előrejutás, a tehetség kibontakozása. 

 Ilyen típusú választ összesen tizenötöt találtunk. Ezek között volt olyan, aki itthon is 

multicégnél dolgozott, s felettesei felajánlották a külföldi áthelyezést, ő pedig egyszerűen 

megragadta a lehetőséget, habár nem maga volt a kezdeményező.  

Volt olyan is az általunk megismert személyek között, aki maga pályázott meg 

külföldi állást. „Otthon nem voltam sikeres, nem találtam testhez álló munkát, adódott 

a lehetőség és éltem vele” - Lord Cocobean, Nagy-Britannia- személyes interjú 

Ebbe a csoportba soroltunk további két olyan választ, amelyek csak részben 

kapcsolhatók a karrierhez, inkább az önmegvalósítás témakörében mozognak. „Saját 

álmok megvalósítása” Mondja Wien Ausztriából27. „Valamint nem utolsó sorban: ez 

is valami, amit csinálni kell - külföldön élni. Lehet hazafutás lesz a vége, lehet 

maradás, esetleg tovább költözés máshová, de ez hozzá tartozik a teljes élethez.” 

Ádám, Nagy-Britannia28 

„Mert ésszel tudom, hogy a munkakörülmények jobbak (noha én otthon sem 

panaszkodtam: jó cégnél jó dolgokat csináltam jó körülmények között), a kilátások, 

fejlődési lehetőségek szebbek, illetve biztosabbnak érzem a munkát, mint otthon.” 

Ádám, Nagy-Britannia 

„„Rengeteg mindent tanultam, sok új pozíciót kaptam azóta is, és megtanultam elkérni 

a szolgáltatásom árát” –mondja Csaba az Egyesült Királyságban 

 

Volt, akinél egyszerre volt jelen az anyagi és a karrier-motiváció, mégis, 

megfogalmazása inkább a karriert helyezte előnybe. Éva, aki diplomájával Németországban 

helyezkedett el olyan munkát keresett, amit ő maga akar, de egyúttal meg is tud élni belőle. 

A karrier-típusú válaszok közé soroltuk (az azóta már hazatért) hagyományos kínai 

orvosi diplomával rendelkező fiatalember29 esetét, aki hiába sajátította el itthon választott 

hivatását, a hazai jogszabályok hagyományos, nyugati típusú orvosi diploma nélkül nem 

engedték meg számára legálisan az akupunktúrával történő gyógyítást. Mihelyst a feltételek 

megváltoztak, hazaköltözött és sikeres vállalkozást alapított. 

                                                 
27 http://hataratkelo.blog.hu/2016/10/10/a_vilagga_ment_porszem  
28 http://hataratkelo.blog.hu/2012/09/27/ez_nem_az_otthoni_eletem_folytatasa  
29 Menjek vagy maradjak, Márk 
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5.2.3 Kalandvágy 

A feldolgozott 74 nyilatkozatból 16 esetben szerepelt valamilyen módon a 

kalandvágy. A válaszadók szerettek volna új dolgokat megismerni, új világot felfedezni, új 

emberekkel találkozni, vagy egyszerűen csak új élethelyzetben kipróbálni magukat.  

Nem túl gyakori, de vannak a válaszadók között néhányan olyanok, akiket nem 

valamiféle elégedetlenség hajtott, hanem belső kíváncsiság, a változás, az új környezet, új 

kihívások keresése.  

„Egyszerűen szerettük volna magunkat kipróbálni külföldön.” Balázs, Norvégia 

Mindig is szerettem volna külföldre menni, mondták többen. Volt, aki egyszerűen új 

életet akart kezdeni (Ági), vagy egyszerűen csak szerette volna elkezdeni az életét 

önállóan, felnőttként.  

„Magyarországot sokakkal ellentétben nem gazdasági megfontolásból hagytuk 

magunk mögött, sokkal inkább egyfajta kulturális tudattágítási vágy hajtott bennünket, 

megtapasztalni a különbségeket egy objektív képért, hogy legyen mivel összemérni azt, 

amit otthon természetesnek veszünk.” – mondta az Írországban élő Péter30 

5.2.4 Váratlan helyzet 

A váratlan helyzetek közé soroltuk a különböző, előre nem látható helyzeteket, 

leginkább azt, ha valaki párja, családja után költözik el egy másik országba. A motiváció itt 

leggyakrabban a szerelem, a pár hiánya, az együttélés iránti vágy. 12 ilyen esettel 

találkoztunk. Vannak olyanok, akik még Magyarországon ismerkedtek meg, s az egyikük 

elment, majd a másik utána. Olyannal is találkoztunk, ahol a szerelem egy rövid külföldi 

látogatás alkalmával érte utol a válaszadót.  

„10 napon belül mellém sodort egy lányt, akivel csak barátként ismerkedtünk 

egymással, de nagyon sok hasonlóság van közöttünk, és az ő lelkesedése rám is 

átragadt, aztán együtt terveztük a kijövetelt.” – mondta Norbáj, Ausztria31 

5.2.5 Továbbtanulás 

Viszonylag sok, hét említést kaptak a továbbtanulással kapcsolatos válaszok. Ezek 

közé azokat soroltuk, amelyek nem csak a továbbtanulással kapcsolatos anyagi terhekre 

utalnak, hanem a különféle akadályokra is.  

Kifogásolták, s az elindulás mellett szóló érvek közé sorolták az itthoni felvételi 

rendszert, amely nem mindenkinek engedi meg, hogy a választott szakon tanulhasson tovább.  

A válaszok között szerepeltek a diákhitellel kapcsolatos problémák is. Volt, aki nem 

vette fel a hitelt, inkább elment, mert önmagában a tény riasztotta, hogy fiatal korára 

eladósodjon. (Akik már felvették a diákhitelt, és ezzel kapcsolatos választ adtak, őket az 

anyagi okok kategóriájába soroltuk, hiszen számukra a visszafizetés okoz nehézséget.)  

                                                 
30 http://hataratkelo.com/nacionalista_irek_es_xenofob_angolok/  
31 http://hataratkelo.com/a_nullarol_felkapaszkodva_becsben/  

http://hataratkelo.com/nacionalista_irek_es_xenofob_angolok/
http://hataratkelo.com/a_nullarol_felkapaszkodva_becsben/


 46 

Nem egyszerűen az jelent problémát, hogy vissza kell fizetni a diákhitelt, hanem, hogy 

a törlesztést már akkor meg kell kezdeni, ha az adós keresete eléri a minimálbért. Ezzel 

szemben Nagy-Britanniában akkor kell a törlesztést megkezdeni, ha az érintett fizetése eléri 

az évi 20.000 fontot, azaz az évi kb. 8.000.000 Ft-ot, amely ott sem a minimálbér, hanem az 

átlagjövedelem szintjét jelenti. Azaz lélegzetvételt enged a rendszer a pályakezdő fiatal 

számára, csak akkor kell törlesztenie, ha anyagilag már megteheti.  

Olyan fiatallal is találkoztunk, aki azért ment el, mert az általa választott szakot, 

szakmát itthon nem lehet, vagy nem az elvárt minőségben lehet tanulni.  

5.2.6 Magyar helyzet, magyar mentalitás 

Ebbe a fogalompárba gyűjtöttünk össze minden olyan kijelentést, amely a hazai 

közösségi, gazdasági, politikai élet és/vagy a társadalom, közösségek (elsősorban negatív) 

jellemzőit ragadta meg, s nevezte meg az elindulás okaként. Összefoglalóan mondhatjuk azt 

is, a válaszok egy ki nem forrott demokráciát jellemeznek, ahol a demokratikus elvek, értékek 

a mindennapi életben nem mindig érhetők tetten. Ide tartoznak a korrupció, a politika 

túlhatalma, az uram-bátyám viszony, a dolgozók kiszolgáltatottsága, az okoskodás, a csalás, a 

mutyi, stb.  

Az egészségügyi dolgozók a hálapénz rendszerét említették, amelyet szintén ebbe a 

kategóriába soroltunk, s amelyet megalázónak, elfogadhatatlannak találtak. (Gábor, 

Németország) 

„Okoskodás, csalás, mutyi "alternatívaként persze lehetne fű alatt mászkálni magyar 

rendszámos autóval, vagy „okosba” megoldani és átíratni anyós nevére, de többek 

között pont ez a mentalitás üldözött el magyarhonból." – mondja Wien’74 

Ausztria igazából hosszútávra a jövőben gondolkodik, míg a magyar a pillanatnak él, 

vélekedik az Ausztriában élő Gergely. 

„Magyarország rossz irányba halad – az Ausztriában dolgozó Eszter szerint. 

„Nos, az igazság szerint morális okai vannak, hogy nem akartam már tovább otthon 

élni, egyszerűen nem éreztem már jól magam. Idegesít, hogy értékek nélkül élünk, 

önző emberek vesznek körül, akik minden rossz érzés nélkül eltapossák a másikat.” – 

vélekedik Norbáj 

„Egy probléma volt, mégpedig a kis életembe minél inkább beszűrődő külvilág. Egyre 

kevésbé tudtam figyelmen kívül hagyni a politikai sárdobálást, a korrupciót és a 

lopást. … Az utolsó csepp a pohárban a magánnyugdíj államosítása volt, akkor láttam 

be, hogy az ország tényleg átlépett egy határt, hiszen már az emberek jövőjét is 

ellopja. Azt is láttam, hogy itt az emberek nem fogják ténylegesen felemelni a 

hangjukat és tenni ez ellen.” 32 Ezek London Tóni indokai. 

                                                 
32 http://hataratkelo.com/harminc-napom-maradt-nekivagni/  
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Paul33, a kategória névadója, a Németországban élő és dolgozó diplomás így 

fogalmaz: „A fő bajom a magyar mentalitás volt, amivel hosszú évek alatt 

találkoztam.” 

„Miért van az, hogy Sanyi mosogat Magyarországon, aztán kimegy, és hirtelen 

üzlettulajdonos lesz? Nem azért, mert Angliába ment ki, vagy Németországba, vagy 

mert Thaiföldön szebben mosolyognak a lányok. Hanem azért, mert a dolgok, amik 

elnyomták Magyarországon, külföldön nincsenek” – foglalta össze tapasztalatait 

Csaba34, a Nagy-Britanniában hét éve élő informatikus. 

„Az utolsó csepp a pohárban a magánnyugdíj államosítása volt, akkor láttam be, hogy 

az ország tényleg átlépett egy határt, 🙂 hiszen már az emberek jövőjét is ellopja. Azt is 
láttam, hogy itt az emberek nem fogják ténylegesen felemelni a hangjukat és tenni ez 

ellen.” London Tóni 

 „Láttam és látom, hogy Magyarország nagyon rossz irányba halad, az ország 

rohamosan szegényedik, miközben egy vékony réteg erőteljesen gazdagodik”35- Eszter 

ma egy ausztriai magánóvodában dolgozik. 

„Nos, az igazság szerint morális okai vannak, hogy nem akartam már tovább otthon 

élni, egyszerűen nem éreztem már jól magam. Idegesít, hogy értékek nélkül élünk, önző 

emberek vesznek körül, akik minden rossz érzés nélkül eltapossák a másikat.” Norbáj, 

Ausztria 

5.2.7 Munkanélküliség 

A megszólalók közül mindössze öten említették, hogy a munkanélküliség elől 

menekültek el Magyarországról. Ez nem véletlen, hiszen a vizsgált portálokon és a filmekben 

is jóval nagyobb arányban fordulnak elő magasabb iskolai végzettséggel, jobb képzettséggel 

rendelkező emberek, s természetesen az interjúkban is inkább őket szólaltatják meg, semmint 

a képzetlen kétkezi munkásokat. Jól tudjuk, hogy a magasabb iskolai végzettség birtokában 

Magyarországon könnyebb elhelyezkedni, mint alacsonyabb képzettséggel. A vizsgált 

portálokon és filmekben gyakorlatilag a szakmunkások, vagy a szakma mellett érettségivel is 

rendelkezők jelentik a legalacsonyabban képzett csoportot, ők is inkább mellékszereplők. Így 

nagyon keveset tudunk meg azokról, akiket valójában a munkanélküliség hajt el 

Magyarországról, mert ők egyszerűen nem jelennek meg a blogokon, portálokon.  

A munkanélküliséggel kapcsolatos posztok száma az idő előrehaladtával csökkenni 

látszik. 2010 környékén viszonylag több írást találunk e témában, 2013 után már kevesebbet, 

összhangban a válság utáni kilábalással és a munkaerő-kereslet növekedésével 

Magyarországon is.  

A munkanélküliség kategóriába soroltuk mindazokat a válaszokat, amelyek a korábbi 

munka elveszítésére és a munka magyarországi megtalálásnak nehézségeire utaltak. 

                                                 
33 http://hataratkelo.com/berlin_szuper_de_nem_tokeletes/  
34 http://hataratkelo.com/dolgok-amik-otthon-elnyomtak-kulfoldon-nincsenek/  
35 http://www.iranyausztria.hu/ovono-egy-ausztriai-maganovodaban/  
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„Itthon nem tudtunk elhelyezkedni”36 – Így vallott a kitelepülés indokáról a 

Kanadában élő Wágner József.  

Szintén Németországban él Gyula, akinek felszámolás miatt szűnt meg a munkahelye, 

s ezt követően nem talált itthon munkát. 37 

Viszonylag jellemző a munkanélküliség rémétől hajtott csoportra egy házaspár 

hölgytagjának írása 2012 decemberéből, ezért ezt hosszabban idézzük. Az írásban a 

munkanélküliség mellett számos más, korábban idézett tényező is megjelenik, amelyek 

elsősorban a haragból, elkeseredettségből fakadnak,. 

„41 éves ápolónő vagyok, 4 gyermek anyukája. A férjem 52 éves mezőgazdasági 

üzemmérnök. Mindaddig, míg a férjem nem lett a létszámcsökkentés áldozata, 

viszonylag jól éldegéltünk.2011 nyarán kezdődött ez a rémálom, mikor a férjem 

munkanélkülivé vált. Azt mondtam, sebaj, ilyen végzettséggel, na meg a több évtizedes 

tapasztalattal biztosan talál munkát. Tévedtem. A történethez azért kapcsolódik az is, 

hogy a nagyfiunk Angliában dolgozik, a lányunk Ausztriában, a középső gyerek egy 

tápboltban itthon. A kicsi kis büszkeségünk 9 éves kitűnő tanuló, a szomszéd városba 

írattuk suliba, mert úgy gondoltuk megéri a macerát, hogy egy igen erős jó hírű 

iskolába járjon. Visszatérve a történethez, irány a munkanélküli központ, ott aztán 

legalább 20 ügynöki állás ajánlat, szakmában semmi. Azt mondták, sebaj: bevált 

módszer, jöjjön az átképzés. Örömmel értesítették, azon szerencsések közé tartozik, 

akinek megadatott: tanuljon kőművesnek. Megtette. Ezen erős végzettséggel 

kiröhögték, mit akar 52 évesen felületes szakmai tudással. A gyereknek enni kell, 

iskolába járni, számlákat fizetni egy fizetésből nem megy. Legalább 100 munkahelyre 

adta be a jelentkezését, az is ritka volt, hogy legalább az elutasító választ megküldték. 

Néhány helyen az idegen nyelv ismerete, másutt a növényorvosi végzettséget 

hiányolták. Ami kiverte a biztosítékot az volt, hogy sírásónak meg túlképzettnek 

találták. De jött a jóságos állam bácsi és munkát ajánlott: mezőgazdasági közmunkát. 

Nem volt mit tenni, vállalta, hiszen ez is több mint a semmi. Ahogy telik az idő, kezd 

elzombisodni, magába roskadt, hisz teljesen alulértékeltnek érzi magát – és nem csak a 

bérezés miatt. Mielőtt végleg feladná, úgy gondoltam, egy próbát megér, így aztán 

ment a telefon a gyerekeknek: apának állás kellene. … Azt meg csak a Matolcsy-félék 

hiszik, hogy visszajön az emberek többsége, és hozza a tudást. Kérdem én, milyen 

tudást? Ezek az emberek nem tanulni, hanem túlélni mennek. Gyárakban, 

kertészetekben fognak segédmunkát végezni azért, hogy meg tudjanak élni. Kint a 

végzettség nem számít, ott a legalján kell kezdeni. Nyilván a honvágyra sem alapozhat 

nagytudású vezérünk, mert az ember hazajön évente 1-2 hétre és rohan vissza. Nem 

adom fel, azért sem adom fel! Nem hajtok fejet azért, hogy az a néhány ember jól 

éljen, én meg vegetáljak. Döntöttünk, mi megyünk. Itt maradni sokkal 

kockázatosabb."38 

5.3 Érvek a külföldi élet és munka mellett 

Ha arra szeretnénk választ adni, milyen intézkedésekkel lehetne hazacsalogatni azokat 

az egyedülálló személyeket vagy családokat, akik elsősorban munkavállalási vagy tanulási 

céllal elhagyták az országot, az emigráció okai mellett szükséges megvizsgálnunk, milyen 

                                                 
36 http://www.gyerehaza.org/node/184  
37 http://hataratkelo.com/bevandorlokent_is_jobban_megbecsulnek/  
38 http://hataratkelo.blog.hu/2012/12/19/azert_sem_adom_fel#comments 

http://www.gyerehaza.org/node/184
http://hataratkelo.com/bevandorlokent_is_jobban_megbecsulnek/


 49 

tényezőket látnak pozitívnak vagy a kinti életben. Feltehető, ha ezeket a tényezőket 

biztosítottnak látnák hazájukban, hazatérnének, hiszen többségüket szorítja a honvágy, a 

család vagy a barátok távolléte. Különösen jellemző ez azokra, akik messzebb élnek és kevés 

lehetőségük van a hazalátogatásra. 

Nem meglepő, hogy a kinti élet melletti érvek is hasonló mintázatokat mutatnak, mint 

a távozás mellett szólók.  

Az elemzések során 193 olyan megállapítással találkoztunk, amelyek a külföldi élet 

pozitív oldalaira vonatkoznak. Ezeket ismét – kissé önkényesen – csoportosítottuk, aszerint, 

az élet mely területére vonatkoznak. A lét anyagi vonatkozásaival kapcsolatos megállapításait 

a fizetés és megélhetés kategóriákban helyeztük el. A munkavégzéssel kapcsolatos egyéb 

tényezőket a munkakörülmények csoportba soroltuk. Alkalmaztunk egy megbecsülés 

kategóriát is, amelyben nem tudtuk megállapítani, mire vonatkoztatja a megbecsülést a 

nyilatkozó, a munkára vagy a mindennapi életre. A mentalitás kategóriába a mindennapi 

élettel kapcsolatos pozitív tényezőket értettük, a digitalizáció magas szintjétől az oktatáson át 

a befogadó társadalomig. Mindemellett egy önmegvalósítás kategóriával és természetesen az 

egyéb, máshová nem sorolható válaszokkal dolgoztunk. Az összesítés során az említések 

alapján az egyes tényezők fontossági sorrendje az 10. ábra arányai szerint alakult. 

10. ábra 

Az egyes említett tényezők fontossági sorrendje) 
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5.3.1 Mentalitás 

Ahogyan az az előző ábrából látható, a mentalitás kategóriába sorolt válaszokat 

említették leggyakrabban a különböző internetes oldalon megszólalók, az összes válasz 

37,8%-át soroltuk ebbe a kategóriába. 

Ide azokat a válaszokat soroltuk, amelyek a megszólalót körülvevő szűkebb vagy 

tágabb társadalmi közeggel, az emberi közösségekkel, a társadalom mindennapi működésével 

kapcsolatosak. Nem pusztán azért kapták e tényezők a legfőbb említést, mert ez a 

legfontosabb a megszólalók számára, hanem, mert viszonylag sokféle válasz került ebbe a 

kategóriába. Érezni lehet egyfajta rácsodálkozást is az olyan mindennapi tényezőkre, amelyek 

itthon nem általánosak. 

„Ha valaki hibázik, nincs egyből keresztre feszítve. Persze megdicsérni itt sem fognak, 

de ordítozás és megaláztatás nincsen. Helyette higgadt fejmosás és sokszori 

figyelmeztetés várható.” – mondja a Norvégiában élő Zoli39 

Ugyanő így vélekedik: Az ügyintéző mosolyog, és segíteni próbál, nem mielőbb 

lerázni, és néha úgy érzi az ember, hogy tényleg emberszámba veszik.”  

Ez is egyike azon megjegyzéseknek, amelyek az emberek közötti jó viszonyokra, s 

egy egészségesen működő társadalomra utalnak. Ilyenek a következők is. 

„Rengeteg a bevándorló, ami senkit sem zavar, mindenki kijön a másikkal.” Ez 

Kultúrtapas véleménye, aki Spanyolországban él.40 

„Emberként tekintenek a menekültekre, akik segítségre szorulnak, nem kovácsolnak 

politikai tőkét a gyűlöletből.” – mondja András Finnországban, aki a korrupció 

alacsony szintjét is értékeli. 

Péter is hasonló toleranciáról számol be, melyet Írországban tapasztalt. „Az írek 

azonban jól bánnak a kisebbséggel, leszámítva talán a travellereket, ami a tévhittel 

ellentétben nem egy rassz, hanem egy életforma, de még a velük szembeni 

toleranciájukból is sokat lehetne tanulni. Ha személyesen megismernek, könnyen 

elfogadnak, és ha ez megvan, gyakran az első találkozás alkalmával, onnantól 

megszűnnek a gátak. Olyan, mintha bekerülnél valamiféle belső körbe, roppant 

könnyen közel engednek.”41 

„Itt valamiféle politikai kultúra szerintem van és van egy közmegegyezéses morális 

határ is” – mondja Heinz Harald, az Ausztriában élő közgazdász. „Az ember érzése 

az, hogy itt is vannak eszméletlen komoly panamák, de valahogy azért vannak 

emberek, akik bele buknak, sőt akár börtönbe is kerülnek.” 

„A korrektség, amivel találkozom nap mint nap, szintén vonzó.” Ádám, aki az 

Egyesült Királyságban él.42 

                                                 
39 http://hataratkelo.blog.hu/2015/09/07/hosszu_ut_norvegiaba 

 
40 http://hataratkelo.blog.hu/2016/11/27/mi_a_baj_a_londoni_magyarokkal#more11999772  
41 http://hataratkelo.com/nacionalista_irek_es_xenofob_angolok/  
42 http://hataratkelo.com/tulajdonkeppen_boldog_vagyok/  
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„Az egyéb társadalmi különbségeket is sikeresen szorítják vissza.” Ez a Finnországban 

élő András véleménye.43 

„ Berlinben a legjobb a sokszínűsége, mert a város olyan, mintha különböző 

negyedekből állna, így mindenki megtalálhatja a kedvenc helyét.” – Ez Takács Eszter 

véleménye, aki Berlinben él.44 

Kanadában József számára is a multikulturalitás jelentett élményt. „multikulturális 

környezetben dolgozhattunk, ami számomra különleges volt” 

Azt, hogy a külfö9ldi társadalmak befogadóbbak a magyarnál, többen is említik 

különféle szavakkal. Ezeket a válaszokat is a mentalitás kategóriába soroltuk. Szandra 

és Tibor Németországból is ezen a véleményen vannak. 

„Ameddig azt látják Rajtad, hogy dolgozni jöttél és beilleszkedni, nem pedig a 

szociális hálón lógni, nem fogják kérdezni, hogy honnan jöttél. Egyenrangú félként 

fognak kezelni. Azért az elején mindig egy picit szkeptikusak, de ha az ember 

bizonyított, akkor garantáltan befogadják!” Ezt a Norvégiában mérnökként dolgozó 

Dávid írta.45 

Tobi szerint, aki Nagy-Britanniában tanul, mindenki kedves.  

„NORMÁLIS emberekbe ütközöl? Természetesek, mosolyognak, viccesek, 

szolgálatkészek.”46 – Zoltán szerint, aki a norvégiai Bergenben keresi a boldogulást. 

Balázsnak, aki biztonsági őrként dolgozik, az tetszik a norvég mentalitásban, hogy „… 

a norvégok büntetés helyett rehabilitálnak, mert a társadalmilag ebben egyeztek meg.” 

Ő nagyon sok további értékes kijelentéssel is gazdagítja az összképet47 Kiindulópontja 

a magyar társadalomról alkotott vélemény, ezt hasonlítja össze a más országokban 

szerzett tapasztalataival. 

„Az én legfőbb problémám a minőség iránti igény teljes hiánya. Magyarország, ahogy 

én láttam, mindenben a „még elégségesre" törekszik: a munkában, a 

szolgáltatásokban, termékekben. Minden mindegy, csak olcsó legyen, aztán majd fater 

megbuherálja. Én pedig nem közepes munkát szeretnék csinálni és semmi kedvem a 

langyos vízben üldögélni….Norvégia nincs még 200 éves. Kis taknyos tini, szinte. A 

svédek folyamatosan gúnyolják is őket. Mégis, sziklaszilárd társadalmi konvenciók 

működtetik. És látszólag minden pont fordítva működik, mint nálunk….Május 17-én, az 

ország „születésnapján" Osló iskolásai végigvonulnak a városon, el a királyi palota 

előtt. Á, gondoltam, üdvözlik a királyukat, mint mi az elvtársakat május 1-jén. Nem, 

fordítva, mondták a kollégák, a király üdvözli a gyerekeket, a jövő nemzedékét. 

És az egész országban, a legkisebb falvakban is felvonulnak a gyerekek, hogy az 

ország ünnepelhesse őket. Norvégia legfontosabb ünnepén, amikor mindenki a 

legszebb, legelegánsabb ruhájában vonul az utcára, valójában a gyermeknapot 

ünnepelnek. … 

Skandinávia arról szól, hogy a hivatalban a biztonsági ember ránk szól, amikor 

fegyelmezni akarjuk a srácokat, mondván hadd játszanak békében, ha már ilyen 

unalmas helyen kell ülniük. A skandináv-modell arról szól, hogy az ország félre tudott 

                                                 
43 http://hvg.hu/businessmagazin/20160727_Mit_tanithat_Finnorszag_a_magyaroknak - a Határátkelő írását 

vette át a HVG 
44 http://hataratkelo.com/ket-helyen-van-otthon-az-ember/  
45 http://hataratkelo.blog.hu/tags/Norv%C3%A9gia/page/4  
46 http://hataratkelo.com/eltunik_a_letbizonytalansag/  
47 http://hataratkelo.blog.hu/2012/10/17/az_utopia_csapdaja  
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tenni 141 700 milliárd forintnyi olajpénzt (ez a magyar GDP négy és félszerese), 

mondván, ez a pénz a következő generációkat illeti. … 

A norvégok viszont azt mondják, akkor működik a demokrácia, ha a szabályok 

mindenkire azonosan vonatkoznak. Ha egy emberért átírják a törvény, akkor kettőért 

is át lehet írni. Ha kettőért át lehet írni, akkor bármikor hozzá lehet nyúlni. És a 

norvégok büntetés helyett rehabilitálnak, mert a társadalmilag ebben egyeztek meg. … 

De sose panaszkodj az adók miatt, a helyieket ez nem érdekli. Fizetik az adót, büszkék 

is rá, és a neten fent vannak az adóbevallások, hogy mindenki láthassa, te milyen jó 

polgár vagy…. 

Az egy főre jutó GDP 100 000 dollár és a munka egyetlen célja, hogy az embernek 

legyen pénze a családdal és a barátokkal lenni. Nincs túlóra vagy hétvégi munka, 

nincs idegesség és görcs. Ötkor én vagyok az utolsó az irodában, mert mindenki más 

vagy fut, biciklizik vagy síel (az éjjel is kivilágított) sífutópályákon.” 

Eszter a hétköznapi élet nyugodtságára hívja fel a figyelmet, szerinte Ausztria ilyen: 

„Nyugodtan, kiegyensúlyozottan élek, amit Magyarországon nem mondhattam el 

magamról.” 

A mentalitás-típusú válaszok egy része akár a haladás, modernitás kategóriát is 

alkothatná. Gergely, aki Ausztriában él és itthon is környezetvédelemmel foglalkozott, 

sokféle szempontot sorol fel.48 

„Habár Ausztria még nem Dél-Korea, vagy Japán, de azért online bankolás, 

ügyintézés, bevásárlás már a hétköznapok része. A boltok nagy hangsúlyt fektetnek az 

online visszajelzésekre, és iskolában pedig a számítástechnika (az angol nyelv mellett) 

kiemelt szerepet kap. 

További érdekesség, hogy a net gerincét adó telekommunikációs hálózat sebességét 

országos szinten most fogják fejleszteni. .. 

Magyarország sosem lesz vízenergia nagyhatalom, de regionális szinten továbbra is 

kihasználatlan a nap-; geotermikus-; biomassza-; és szélenergia. Egy nem olyan régen 

megjelent „indexes” cikk szerint pedig a lakások szigetélése is bőven hagy maga után 

kívánnivalót. 

Ausztriában ezzel szemben, egy 2014-es kimutatás szerint a bruttó energiafelhasználás 

33,1%-át adta a megújuló energia. Itt mernek a jövőbe fektetni, és lecserélni a 

korszerűtlen szén és olajtüzelésű erőműveket. … 

Habár nem tartozik szorosan a témához, de a hulladékkezelés területén is jóval 

előrébb járnak itt, mint otthon, ahol a hagyományos szemétszállítás is lassan csődbe 

jut, a fejnehéz kormányzati szerv mellett. … 

Említhetném még, hogy itt jóval erősebbek a szakszervezetek, vagy a 

mezőgazdaságban törekednek a biotermékek kiemelt támogatására, és úgy általában a 

„hazai” védelmére. 

A nemzeti parkok tiszták és rendezettek (és nem próbálják meg „okosba” átpasszolni), 

a műemlékvédelem fényévekkel a magyar előtt jár. Sok gondolat jár még a fejemben, 

de azt hiszem, itt egyelőre befejezettnek tekintem az írást. 

Ausztria igazából hosszútávra a jövőben gondolkodik, míg a magyar a pillanatnak él.” 

Nikolett, aki időszakosan ingázott Ausztriába is hasonlóan látja a helyzetet 
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„A mezőgazdasági minta, amit náluk láttam, teljes mértékben követendő. Előnyben 

részesítik a helyi termékeket, és így állandó munkát biztosítanak a termelőknek, akik 

első kézből juttatják el a boltokba a termékeiket. Ebből fakadóan az élelmiszer 

olcsóbb, és jobb minőségű.”49 

A mentalitás kategóriában a válaszok között néhány említés erejéig megtaláljuk a jó 

közbiztonságot, a stresszmentes életet is.  

5.3.2 Megélhetés 

Az összes válasz ötöde tartalmazott pozitív említést a megélhetéssel kapcsolatosan. A 

megélhetés nem, egyszerűen az itthon elérhető bérnél magasabb bért jelenti, hanem, hogy a 

jövedelemből biztosan meg lehet élni, lehet takarékoskodni, lehet utazni, s nem kell attól 

rettegni, hogy csak a legszükségesebbre futja. Általában a kötelező kiadásokon felül meg 

tudják venni a jobb minőségű élelmiszereket, és félre is tudnak tenni a megszólalók. A 

viszonylag olcsó élelmiszerárakra többen utalnak. Ez azt jelenti, hogy a jövedelem lényegesen 

kisebb része megy el élelmiszerre, mint itthon. 

Érték továbbá az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, amelyet vagy a vállalatok 

finanszíroznak, vagy ingyenes elérhető. Ezeket a válaszokat is a megélhetés kategóriába 

soroltuk. 

„viszonylag magas bérek, még a magas árak mellett is meg lehet élni. … 

Magyarországon a kérdés még az is lenne, hogy meg lehet-e belőle élni. Itt legalább 

ezen nem kell aggódnia az embernek. A legalacsonyabb bérekkel is el lehet érni egy 

magyar középosztálybeli életszínvonalat. Ha kicsit kitartóbb és szorgalmas az ember, 

akkor pedig nagyobb tehetség nélkül is elérheti akárki a magyar felső középosztály 

életszínvonalát. – mondja Bowling George50 

„Van megtakarítási számlám, magánynyugdíjam és életbiztosításom. Az utóbbi 18 

hónap alatt és takarító melóval.”51 Péter Angliában él. 

Márti (Németország) szerint „Ha rendesen dolgozol mindig lesz munkád, nem kell a 

megélhetésen gondolkodnod” 

„Ehhez (a fizetéshez) járul még néhány apróság, hogy normálisan működik a 

tömegközlekedési hálózat, hogy ingyenes a felsőoktatás nekem is, szerződések és 

röghöz kötés nélkül, a 13. és 14. havi fizetés, az utazási költség visszatérítése 

adójóváírásként” – Ádám, Ausztria 

5.3.3 Munkakörülmények 

A munkakörülmények kategóriába soroltunk minden olyan állítást, amely a munkával 

összefügg, de nem a fizetésre vonatkozik. Az összes válasz 17,6%-a vonatkozott efféle 

tényezőkre. A válaszok között több a munkaidő hosszával, kiszámíthatóságával, a munka 

biztonságával, a megbecsüléssel, az előrejutás lehetőségével és a többletjuttatásokkal áll 
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kapcsolatban. Vannak a megállapítások között olyanok, amelyek a munka során felhasznált 

anyagok, illetve a munkavégző eszközök, berendezések minőségét dicsérik. 

„A világ fejlettebb országaiban nem kell mindenféle megaláztatáson átesni, hogy 

értelmes munkát kapjon az ember, nem éhbérért dolgoztatják a kétkezi munkát 

végzőket (nálunk a cégnél a rakodók keresnek messze a legjobban!).” Zoli, Norvégia 

„“Mi a profilunkból adódóan hosszú távra keresünk valakit. Ez csak akkor működhet, 

ha ön is jól érzi magát nálunk, nagyon fontos, hogy a munkatársak között meglegyen a 

megfelelő légkör.  … Ha szeretne továbbtanulni, az is megoldható, nagyon sokan 

dolgoznak emiatt harminc órában, emellett nagyon érdekes kutatási témákat is tudunk 

biztosítani egy diplomamunkához. … ” – Ádám, Ausztria 

Munkaidőnk szigorúan nyolc óra, ebből 30 perc a kötelező ebédszünet. Persze akad, 

amikor túlórára kényszerülünk, hiszen befuthat olyan rendelés, amikor két műszakban 

vágjuk a lazacot. Ebben az esetben délután háromtól este tízig 80 százalékos 

pluszpénzért, este tíz után pedig 100 százalékos túlórapénzért dolgozunk. Ha netán 

hétvégén rendelnek be bennünket, akkor az első perctől kezdve dupla a kereset.” Zséli 

család, Norvégia 

Többen említik, hogy a munkaidőt többnyire tiszteletben tartják külföldön. Ritka a 

túlóra, ha van is, előre bejelentik, és jól megfizetik a legtöbb országban. Nem a blogon 

olvastam, egy ismerősöm mesélte a történetet. Fia Angliában dolgozik egy szoftverfejlesztő 

cégnél. Megbeszélte munkáltatójával, hogy karácsony előtt néhány nappal szabadságra megy, 

és hazautazik Magyarországra a családjához. Ennek tudatában meg is vette e repülőjegyét. A 

tervezett indulás előtt néhány nappal a cég szólt, mégis maradnia kellene, mert befutott egy 

előre nem látható megrendelés. Ha vállalja: fizetik a repülőjegyét, a taxit a reptérre és egy 

csinos összeggel jutalmazzák munkáját (amely jelentősen több volt a túlóradíjnál.) 

„Munkaidőm 100%-ban rugalmas, főnököm megfogalmazása szerint: nem gond, ha 

pénteken elmész haza délben, de szintén nem gond, ha vasárnap is bejössz dolgozni. 

Óriási szabadság és felelősség hullott a kezembe egy pillanat alatt, ami bevallom 

felvillanyozott.” – András, Ausztria 

Szandra és Tibor Németországban azt mondja, a berendezések és a munkaeszközök is 

modernebben, mint itthon. 

Balázs dániai beszámolójában sok tényezőt említ egyszerre a munkakörülmények 

témakörben: 

„Mondanék néhány példát, ami számomra elképesztő, ám itt teljesen normális 

Dániában (legalábbis, ennél a cégnél). Évente 30 nap fizetett szabadságot vehetsz ki, 

amit az emberek többsége ki is vesz. Elképesztő fontos, hogy jól érezd magad a 

munkahelyeden, ebből kifolyólag sokat tesznek a céget az alkalmazottak jólétét 

illetően. Hetente a munkahét összesen 37 óra aminek a végén a munkatársak általában 

közösen megisznak egy sört/kávét egy ping-pong meccs mellett vagy épp Play-

Stationözés közben. Az egészségbiztositást a cégek fedezik; de ezenfelül a nyugdíjat is 

a cégek fizetik. Ezt a listát lehetne még tovább bővíteni, de az alap körülményeken 

felül sok dolog múlik az adott cég méretén, kultúráján ezért nem szeretnék túlságos 
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általánosításba fogni. A lényeg, hogy elképesztően jók a körülmények, szinte kicsit 

hihetetlen is számomra.”52 

A munka biztonságát érintő kérdés az állásvesztés biztonsága, a munkavállalói jogok 

védelme. Ebben hagyományosan nagy szerepet játszanak világszerte a szakszervezetek, itthon 

azonban kevésbé.  

„A szakszervezet nem csak a hírekből ismert, és valóban, szinte lehetetlen kirúgni 

valakit.” – Mondja Zoli Norvégiából. Gergely (Ausztria) és Paul (Németország) is ír a 

szakszervezet fontosságáról. 

5.3.4 Önmegvalósítás 

A kategóriában 9 válasz érkezett, az összes 4,7 %-a. Viszonylag kevés, hiszen hiába az 

önmegvalósítási vágy, ha nincs anyagi fedezete. Közös jellemzőjük az életükkel való 

elégedettség, úgy érzik „helyükön vannak, s azt csinálják, amit szeretnének, megfelel 

képzettségüknek, vágyaiknak. 

Kint sokkal jobbak a lehetőségek – mondja az Ausztriában élő Zsófi. Luca szerint, akit 

a Menjek vagy maradjak című film angliai epizódjában ismertünk meg. Úgy véli, kint 

egy átlagember is tudja kint saját életét irányítani. 

Eszter, aki Németországban él, úgy érzi, megtalálta álmai állását.  

Tomi számára az önmegvalósítás azt jelenti, hogy sikerült saját szakmájában 

elhelyezkednie. 

Viktória (Ausztria) úgy gondolja, végre elkezdhetik élni a saját életüket. 

5.3.5 Megbecsülés 

A megbecsüléssel kapcsolatos állítások a válaszok 2,6%-át jellemezték. Főként arra 

vonatkoznak, amit a szó maga is jelent, a munka, a teljesítmény és az ember elismeréséről. 

Kornél, aki szezonális munkás Ausztriában, is úgy véli, aki dolgozik, megbecsülik, 

függetlenül a munka jellegétől. József szerint a munkáját becsülik meg. Dzsenifer a 

sportteljesítmény elismerését említi. 

5.3.6 Fizetés 

A fizetésről 18 alkalommal tettek említést a megszólalók, az összes válasz 9,3%-át 

érinti ilyen típusú kijelentés. A fizetések általában magasak, vagy „normálisak”, vagy 

megfelelőek a megkérdezettek szerint. 

5.3.7 Egyéb 

A kategóriába 14 választ soroltuk az össze válasz kb. 7 %-át. Ezek között voltak 

leginkább a közszolgáltatásokra vonatkozó válaszok. Volt, aki a köztisztaságot, más a 

közbiztonságot, megint más az iskoláztatást emelte ki. Paul a német tömegközlekedést 
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dicsérte, Márti, ugyanonnan a szórakozási lehetőségeket emelte ki. Bowling George az alpesi 

táj szépségét, a természeti környezetet tartja fontos tényezőnek. Dzsenifer pedig gyerekkora 

óta ott él, ezt tartja pozitívumnak. 

5.4 Negatív tényezők a kinti életben 

 „Az egy teljesen általános dolog, hogy ha az ember „új hazát” választ, akkor ott sok 

minden nem jó, mert nem ahhoz van hozzászokva, legyen ez bürokratikus ügyintézés 

vagy egyszerű hétköznapi konfliktus a szomszéddal. Az ember hajlamos mindent a 

hazai dolgokhoz hasonlítani, illetve érthető módon valamennyire vágyik is haza. 

Ez tök normális, de Ausztriában nagyon csalóka, hogy az ország közelsége, részben 

hasonló kulturális, történelmi gyökerei miatt, sok mindenben erősen emlékeztet 

Magyarországra, de közben nagyon is más ország. 

Az osztrák is siránkozik, jammerol és nem túl elegánsan kerüli a munkát, de 

valahogyan mégis nagyon más itt minden. Ami még dob a beilleszkedési nehézségen, 

melyek teljesen ideális közegben is léteznek szerintem, hogy itt Magyarországhoz 

képest sok, kulturálisan jelentős különbséget felvillantó etnikum is van, főleg az olcsó 

lakhatási viszonyokat kínáló helyeken.”53 (Barna, Ausztria) 

 

Kíváncsiak voltunk arra is, milyen negatív tényezőket tapasztalnak választott 

hazájukban emigráns honfitársaink. A válaszok, igen sokfélék, noha mindössze 66 ilyet 

találtunk, jóval kevesebbet, mint pozitív tényezőt. Ez nem véletlen, hiszen a megszólalóknak, 

helyzetükből adódóan inkább megerősíteni kell döntésüket, semmint cáfolni. Ezért sok 

nehézséget, negatívumot, amit például a filmeken látunk, nem említenek. Ilyenek a kezdeti 

nehézségek. Amíg fel nem épül a kinti egzisztencia, általában az itthoninál rosszabb 

lakáskörülmények között élnek. Ez nem csak azt jelenti, hogy a lakás ritkán saját tulajdon, 

hanem hogy igen kicsi, gyakran idegenekkel kell osztozni rajta. Láttuk a New Yorkban élő 

fiatal újságírót, Mirjamot, aki egy 12 négyzetméteres szobában lakik, egy lakásban egy 

házaspárral, ami itthoni körülmények között az ő helyzetében szinte elképzelhetetlen. Attila, a 

film másik szereplője is többedmagával osztozik egy lakáson, de talán van saját szobája. 

A vizuális elemek láttatják, hogy nagyon kevés a kinti életben az a személyesség, amit 

a tárgyak képviselnek, hiszen a lakás átmeneti jellege és az utazás nehézségei miatt kevés 

tárgyat vihetnek magukkal. 

Szintén nehézségként látjuk a távolságot. Ez lehet a nagyvároson belül, amikor az 

olcsóbb lakás árát hosszabb közlekedési idővel fizetik meg, vagy az országon belül. 

(Norvégiai megszólalók esetében tapasztaltunk ilyet.) 

Jellemzőek, főként kezdetben a nyelvi nehézségek, s nem csak azok számára, akik 

nyelvtudás hiányában vagy nagyon gyenge nyelvtudással érkeznek, hanem azoknál is, akik 
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felkészültnek érzik magukat. A tankönyvből elsajátított nyelv bizony nagyon más tud lenni, 

mint a beszélt és a nyelvjárások is megnehezítik sokak dolgát. 

Nehézséget jelent továbbá az első időkben a munkakeresés, illetve a megfelelő munka 

megtalálása. A beszámolókból úgy tűnik, a munkaidő is csak akkor rövidül meg, amikor már 

stabilizálódik a külföldi élet, megtalálják a megfelelő lakást, állást, Addig bizony a vég 

nélküli , igaz, megfizetett túlmunka vagy álláshalmozás jellemző. Lord Chocobean is így 

töltötte első másfél évét Londonban. 

5.4.1 Túl sok munka 

Noémi, Nagy-Britannia, így vélekedik: „az angolok rabszolgának képzelik a külföldi 

munkaerőt” Emese, aki szintén Nagy-Britanniában él, úgy gondolja, túl sokat dolgoztatták, 

visszaéltek vele. 

Az osztrákok többnyire ugyanúgy kihasználják a nyugaton megélhetést kereső 

„munkásembert”, mint máshol nyugaton. Lehet a közvetítő cég, iroda magyar, szinte 

csak rosszat hallottam róluk, és nem magyar viszonylatban sem sok jót. … 

Kapitalizmus van és itt is egoisták az emberek, a lehúzom mentalitás itt is 

megtalálható, ahogyan a másik oldalról meg az emberi hülyeség (oh, bocsánat: 

naivitás) is határtalan. Néha persze az ember komolyan megsajnál egy-egy 

frankhitelest, de sajnos tenni alig valamit tud. (Barna, Ausztria) 

Istvánt konkrétan átverték, de ez egy magyar munkáltató volt Ausztriában54 

5.4.2 Beilleszkedés 

„Két hétig még párom szobájában laktunk, aztán költöztünk albérletbe. Nincs is sok 

emlékem abból az időszakból, valószínűleg kicsit depressziós is lehettem. Az utcán 

sokszor képzeltem, hogy ismerősök jönnek szembe, vagy hittem azt, hogy az ő 

hangjukat hallom. Tudtam, hogy ez nem normális, meg is ijedtem néha magamtól.” – 

London Tóni 

Zárkózottak, mások a kapcsolatok Péter (Ausztria), 

Nem tekintik egyenrangúnak a külföldit (Noémi, Nagy Britannia) 

„Hiába az Unió, ha kimész, a befogadó országban te leszel a kisebbség kisebbsége, 

akár tetszik akár nem.” – Péter, Írország 

„Főleg a 40 év feletti korosztály zárkózott a külföldiekkel szemben” Bowling George 

Ausztria 

„Szociális kapcsolatok: „Alakulnak itt is, főleg külföldiekkel és magyarokkal is, talán 

ezt a legnehezebb felépíteni. Osztrákokkal a legkevésbé alakul, de remélem majd 

változik ez is, csak ne beszéljenek nagyon tájszólásban. :)” – Nóri, Ausztria 

5.4.3 Megkülönböztetés 

„Nem voltunk 100 százalékosan úgy kezelve, mint egy osztrák. A fizetésünk 

alacsonyabb volt, minimálbérre voltunk bejelentve, szezonális szerződésünk volt nem 

pedig állandó, így nem járt számunkra többek között a 13.-14. havi fizetés. … De 

                                                 
54 http://hataratkelo.com/ausztria-nyelvtudas-nelkul-es-magyarhoz-ne/  

http://hataratkelo.com/ausztria-nyelvtudas-nelkul-es-magyarhoz-ne/


 58 

ugyanazt a pozíciót megszerezni jóval nehezebb. Ez alól természetesen kivételek a 

hiányszakmák. A vendéglátásban meglehetősen könnyű elhelyezkedni, viszont a munka 

nagyon kemény. … Osztrákok lenézik egy kicsit a keleti kultúrát és embereket”55 – aki 

mindezeket mondja, Nikolett, aki ingázik Ausztria és Magyarország között, a 

vendéglátásban vállalva munkát. 

„Nagyon nehéz jónak lenni Ausztriában egy magyarnak”. Eszter, Ausztria 

„Az Írországban széles körben elterjedt, de bicskanyitogató szokást mi megúsztuk, 

azaz, hogy teljesen rugalmasan bánnak az óráiddal és a munkaszerződésekben csak 

egy minimális óraszámot garantálnak, nálunk nem okozott gondot, de sokakról tudunk, 

akiknek ez keseríti meg az életét.” – Péter, Írország 

Márti Németországból56 sokféle tapasztalatról számolt be. Mérlegre tette a 

pozitívumokat és a negatívumokat is, most az utóbbiak változatos körét idézzük. 

„Őszintén szólva, nem sok német barátom lett ez az egy év alatt, annál több külföldi, 

ezért igazságtalan lenne a németekről összességében véleményt mondanom, de azért 

megteszem. Engem soha nem ért itt semmilyen atrocitás amiatt, hogy magyar vagyok, 

mindenki szinte minden helyzetből segítőkész volt, már akkor, amikor még nem is 

kértem segítséget. 

A nyelvben is mindig segítettek, bár sokszor akaratom ellenére próbálkoztak az 

angollal (szintén segítő szándékkal, de mégiscsak idegesítő, ha az ember lánya 

németet tanulni jön ki, ha az angolt erőltetik, csak mert még nem tökéletes a németem). 

Mindenki nagyon kedves alapvetően, és szociálisan érzékenyebbek, mint a magyarok, 

viszont a másik oldalon ez a kedvesség távolságtartásba csap át, ha az ember 

barátkozni próbál. Akkor már érzed, hogy ez bizony nem úgy megy, mintha német 

lennél. 

Ezen kívül még egy dolog szintén gátat vetett közém és a németek közé, mégpedig a 

humor. Sokszor volt az az érzésem, hogy nevetnek dolgokon, de nem igazán van 

humoruk, legalábbis nem olyan, amit én otthon megszoktam, a jó öreg szarkasztikus-

ironikus humorral pedig végképp nem jutottam semmire. …. 

 – a német konyha (már ha létezik egyáltalán ilyen,) ízetlen 

– humor (ezt azért emeltem ki újfent, mert jobban meghatározza a mindennapokat, 

mint gondolná az ember) 

– ha rövid távra megy ki az ember, a szolgáltatások körülményesen igénybe vehetők, 

mert szinte mindent legalább fél vagy egy éves tagsághoz/szerződéshez kötnek, legyen 

az egy internet szolgáltatás (már ha az ember reális áron szeretne hozzájutni), egy 

konditerem (számomra nagyon megdöbbentő volt, mikor egy jógaórán szerettem volna 

részt venni, és kiderült, hogy a minimum féléves, mindenre feljogosító tagság havi 65 

euróért az egyetlen módja, és nem csak a kiválasztott kondiban, hanem mindegyikben), 

telefonkártya. Ezzel együtt a szolgáltatások nem annyira magas színvonalúak, mint azt 

elvárná az ember Nyugat-Európában. 

– szigorú ellenőrzés, legyen az egy szimpla igazoltatás, vagy az ellenőrök munkája. Az 

egyébként abszolút pozitív, hogy itt rendesen működik a rendszer, nagyjából csak az 

utazik, aki fizet is érte, viszont egy olyan embernek, aki ahhoz szokott, hogy az 

ellenőrök békén hagyják azt, aki azt mondja, leszáll a következő megállónál, mégis 

csak megdöbbentő és “szívtelen”, hogy itt senki semmilyen kifogással nem menekülhet 

a büntetés elől, ha nincs érvényes jegye, még akkor sem, ha tényleg félreértette, 

hogyan is működik a dolog, sőt, ha nincs nálad személyi, akkor vagy bediktálod az 

                                                 
55 http://hataratkelo.com/az_ausztriai_beilleszkedes_nehezsegei/  
56 http://hataratkelo.com/nemetorszag-au-pairkent/  

http://hataratkelo.com/az_ausztriai_beilleszkedes_nehezsegei/
http://hataratkelo.com/nemetorszag-au-pairkent/
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adatokat, amiket rögtön leellenőriznek a rendszerben, vagy bemehetsz velük a 

rendőrségre…” 

 A pozitívumoknál sokan jelezték, hogy külföldön el tudtak helyezni tanult 

szakmájukban. A negatívumok között még többen azt mondták, ez nem sikerült nekik. 

Gyakran látjuk, tapasztaljuk is, hogy külföldön olyan munkát is elvállalnak az embereket, 

amelyet itthon biztosan nem. Nyilvánvaló hogy ez a tényező is a bizonyítási vággyal és a 

megélhetés kényszerével függ össze. Külföldön, még ha tartalékokkal is érkezünk, sokkal 

kisebb a választás lehetősége, mint itthon. Gyorsan kell boldogulni, mert segítségre, mint 

otthon, alig számíthatnak. 

5.4.4 Honvágy 

Sokan elrejtik a honvágy kínzó érzését. Aki itthon gazdag kapcsolatrendszerben élt, 

annak feltehetően nehezebb, mint akinek szűkebbek, vagy felszínesebbek viszonyai. 

Legmélyebben erről Mirjam vall, aki sikeres, itthoni szemmel nagy karriert futott be, mégis 

nehezen viseli az otthon hiányát. Mások könnyebben átlépnek a nehézégen, főként, ha a kinti 

élet igazán minőségi javulást jelent számukra vagy rendszeresen haza tudnak látogatni. Mártit 

Németországban a honvágy kínozta és haza is hozta. 

5.5 Miért jönne haza? 

Kerestük a választ a filmekben és írásokban erre a kérdésre is. A 74 ember közül, 

akiknek történetét igyekeztünk nyomon követni, mindössze tizenheten tértek ki erre a 

kérdésre. 17 fő közül öten egyértelműen elutasították a hazatérés gondolatát. A fennmaradó 

12 fő közül hárman jelezték egyértelmű hazatérési szándékukat, leginkább a honvágy 

különböző tényezői miatt. A többiek a helyzet javulására várnak.  

A korábbiakban is jeleztük, hogy sokan a kivándorlást ideiglenes, átmeneti dolognak 

tekintik, el akarnak érni egy célt. Az élet azonban gyakran felülírja a kezdeti szándékot, akik 

maradni akartak, hazajönnek, akik kevésbé tartósan tervezték a kinti életet, azok maradnak. A 

forgatókönyvet gyakran sok más tényező írja. Vannak olyanok, akiket láttunk a különböző 

oldalakon eltökélt kinn maradónak, majd hamar hazaértek. Ezek mögött a döntések mögött 

személyes okok állnak, vagy a kínálkozó lehetőség megragadása. Nem kétséges, gyakran 

értékesebb itthon is a jó nyelvtudással, külföldi tapasztalattal rendelkező munkaerő, mint aki 

ennek híján van. 



 60 

5.5.1 Brexit57 

A váratlan tényezők között meg kell említenünk a Brexitet is. Valójában kevés ember 

volt, aki komolyan hitte, a voksoláson a kilépés mellett döntenek a brit szavazók. 

Meglepődtek a kint élő honfitársaink is. Hogy ez milyen hatást gyakorol döntésükre, az még 

ma, fél évvel később sem látható, mert nem tudni milyen döntések születnek a munkavállalás 

engedélyezése terén. Az összegyűjtött 25 Nagy-Britanniáról szóló írás és film számos 

tényezőt azonosított a Brexit következményeként. Ezek a következők:  

 megszaporodtak a bevándorlók elleni gyűlölet-bűncselekmények 

 várhatóan kevésbé lesznek toleránsak a britek 

 de, ha a bevándorlók elmennek, súlyos munkaerőhiány pl. az egészségügyben 

 megugrott az állampolgársági kérelmek száma 

 senki nem tud hosszú távra tervezni 

  bankok sem adnak kölcsönt ingatlanra annyira szívesen a bevándorlóknak, mint 

korábban 

Kint élő honfitársaink alapvetően kivárnak, és két stratégiát fontolgatnak. Az egyik a 

brit állampolgárság megszerzése, amely csak azok számára kínál esélyt, akik elég régen élnek 

a szigetországban. Ez kb. 50% lehet. A másik 50% a hazatérést és a más országba történő 

áttelepülést fontolgatja, de döntést csak a tényleges helyzet ismeretében fog hozni. Nem 

látszanak döntések arra vonatkozóan sem, melyik országot választanák, ha nem haza 

szeretnének jönni. Logikusan azt mondhatjuk, olyan országokat, amelyeknek a nyelvét 

beszélik,s a melyekben szakmájukat,tapasztalatukat tudnák hasznosítani. Mivel azonban az 

emigránsok csoportja jóval motiváltabb, mint mondjuk az itthon maradottak, azt mondhatjuk, 

azt a lehetőséget fogják megragadni, amely számukra az adott pillanatban a lehető 

legkedvezőbb lesz, (Vagy annak látják) 

Az angliai magyarok co.uk. című oldal közöl egy írást az alábbi címmel: „Gyere haza 

fiatal! Nem megyek! Miért nem mennek haza az angliai magyarok?” Az írást teljes 

terjedelmében közöljük, elsősorban annak alátámasztására, hogy milyen nehéz és esetleges 

tényleges, valós, a döntéseket megalapozó információt az Internet világából szerezni. 

(Szándékosan nem javítottuk a helyesírási hibákat sem.)58 

„2015 április 25-én megjelent egy cikk a hir24-en, amely arról tájékoztatott hogy a 

Nemzetgazdasági Minisztérium vissza szeretné hozni a külföldre települt fiatalokat, és 

nem kevesebb mint 100 millió forint bevonásával 50 fiatalt óhajtanak először 

megkörnyékezni. Nekem ez több okból gyanús volt, de azért kiraktam az Angliai 

Magyarok Facebook oldalára hogy megnézzem, mi az Angliában élő magyarok 

véleménye, és láss csodát, olvasóink harmincvalahány kommentben erősítették meg 

                                                 
57 http://angliaimagyarok.24.hu/2016/06/23/atgondolnam-visszakoltozzek-e-magyarorszagra-londonban-elo-

magyarok-a-brexitrol/ - a film alapján 
58 http://angliai-magyarok.co.uk/nem-megyek-haza.html  

http://www.hir24.hu/belfold/2015/04/22/gyere-haza-fiatal-kormanyprogrammal-csabitjak-haza-a-londoni-magyarokat/?utm_content=bufferb6234&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://angliaimagyarok.24.hu/2016/06/23/atgondolnam-visszakoltozzek-e-magyarorszagra-londonban-elo-magyarok-a-brexitrol/
http://angliaimagyarok.24.hu/2016/06/23/atgondolnam-visszakoltozzek-e-magyarorszagra-londonban-elo-magyarok-a-brexitrol/
http://angliai-magyarok.co.uk/nem-megyek-haza.html


 61 

aggályaimat a zseniális tervvel kapcsolatban. Egyesek úgy látták hogy ez a legjobban 

azokat érdekelhetné akinek kettő darab édesanyja van, mások arra világítottak rá, hogy 

a program kitalálói elfelejtették hogy miért is hagyta el az országot oly sok fiatal az 

elmúlt 10 évben. Sokan nem értik ezt a mai napig, de mindenkinek jó oka volt arra 

hogy idegen országban próbáljon szerencsét. 

Félreértés ne essék, Magyarország csodálatos! Káprázatosan szép tájak, kedves, 

közvetlen, dolgos emberek (a többség), hihetetlenül jó kaja, és ne felejtsük a magyar 

sört- bort-pálinkát ami oly sokszor csalt mosolyt arcunkra...  

DE…! 2015 április 25-én megjelent egy cikk a hir24-en, amely arról tájékoztatott, 

hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium vissza szeretné hozni a külföldre települt 

fiatalokat, és nem kevesebb mint 100 millió forint bevonásával 50 fiatalt óhajtanak 

először megkörnyékezni. Nekem ez több okból gyanús volt, de azért kiraktam az 

Angliai Magyarok Facebook oldalára hogy megnézzem, mi az Angliában élő 

magyarok véleménye, és láss csodát, olvasóink harmincvalahány kommentben 

erősítették meg aggályaimat a zseniális tervvel kapcsolatban. Egyesek úgy látták hogy 

ez a legjobban azokat érdekelhetné akinek kettő darab édesanyja van, mások arra 

világítottak rá, hogy a program kitalálói elfelejtették hogy miért is hagyta el az 

országot oly sok fiatal az elmúlt 10 évben. Sokan nem értik ezt a mai napig, de 

mindenkinek jó oka volt arra hogy idegen országban próbáljon szerencsét. 

A magyar politika, ill. gazdaság sajnos eléggé hadilábon áll az elmúlt 

száztizenvalahány évben, és jelenleg nem úgy néz ki mintha ez javulni látszana. Nem 

vagyok otthon a politikában, pártállásra való tekintet nélkül sóbányába küldeném az 

összeset, természetesen minimálbérért, hátha jobban átéreznék hogyan érzi magát egy 

átlagos magyar nap mint nap, viszont azt is tudjuk hogy a "fejétől büdösödik a lába", 

és sajna ezeket az embereket mi választottuk mert nem volt jobb, és nem akartuk hogy 

rosszabb legyen. De rosszabb lett. Angliai magyarként bevallom hogy nem követem a 

napi magyar politikát, de azt tudom hogy akármikor beszélek az otthoniakkal, mindig 

elképedek hogy ugyanazokról a problémákról hallok amikkel én küzdöttem mielőtt 

Angliába jöttem. Vagy pontosabban ugyanazokról, plusz egy csomó másikról amit a 

fejesek azóta ötlöttek ki. Hogy áll pl. a munkanélküliség? Jól. Bővebben? Nem jól. 

Akkor miért is kéne mindenkinek hazamenni, attól csak rosszabb lenne, nem? 

Kommentelőink közül néhányan rövid fejszámolást követően megállapították hogy 

100 millió az első 50 embernek az 2 millió fejenként. Én ezt a számítást végigfutattam 

egy nagy teljesítményű számítógépen, és nekem is ennyi jött ki. Szal 2 millió per főből 

akarnak valakinek segíteni, lakhatással együtt... Azt hallottam hogy az ingatlanárak 

viszonylag alacsonyak, de szerintem ennyi pénzből még egy tisztességes kutyaólat 

sem nagyon lehet venni, tehát gondolom a különbözetet a kedves hazatérőnek kell 

majd állnia, ami azért fura egy kicsit, mert ha valakinek 2 milla hiányzik a 

boldogsághoz mert a többit már összegyűjtötte akkor, lehet jobban megéri maradni 

még egy kicsit, ahelyett hogy Állam Bácsival paktáljon. 

Gondolkozzunk Béláim: Ha már annyian elmentek, akkor válogassuk ki azokat akikre 

szükségünk van. Megvan! Fiatalok kellenek. Miért? Mert azok később halnak meg. 

Meg persze hamarabb gondolják meg magukat, és húznak el újból ha mégsem 

működik az ötlet. És persze a fiatalok általában azok akik még nem nagyon tudtak sok 

mindent letenni az asztalra, mivel még most tanulják mesterségüket, vagy még nem 

rendelkeznek masszív tapasztalattal de ez most mindegy. Az érettebb ifjúság 

képviselői már ki is vannak golyózva, első körben ahogy kell. 

Lássuk kire van még szükség... Megfigyeltem hogy nagyon kevés pályakezdő 

diplomás munkanélküli van, szal szerintem hozzuk haza azokat, aki meg mondjuk 

tudna valami piacképes értéket teremteni azokat meg hagyjuk csak meg a hülye 

http://www.hir24.hu/belfold/2015/04/22/gyere-haza-fiatal-kormanyprogrammal-csabitjak-haza-a-londoni-magyarokat/?utm_content=bufferb6234&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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angoloknak. Ide olyanok kellenek akik jobban tudják, és majd elmondják, megtanítják 

a pórnépnek. Ez bizony egy komoly inzultus az otthoni szakemberekre nézve. 

Tapasztalatból tudom hogy az otthoni "jómunkásember" rendszerint jobban képzett, 

önállóbb és kitartóbb mint egy angol, legyen szó kőművesekről, vagy fogorvosokról. 

Az egyetlen dolog amit esetleg megtanulhatnánk az angoloktól az a pozitív hozzáállás. 

Ha megkérdezel valakit hogy érzi magát, mindenki elkezd panaszkodni, míg itt 

mindenki azt mondja hogy "Kösz, jól vagyok" Nem azt nézik az emberek hogy 

hogyan NEM lehet valamit megcsinálni, hanem azt hogy LEHET. De ehhez nem az 

angliai magyaroknak kell hazamenni hanem az otthoni helyzetnek kell változnia, szal 

az emberek pozitívabban látják jövőjüket, azt látják hogy kemény munkájukat 

megbecsülik (nem csak anyagilag), akkor mindenkinek több kedve lenne többet, 

jobban tenni. 

Még a végén az angliai magyarok is hazamennének... Sok olvasónk írta és hozzájuk 

csatlakozom és is amikor azt mondom, kötsétek a pénzt arra hogy az egészségügy jobb 

legyen, adjanak egy kicsit a nyugdíjasoknak, a pályakezdőknek stb. Mi azért mentünk 

el mert láttuk hogy nincs és nem is lesz elég pénz mindenre és úgy éreztük jobban 

járunk ha saját utunkat járjuk ahelyett hogy a nagy magyar csodában reménykedjünk.+ 

Az USA-ban folyt egy kutatás, amelynek eredményeit az erre a célra létrehozott 

Facebook oldalon tették közzé.59 Számtalan érdekes tényezőt ismerhetünk meg az 

USA-ban élő magyarság életével és vélekedésével kapcsolatosan, most mégis, a Mit 

adott Önnek az Amerikai Egyesült Államok? című kérdésre beérkezett, vélhetően 

szerkesztett válaszokat soroljuk. Ezek a pozitív megállapítások segítséget nyújthatnak 

annak megítélésben, mit várnak el emigráns honfitársaink, mitől érzik jól magukat egy 

idegen országban. A 47 válasz közül mindössze öt (17%) volt negatív, a többi pozitív. 

Legjobban így foglalható össze: "Munkát, megélhetést, egészséget, tisztességet, jövőbe 

vetett bizalmat, nyugalmat, szakmai előmenetelt" 

 

Ide kívánkozik a’ Magyarország vár, gyere haza!( http://www.gyerehaza.org) 

honlapról , melynek fő célja az Angliában élők hazacsábítása és informálása,az oldal egyik 

írása, ami a 10 érv Magyarország mellett címet viseli. A szerkesztők szerint ezek a 

következők: 

10. A teljesítményt díjazó jövedelemadó 

2011. január 1-től Magyarországon 16% a személyi jövedelemadó kulcsa. 

Ez még európai uniós viszonylatban is alacsony adókulcs. 

9. A „magyar álom” - szabad pálya az új ötleteknek 

Az „amerikai álom” korszaka véget ért. Nyugaton a piacok beteltek, és ritkán sikerül 

induló cégeknek betörni a nagyok közé. Ezzel szemben Magyarországon érdemes az 

ötleteidet saját vállalkozással kamatoztatni. 

8. Gyerekkorunk életérzései 

Az az érzés, amit a balatoni strandon a naplemente jelent nekünk, 

a banális apróságok, az ízek, a lángos, a zsíros kenyér, a túró rudi. 

7. Budapest - multikultibb, mint gondolnád 

A hazatérők közül többen felfedezték már, hogy a nyugati országok szokásai, ételei 

(miegymás)  

                                                 
59 https://www.facebook.com/Amerikaimagyarvagymagyaramerikai/  

http://www.gyerehaza.org/
http://www.youtube.com/watch?v=e0wkokaybWA
http://www.youtube.com/watch?v=ImLZOCh_h5k
http://www.origo.hu/kultura/20111128-a38-es-a-szimplakert-a-lonely-planet-listajanak-elejen.html
https://www.facebook.com/Amerikaimagyarvagymagyaramerikai/
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kis keresés után mind megtalálhatók Magyarország fővárosában. Ugyanez nem 

mondható el fordítva. 

6. Aranyat érő nyelvtudás 

A magyarok sajnos nem gyakran beszélnek felsőfokon idegen nyelveket.  

A te külföldön megszerzett nyelvtudásod ezért aranyat érhet, ha el szeretnél 

helyezkedni. 

5. Olcsóbb egészségügyi ellátás 

Valóban nincsenek luxus körülmények a kórházainkban, 

viszont az orvosok értenek a dolgukhoz, és egy vizsgálat nem kerül 100 dollárba. 

4. Szép lányok, helyes srácok, igazi barátok   

Magyarországot még nem érintette meg a nemeket összemosó filozófiák szele.  

Egy baráti beszélgetés során is sokkal jobban megértesz valakit, akivel egy 

kultúrkörből jöttél. 

3. Családbarát szociális rendszer 

Magyarországon a GYES két év. Az USA-ban pár hét. Idehaza most megéri 

családosnak lenni: 

a többgyerekes családok jelentős adókedvezményt kapnak, 

a kismamák részmunkaidőben térhetnek vissza a munkaerőpiacra. 

2. Magyarnak lenni... 

…közös emlékeket jelent, olyan sajátos látásmódot és érzéseket, 

amelyeket egy külföldi soha sem fog teljesen átérezni. 

1. A családod és a rokonaid 

 Azok akiket szeretsz, de nem vihettél magaddal. 

…mert még a telefon és a Facebook sem pótolhatja a családi ünnepeket 

5.5.2 Mit adott Önnek az Amerikai Egyesült Államok? 

A válaszokat nem teljes körűen idézzük. vannak a családi helyzetre, szerelemre 

vonatkozóak, a nyelvre, de legtöbbjük a munkára, előmenetelre, megélhetésre és egy másfajta 

világlátásra utal. A válaszok egy része reményteljes és pozitív, más részük inkább negatív 

jellegű volt, ezeket a válaszokat külön csoportosítjuk.  

Reményteljes, pozitív állítások arról, mit adott az Amerikai Egyesült Államok 

"Remenyt. 47 evesen jottem ide ures zsebbel, ennyi volt a magyarorszagi osszes 

jovedelmem, ennyit ertem, zsebemben otezer forint volt. Az USA kitanittatott. Az elso 

itteni szakmamhoz az orvos asszisztensi iskolat teljesen kifizette, meg a 

tankonyveimet is. A foiskolan mindig kaptam osztondijat, mikor meg szegeny voltam, 

kifizette az allam a tandijamat, kesobb osztondijakat kaptam maganszemelyek 

jovoltabol, majd a nagy clinic, ahol 3 evig dolgoztam, kifizette a tandijamat es 

tamogatott mindenben, hogy el tudjam vegezni a foiskolat, semmi kotelezettseget nem 

kert cserebe, csak tanuljak. Ma mar diplomas allasom es sajat hazam van itt." 

"Elsosorban befogadtak mint allampolgart. Kemeny munka volt, munkahelyen 

megallni a helyemet, college-ban tanulni ugyanakkor. De vegig csinaltam, es cask 

koszonettel tartozom ennek az orszagnak. Mar mint nyugdijas valamivel tobb idom jut 

a hosszu es nehez evek utan az aktiv pihenesre." 
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"A férjemet. :) magabiztos angol tudást. Par baratot. Megtapasztalni az eletet 

különböző helyeken. Felnyitotta a szemem a magyar értékekre, pedig mielőtt 

kiköltöztem akkor is értékesnek találtam a magyar kultúrát." 

"Sokat. Új családot, állampolgárságot, barátokat, munkalehetőséget és új 

perspektívákat, kulturális sokszínűséget, stb." 

"Azt hiszem kaptam egy teljesen mas eletet, szemleletet. Meg semmit nem kaptam az 

Amerikai Egyesult Allamoktol, de ez mar valami." 

"több lehetőség, kevesebb politikai szarkavarás, nyugodtabb és magasabb 

életszínvonal" 

"Semmit nem kaptam ingyen, mindenert nagyon meg kellett dolgoznom amim van! 

Amiota ide jottem azota egyfolytaba dolgozom es az elso idokben volt amikor 

egyszerre harom munka helyem volt! Tiz ev utan sajat uzletem lett es azota magamnak 

dolgozom! Itt sem konnyu meg elni,rengeteget kell dolgozni azert h meg tudjunk elni 

azon a szinvonalon amit szeretnenk.Mi itt ingyen soha nem kaptunk semmit!" 

"Politikai menedekjogot, amikor mas orszag nem fogadott be, normalis 

eletkorulmenyeket, lehetoseget a tovabb tanulasra es nem utolso sorban egy jo jovot a 

gyerekeimnek." 

"Felismerést, hogy a magyar oktatasi és norma- rendszer mennyivel eredményesebb, 

mint ahogy gondoltuk régebben." 

"Szabadsagot, boldogsagot, fuggetlenseget, szerlemet, jovobe vetett hitet, remenyt" 

"Megbecsulest, biztonsagot, jovot nekunk, es a gyerekeimnek, lehetoseget, tanulasi 

lehetoseg, tovabbtanulasi lehetoseg a gyerekeimnek, nekem. Ugy erzem, hogy en 

szamitok, bizalmat." 

"az angol nyelv majdnem tökéletes ismeretét, a fiamnak egy magasfoku diplomat" 

"Lehetoseget hogy folytassam a tanulmanyaimat. Konnyebb eletet anyagi 

szempontbol." 

"Magabiztossagot, empatikus kepesseget, uj kulturak megismereset, toleranciat, 

alazatot ...." 

"visszaadta a hitemet a kitarto kemeny munka ertelmeben.." 

"Uj hazat, otthont.Lehetoseget emberhez melto eletre, megbecsulest." 

"Munkat, megélhetést, egészséget, tisztességet, jövőbe vetett bizalmat, nyugalmat, 

szakmai előmenetelt," 

Létbiztonságot és vele nyugalmat Elismerést és erdeknelkuli tiszteletet" 

Negatív jellegű állítások arról, mit adott az Amerikai Egyesült Államok 

"A lehetőségét annak, hogy heti 70-80 munkaórát dolgozhassak 3 különböző, 

rosszabbnál rosszabb munkákban - a család felszinen tartása végett. A helybeliek 

hatalmas előnyt élveznek, mivel mindenki, aki csak képes a saját nevét helyesen 

lebetűzni egyetemi diplomával rendelkezik, igy ha valakinek nincs felsofokú 

végzettsége, teljesen mindegy, hogy mennyire szorgalmas, okos (sőt, zseniális a 

helybeliekhez képest) - nem számit. Betanitott munkás szinten dolgozhat, 3 

munkahelyen is: de mindenhol fél munkaidőben, csak hogy ne kelljen biztositást, 

szabadságot, nyugdijba fizetni. Kizsákmányolás." 
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"Meg nem sokat..csak a lehetoseget h F1.es vizummal bejojjek as orszagba es 

hivatalosan tartozkodhassak.Sen munkajogot Sen egyeb lehetoseget Ben Kaptam. 

Nehez igy elni es kitartonak Lenni de nem adom meg feel. Foggal es korommel 

kapaszkodom es harcolni fogok h itt maradhassak." 

"gondot, adósságot, csalódást" 

„semmit” 

"Fejfajast,betegseget :((" 

 

A blogbejegyzések alapján viszonylag egységes kép rajzolódik ki. Egyfelől annak 

megerősítése, hogy tudomásul kell venni, hogy egy globalizálódó világban mindig lesznek 

emigránsok és betelepülők, feltehetően egyre nagyobb arányban. Ezzel kell számot vetni, és 

arra kell válaszokat keresni, hogyan lehetünk nyertesek ebben a folyamatban. A sok írástból a 

’miért jönne haza’ típusú kérdésre is kirajzolódik valamiféle válasz. Mindenekőtt a 

tisztességes megélhetés lenne fontos, ami azt jelenti, hogy elég a fizetés, a jövedelem, egy 

elfogadható szintű megélhetésre, de lehet belőle távlati célokra félretenni is. Másodsorban a 

biztonság, amely a váratlan élethelyzetek átvészelése során is segítséget jelent 

(társadalombiztosítás, munkanélküli ellátások, segélyezési rendszer, stb.). Harmadsorban 

reményt, hogy mindig van esély arra, hogy a dolgok jobbra forduljanak.  Végül az anyagi és 

szakmai előrejutás lehetősége lenne fontos, amelyet például az ún., életpálya modell-típusú 

programokkal, vagy vállalkozási típusú támogatásokkal lehet elősegíteni. Fontos azonban a 

megfelelően célzott és kalibrált támogatás,.  

6 A hazatérő migráció ösztönzése és a visszatérők integrációjának támogatása – 

összegzés és szakpolitikai ajánlások 

A munkaerő gyorsan növekvő elvándorlása mellett a szakpolitika számára szorító 

feladatként fogalmazódik meg az elvándorlás ütemének a csökkentése, a migráció 

visszafordítás, a külföldön élők visszahívása. Lehetséges-e, mitől lehet sikeres a hazatérő 

migráció ösztönzése és támogatása, a hazatérők munkaerőpiaci reintegrációja. A tanulmány 

végén a szakpolitika számára megfogalmazható tanulságokat összegezzük. A nemzetközi 

kutatások, a hazai vizsgálatok és statisztikai elemzések és a külföldön élők blogelemzésből 

leszűrt tapasztalatok egybecsengenek, ezek alapján összegezhetjük a hazavándorlás várható 

hatását, sikerességét és a lehetséges szakpolitikai beavatkozásokat.  

A tankönyvi logika szerint a munkaerő elvándorlás és a következtében fellépő 

munkanélküliség a gazdasági növekedés korlátjának bizonyul, a hazacsábítás ily módon 

növekedést generálhat. Valójában a logika fordított, a növekedés beindulásával erősödik az 
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emigránsok hazatérése. Az ösztönző programok megfogalmazása kedvező gazdasági környezet 

mellett lehet sikeres és segítheti a hazatérők integrációját.  

Olyan sokkhatások esetében, amilyen feltételeket a Brexit teremthet az Angliában élő 

és dolgozó emigránsok számára, speciálisan kialakított, jól szelektált hazahívó támogatási 

programok sikeresek lehetnek. A Brexit esetében nem ismert a ténylegesen megvalósuló 

átmenet, lehet, hogy változatlan feltételek mellett a már az Egyesült Királyságban élők 

helyzete nem változik, de az is lehet, hogy szelektív módon érvényesül az EU8 polgárok 

további tartózkodásának és munkavállalásának a lehetősége, vagy a változások kedvezőtlen 

közérzetet, szubjektív romló befogadói hangulatot eredményeznek, és hazaáramlás indul meg. 

A Brexit miatti hazatérést célzó programok sikerességének két feltétele lehet: egyrészt lesznek 

olyan migránsok, akik a változás következtében elbizonytalanodva a migráns létben a 

hazatérést választják, számukra ekkor a támogatási lehetőség felkínálása és pontos definiálása 

és célzása a siker záloga. Másrészt a hazai gazdasági kilátások és a biztonságos környezet 

reménye erősítheti a hazatérni vágyókat. Ellenkező esetben hazatérés helyett a másik országba 

továbbvándorlás is lehetséges opció a migránsok számára a Brexit utáni időszakra.  

Az el- és visszavándorlás nem egyszeri és nem egyirányú folyamat, a statisztikák 

tanúsága alapján az elvándorlás növekvő üteme mellett is a hazatérők aránya viszonylag 

magas, az elvándorlókhoz képest mintegy feleannyian hazatérnek egy éven belül. A 

szakpolitika számára fontos tanulság, hogy sokan ösztönzés nélkül is hazatérnek. Nemzetközi 

tapasztalatok alapján is a program kedvezményezettjei olyan hazatérők lehetnek, aki 

egyébként is a hazatérnének Olyan jól célzott programokat kell megfogalmazni, amelyek 

pontosan körvonalazzák a hazacsábítani kívánt csoportot és azt a programot, ami a csoport 

számára a hazatérés és az otthoni beilleszkedés folyamatában tényleges támogatást tud adni.  

A hazatérők pozitívan szelektáltak, az otthon maradottakhoz képest fiatalabbak, 

magasabb iskolai végzettségűek, inkább foglalkoztatottak voltak vagy tanulás után hazatérők, 

összességében a hazatérőket pozitív szelekció jellemzi. A bemutatott számítások ezt 

alátámasztva a magyarországi hazatérőket is pozitívan szelektált csoportként írják le.  

A kutatások folyamatos visszatérő, emellett a gazdasági helyzetre érzékeny cirkuláris 

migrációt igazolnak az EU8-országokban. A hazatérést vonzó, javuló gazdasági kilátások és 

környezet mellett választják a külföldön élők.  

A külföldről hazatérők a munkaerőpiacon kisebb arányban alkalmazottak, inkább 

vállalkoznak, mint a hazaiak, ami a külföldön szerezett tapasztalatok, vállalkozáskészség jobb 

megtérülését biztosítja számukra, a hazatérés után a hasznosítható külföldi tapasztalat a 

munkaerőpiacon bérprémiumot jelent.  
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A hazatérők egy másik része azonban nem talál otthon jó munkalehetőséget, a külföldi 

tapasztalatszerzés során a hazai béreket meghaladó bérszint mellett nem halmozott fel 

szakmai tudást, és a hazatérés után nehezen talál megfelelő bért kínáló munkát, a külföldről 

hazatérés után nem tudnak bérprémiumot érvényesíteni, csalódottak és ismét külföldön 

keresnek munkát.   

A hazatérőket támogató programok egy része a munkaerő hazatérését és 

újrafoglalkoztatását ösztönzi, tanácsadást és tapasztalatátadást, a külföldön élőkkel való 

kapcsolattartást, identitás megőrzést jelent. Komolyabb munkaerőpiaci integrációs 

támogatást, pénzbeli ösztönzést biztosítanak a hazatérést anyagi támogatással ösztönző 

programok. A célzott programok lehetnek általánosak, minden hazatérő számára, mások a 

hazatérni szándékozók vállalkozásindítását, ezzel a hazahozott új vállalkozási készséget és 

kultúrát, a reménybeli innovációt támogatják. A konkrét formát öltő magyarországi és kelet-

európai programok zöme a diplomás, magasan kvalifikált külföldre távozottak hazacsábítását 

célozta. A magyar programok a diplomások visszatérését kiemelkedő kutatási támogatást 

kínálva a kimagaslóan tehetséges fiatal kutatók hazahívására és az itthon élők elvándorlásának 

a megakadályozására (Lendület program 2009 óta), illetve az elvándorlástól különösen 

érintett orvos elvándorlásának megállítására (Markusovszky ösztöndíj)  

A sikeres visszavándorlást ösztönző programok indítását hatásvizsgálatoknak kellene 

megelőznie, a futó programokat hatásértékelésekkel kellene értékelni. A Kelet-Európában 

indított támogatási programokat áttekintve a hatásuk  és sikerességük több ellentmondást vet 

fel.   

 a ténylegesen hazatérők száma egyes programok keretében szerény volt,  

 sok esetben nem volt igazolható, hogy a támogatások hatására tért haza az 

illető, az amúgy is tervezett hazatérés mellett a kedvező támogatás talált 

pénznek, kedvező lehetőségnek bizonyulhatott.  

 a véges keretek, szűkös források elosztása mellett szűk csoport aránytalan 

támogatást kap. 

 a hazatérők kiemelt támogatása az otthon maradottak és a hazatérők között 

feszülteségeket és ellentéteket gerjeszthet. 

 

*** 

A hazatérést vizsgáló kutatások tapasztalatait a migráció résztvevői meglepő 

pontossággal visszaigazolták a feldolgozott blogokban. Árnyaltan fogalmazták meg a 
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hazatérés feltételeit és a sikeres támogatás lehetséges formáit a migráció szereplői. A 

fentiekben összegzett szakpolitikai lehetőségeket és támogatási program irányokat  ezekkel a 

véleményekkel egészítjük ki.   

Egy globalizálódó világban mindig lesznek emigránsok és betelepülők, arra kell 

válaszokat keresni, hogyan lehetünk nyertesek ebben a folyamatban. Első lépésként az tűnik 

nyilvánvalónak, hogy az emigrációt vagy az azt követő visszatérést nehezítő, büntető 

programok biztosan nem érnek el hatást, vagy a célzott hatás éppen ellenkezőjét érik el. A 

globális világ kihívást jelent mindenki számára. A kalandvágyók, az útkeresők, a kíváncsiak, 

a motiváltak szeretnék megismerni az ország határain kívüli lehetőségeket, szeretnék 

kipróbálni magukat. Lehet, hogy épp csak egy baráti, szerelmi, vagy családi kapcsolat vagy 

egy ad hoc döntés vezet az emigrációhoz. Függetlenül attól, hogy kitelepedési szándékuk 

végleges-e vagy sem az emigráció idején, ez a szándék a körülményektől függően változhat. 

Az intézkedéseknek arra kell törekedniük, hogy a hazai körülmények vonzók legyenek, s 

hozzásegítsék az ingadozót a hazatérési döntéshez. 

A honvágy fontosabb a hazatérésben, mint bármilyen más tényező. A korábban 

véglegesnek látszó emigrációs szándék egy pillanat alatt képes megváltozni, s az illető 

hazaköltözik. Ilyenkor nem a honvágy a kimondott ok, hanem valamely lehetőség, de a 

honvágy mondja ki a döntő szót. Azaz a honvágy csak akkor válik tényleges motivációvá, ha 

más tényezők is ösztönzőleg hatnak.  

A külföldi életet és munkát vállalók a kezdeti időszakban számtalan nehézséggel 

szembesülnek. Ezekről általában csak utólag esik szó, amikor már túl vannak ezeken a 

nehézségeken, megoldották, áthidalták, túlélték. Ritka, aki ezek elől megfutamodik, még 

ritkábban találkozhatunk ilyen esetekkel nyilvános felületeken. Mivel ők azok, akik a 

nehézségeket itthon is nehezebben fogják viselni, nem nagyon lehet hatékony programot 

kialakítani számukra. 

Érdemes a hazacsalogató programokkal azokat célba venni, akik céljaikat részben 

vagy egészben elérték. Elvégezték azt az iskolát (általában felsőoktatási intézményt), amelyet 

kiválasztottak, és szereztek némi munkatapasztalatot is. Jó esélyük van arra, hogy itthon 

előnyös pozícióból, az átlagnál jobb feltételekkel induljanak, hiszen van biztos nyelvtudásuk, 

van munkatapasztalatuk, és egyúttal külföldi tapasztalatuk is, amely sok munkaadó 

szempontjából előnyös tulajdonság. Egy mobilitási-letelepedési támogatás, amely a hazatérést 

és az itthoni lakhatást segíti, elégséges motiváció lehet a hazatéréshez.  

Sokan a külföldi tapasztalataikra építkezve nem munkavállalóként, hanem 

vállalkozóként képzelik el itthoni életüket. Ezek a vállalkozások sikerek, mert friss, új 
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szemléletet és/vagy termékskálát hoznak magukkal. Számukra a nehézséget a vállalkozás 

megalapozása és elindítása jelenti, amelyhez gyakran nem elég a külföldi megtakarítás (és az 

OFA 2 m Ft-os60 támogatása sem). Számukra komplex segítségre van szükség, a beruházást is 

támogató kedvezményes vagy vissza nem térítendő beruházási támogatásra, a potenciális 

munkavállalók felkészítésére.  

Megnehezíti a hazatérő csoport támogatásának lehetőségét sok feltétel is, pl. az 

életkori behatárolás, vagy a regisztrált munkanélküli státuszhoz kötött támogatások 

elérhetetlensége. Speciális, de az itthon irányt váltani szándékozó rétegre célzott programok 

szükségesek. 

Nem egyszerűen a több pénz, hanem sokkal inkább a megélhetés minősége és a 

kilátások megléte jelentett vonzerőt a megszólalók számára. Ez a csoport a tisztességes 

megélhetésre vágyik. Ez azt jelenti, hogy elegendő a fizetés, a jövedelem, egy elfogadható 

szintű megélhetésre, de lehet belőle távlati célokra félretenni. Ezt elő lehet segíteni olyan 

támogatási programokkal, amelyek az anyagi terheket, legyen az lakhatás támogatása, a 

diákhitel vagy más adósság törlesztése, nem abszolút értékben rója a fiatalokra, hanem 

jövedelem-arányosan. Így a kezdet nehézségei nem csapnak át a létbizonytalanságba, a 

fizetőképesség növekedésével összhangban állnak. 

Nagyon nagy kihívást jelent a diákhitel rendszer, amely hosszú éveken keresztül ró 

terheket a fiatalokra. Nem önmagában, hanem más terhekkel együtt. Az világosan látszik, 

hogy ma a kezdő fizetések Magyarországon szinte egyetlen szektorban sem elegendőek arra, 

hogy a fiatalok családot alapítsanak, biztosítsák lakhatásukat akár albérlet, akár vásárlás útján, 

ezért a jövedelemhez igazodó fizetési kötelezettségek nagy segítséget jelenthetnek számukra.  

Fontos végül az anyagi és szakmai előrejutás lehetősége, amelyet például az un. 

életpálya modell-típusú programokkal lehet elősegíteni. A biztonságos, előre látható és 

kiszámítható útért sokan hajlamosak feladni a rizikóval elérhető nagyobb hasznokat. 

 

  

                                                 
60 http://ofa.hu/vallalkozz-itthon-fiatal  

http://ofa.hu/vallalkozz-itthon-fiatal
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Függelék – a legérdekesebb írások gyűjteménye 

1 történet 

Hosszú az út Norvégiába61 

A mai egy olyan poszt, ami elég nem is kell sok mindent írni, mert magáért beszél, így talán 

elegendő, ha a szerzőtől, Zolitól idézek, aki szerint történetében nincsenek csodák, hatalmas 

sikerek, van ellenben kemény munka és elszánás. (Na és persze sok képe, amiért külön 

köszönet neki.) 

 
Aker Brygge 

 

„Ez a történet nem a hihetetlen fordulatokról, a meseszerű sikerekről, vagy a mérhetetlen 

látszat-gazdagságról szól. Ebben a történetben nincsenek könnyű csodák éppúgy, mint 

megvalósult álmok és könnyen elérhető célok sem. Lehet ezért nem szeretni, vagy 

unalmasnak, esetleg mázlistának tartani. Azok számára, akik hasonló cipőben járnak, mint mi, 

talán tanulságos lehet a történetünk. 

17 éves korom óta készültem arra, hogy külföldre költözzek, tíz évvel később, 27 évesen 

léptem meg végre azt, amit talán már évekkel korábban meg kellett volna lépnem. Jelenleg 

Norvégiában élek a párommal Oslótól kicsit távolabb, a gardermoeni reptér közelében egy 

kisvárosban. Hogy miért nem korábban, és miért nem Kanadába, ahol a nagybátyámék élnek, 

arról hosszú és kacifántos történetem van. 

A kikövezett út nem mindig segít 

                                                 
61 http://hataratkelo.blog.hu/2015/09/07/hosszu_ut_norvegiaba 
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Hosszú éveken át hallgatni a különböző, hozzá nem értő emberek kioktatását arról, hogy már 

rég Kanadában kellene lennem csak azért, mert rokonaim élnek ott, egyáltalán nem könnyű. 

Pláne, ha az ember mást se szeretne jobban, mint oda kerülni. 

Aki ismeri a kanadai bevándorlási politikát, az tudja: legális letelepedési engedélyhez jutni 

egyáltalán nem könnyű manapság. Jó végzettség, angol és francia nyelvvizsga nélkül szinte 

reménytelen. Márpedig én nem turista vagy illegális bevándorló szerettem volna lenni. 

Sosem elég jó 

Éveken keresztül készültem arra, hogy elég jó legyek, hogy megfelelő legyek egy évről évre 

szigorodó bevándorlási rendszernek. A végén mondhatni feladtam, de azt a vágyamat, hogy 

külföldre kerüljek, sosem adtam volna fel. 

Viszonylag fiatalon, 20 évesen már munkába álltam (akkor még az első számú prioritás a 

mielőbbi munkatapasztalat szerzése volt a kanadai vízumhoz), hogy aztán éveken keresztül 

bizonyítsak: elsősorban magamnak. 

Amint egy kicsit kezdtem rutinosabbá válni valamiben, azonnal újabb és újabb akadályokat 

görgettem magam elé. Rögös volt az út, több mint öt évig dolgoztam azon, hogy 

elfogadjanak, hogy kiemelkedjek, és végre észrevegyenek. 

Az előrejutás relatív 

Amikor végül sikerült pozíciót váltanom (irodista lettem 5 év kemény munka után), egyszerre 

hatalmas kő esett le a szívemről, ugyanakkor hatalmas teherként nehezedett rám az új 

feladatkör, amiben bizonyítanom kellett. Körülbelül 115 ember beosztását egyengetnem 

hónapról hónapra, ami emberpróbáló feladat volt. 

Végül 2014 nyarán, a nyaralásunk közepén – amikor éjszaka a sötétben lopózó démonként 

leselkedett az ágyunk fölött a hazautazás (és az újbóli munkába állás) nyomasztó réme – 

döntöttünk úgy, hogy véget vetünk ennek, és mielőbb elindulunk valamerre. 

Magyarország 

„Majd ha észrevesznek, odateszem magam!” „Majd ha megfizetnek rendesen, akkor jobban 

dolgozom!” „Én nem maradok bent túlórázni, így is épp eleget dolgozom!” Aztán a 

következő hónapban megy a szitkozódás, hogy a másik miért keres többet. Az, aki mindent 

bevállalt, aki megszakadt, hogy mások helyett dolgozzon. 

A legjobban az tetszett, hogy volt, aki négy hét betegszabadság után kevesellte a fizetését. 

Ilyen és ehhez hasonló történetek százait tudom felidézni, amikor a Magyarországon 

ledolgozott éveimre emlékszem vissza. 
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Amikor a munka szóra gondolok, akkor az az érzés jut eszembe, amikor nem volt se 

szabadnap, se szabadság. Nem létezett hétvége, egy napot nem tudtam munka nélkül eltölteni. 

Mindenhol utolértek a telefonok, és ha szabadságra mentem, az utána következő héten 

megszakadtam, annyi munka halmozódott fel. 14 egymást követő, reggeltől estig munkával 

töltött nap után elgondolkoztam, vajon megéri-e mindez. 

Döntés, lehetőség 

Az előzőekben nagyjából felvázoltam az események kiindulási alapját. Alapvetően baromi 

szerencsésnek mondhatjuk magunkat. A magyarországi cég, ahol dolgoztunk, egy nemzetközi 

vállalat – multi, ha úgy tetszik – és a jelenlegi munkánkat is ugyanennek a cégnek 

köszönhetjük. 

Egy keddi nap reggelén csörgött a telefonom, a főnököm hívott azzal, hogy Oslo érdekelne-e. 

Rávágtam, hogy igen, és pénteken már a felvételi papírokat intéztük. 

 
A legelső kép, amit az országban csináltam, még érkezéskor a buszról 

 

Egy hónap múlva indultunk, hétfőn érkeztünk és kedden írtuk alá a munkaszerződésünket. 

Azóta négy hónap telt el, sikerült állandó szállást találnunk, beköltöztünk és be is rendeztük a 

teljesen üres lakást. Eddig egyszer utaztunk haza, kétszer látogattam barátokat Angliában, de 

megyünk harmadszor is, és már a szeptemberi nyaralásunk is le van foglalva. 

Valóban szerencsésnek, sőt: álomszerűnek tűnik mindez. Ha nem nézzük mindazt, ami 

mögötte van. Magyarországon hat évet dolgoztam egy cégnél, az abszolút nulláról építettem 
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fel magamat. Miután 2013-ban sikerült összetörnöm az egyik céges autót, úgy éreztem, innen 

már nem lehet lejjebb kerülni. 

Ezért aztán elindultam felfelé. Odatettem magam, 150, sőt, 200%-ot is beleadtam. A túlóra 

nem volt kérdés, általában önként maradtam bent tovább, nem ritkán órákat. 

Olyan dolgokkal foglalkoztam, amihez semmi közöm nem volt, de még csak nem is kértek 

meg rá. Pusztán szívességből. A szívességből hálálkodás, a hálálkodásból kérés, a kérésből 

plusz feladat született. (Persze mindezek mellett az eredeti pozíciómban is helytálltam, hiba 

nélkül.) 

Másfél év kőkemény munkával – az utolsó pár hónapban már bőven havi 200 munkaóra fölött 

– jutottam el oda, hogy felkértek egy új feladatkörre. Ebben az új szerepben fél évet 

dolgoztam, amikor úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. Túl sok volt. 

Ekkor kértem meg a főnökömet, hogy segítsen munkát találni külföldön. Ez idén januárban 

volt, akkor már több mint két éve dolgoztam azon, hogy sikerüljön előrébb jutnom. 

Minden a saját döntésem volt. Én határoztam el, hogy előrébb jutok, bármi áron. Én 

döntöttem úgy, hogy többet vállalok a kötelezőnél. Én döntöttem el, hogy külföldre megyek – 

bár akkor még nem tudtam, hogy hol fogok kikötni. Azok az emberek, akiknek a 

megjegyzéseit fentebb idéztem, csak megerősítettek abban, hogy nem ott van a helyem. Hogy 

többre vagyok hivatott. 

Lehet szerencsének nevezni, hogy ide kerültem, de az én szememben egyáltalán nem az. 

Kőkeményen megdolgoztam ezért a lehetőségért, azért, hogy a főnököm számára magától 

értetődő volt, hogy segít nekünk munkát keresni. Hálás vagyok neki, és köszönettel tartozom, 

ugyanakkor büszke is vagyok arra, amit saját magamnak kiharcoltam. 

Véleményem szerint a szerencse relatív. Ha keményen dolgozol, és elmélyülsz abban 

maximálisan, amit csinálsz, akkor sikereid lesznek előbb-utóbb. Én ebben hiszek. Nagyon 

mélyről indultam, és önerőből jutottam el idáig. 
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A norvég időjárás igyekezett minél hamarabb megismertetni velünk magát, így érkezésünk után 3 nappal egy 

komolyabb hóvihar szakadt ránk (március 26-án)  
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Norvégia 

Mindketten Norvégia legforgalmasabb repterén, Oslo Gardermoen repterén dolgozunk. 

Amikor azt gondoltam, hogy Ferihegyen sok a munka, akkor még nem láttam ilyen forgalmú 

repteret a színfalak mögött. (Az éves utasforgalom kb. 2,5-szerese az otthoninak.) 

Alapvetően jó benyomásokat szereztünk az itteni emberekről. Hozzánk hasonlóan rengeteg a 

bevándorló, a cégünknél kb. minden második munkavállaló külföldi. A legtöbben 

Svédországból jöttek (mert itt jobbak a fizetések és beszélik a nyelvet), de nagyon sok a 

pakisztáni, a román és a spanyol kolléga is. 

Velünk egy időben heten érkeztek Romániából, hozzánk hasonlóan mindegyikük reptéren 

dolgozott előtte. De már az ő érkezésük előtt is számottevően sok romániai kolléga dolgozott 

a cégnél. Van két erdélyi magyar kollégám is, úgyhogy néha még magyar szót is hallok bent. 

  

Norvégia alapvetően hideg és iszonyú drága ország. Rengeteg jó írást olvastam már a 

Határátkelőn korábban az országról, így részletes bemutatásba nem mennék bele. 

Ha valaki ide készülne esetleg, annak elsősorban azt tanácsolnám, hogy minél több tartalékot 

halmozzon fel otthon. Én a hat év alatt, amit csak tudtam, félreraktam. Az ebből összegyűlt 

pénznek a harmada elment az első hónapban (leginkább ételre és tömegközlekedésre), a többit 

pedig a kaució elvitte. 

 
A szoba, ahol pontosan 90 napig tengettük napjainkat, mielőtt beköltöztünk a lakásunkba. Ez volt az ára.  

http://hataratkelo.blog.hu/media/skins/hataratkelo_1600321/#gallery-1441561127_1
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Viszont ha nem lett volna ez a tartalék, akkor nem tudtunk volna ilyen gyorsan elköltözni a 

motelből, ahol 3 hónapig laktunk. Mindezek után elégé sokkoló volt, hogy az első kéthavi 

fizetésem több volt annál, mint amit otthon félre tudtam tenni hat év alatt. 

Még az országról annyit, hogy a helyi emberek igencsak lazák. Olykor túlzásba is viszik a 

lazaságot. A köszönés nem divat, ahogy a kézfogás sem. A zsebkendőt nem ismerik. 

Viszont nagyon segítőkész mindenki. Kivéve, ha valami ügyintézésre kerülne sor. A 

bürokrácia egy általam eddig nem ismert szinten van ebben az országban. Azt már otthon is 

megszokhattuk, hogy hétvégén leáll minden, de az ötnapos húsvéti szünet igencsak 

megdöbbentő volt számunkra (csütörtöktől hétfőig megállt az élet). 

Emellett igen lassan csordogálnak a hivatalos ügyek. De ha egyszer sikerül magad 

regisztrálnod a rendszerbe, akkor hirtelen ez az egész átvált egy félelmetesen egyszerű és 

barátságos rendszerbe. 

A lakásunkban az internet beállítása (miután megvolt a szerződés) körülbelül öt percet vett 

igénybe például. A telefon előfizetésem feltételeinek módosítása még ennyi sem volt, és 

online el tudtam intézni. Időnként azt érzem, hogy fényévekkel előttünk járnak bizonyos 

dolgokban (pl. a szelektív hulladékgyűjtésben, vagy online adminisztrációban), más 

dolgokban jobb volt az otthoni rendszer. 

Minden ügyintézés feltétele az ún. ID-number (személyi szám, ami a TB és adószámod 

egyben), ezt csak munkaszerződés függvényében adnak. Amíg nincs munkád, semmit nem 

tudsz intézni. Ezért voltunk nagyon szerencsések, hogy rögtön érkezéskor kaptunk szerződést. 

Munkaszerződés hiányában hatalmas tartalékokra van szükség ahhoz, hogy valaki fent tudja 

magát tartani, az élet itt nagyon drága. Emellett a nyelvismeret is fontos. Nekünk ebben is 

szerencsénk volt, ugyanis a reptéren a sok éves szakmai tapasztalat miatt elnézték nekünk, 

hogy nem beszéljük a nyelvet. Mindenhol máshol viszont kérik. 

Akit érdekel, és tényleg szeretne belevágni, az mindenképpen vegyen nyelvórákat otthon. 

Nem könnyű, de lehet találni nyelvtanárt, és a nyelv nem túl nehéz, szerintem könnyen 

tanulható. Aki beszél németül, annak szinte magától értetődő lesz. 

Relatív gazdagság 

Nagyon jól hangzik, hogy a belépő szintű munkákkal itt akár havi 6-700 ezer forintnak 

megfelelő koronát kereshet az ember. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy ennek gyakran 

legalább a fele csak a lakbérre megy el. 
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A norvég lakosság alsó 10%-a 20-25 ezer korona között keres havonta (mi is ebbe a rétegbe 

esünk, ahogy szerintem minden más rendes pályakezdő-bevándorló), az átlag havi jövedelem 

30-35 ezer korona. (A felső 10% 80-90 ezret keres havonta.) 

Ezek a számok viszont nyelvtudás és itteni referenciák nélkül elérhetetlenek. A főváros 

környékén egy szoba 5-6 ezer, egy lakás 8-10 ezer korona. Egy hónapban ennivalóra kb. 3-6 

ezer között költ az ember, étkezési habitustól függően. 

Lehet spórolósan csinálni, olcsó alapanyagokból és csak otthonfőzéssel. Én sokszor veszek a 

reptéren kaját (nincs mindig időnk főzni), így átlagban 5-6 ezer körül költök kajára havonta. 

A tömegközlekedés húzós, Oslóból bejárni 1500 korona lenne havonta, mi fele ennyit 

fizetünk csak, mert a reptér közelében találtunk lakást, így csak egyzónás bérletet kell 

vennünk. 

  

Az viszont még így is elmondható, hogy havonta egy repülőjegy kényelmesen belefér, és nem 

kell számolgatni hónap végén, mert kijövünk. Az pedig, hogy egy havi fizetésünkből sikerült 

berendeznünk egy komplett lakást számomra felér egyfajta csodával. 

Ennek ellenére nem érzem, hogy bármivel gazdagabb lennék, mint otthon voltam. Egész 

egyszerűen csak itt az a normális, hogy az ember megengedheti magának azt a luxust, hogy 

számolgatás és spórolás nélkül kijön egy hónapban normálisan. 

Megéri 

Mindent összevetve megéri váltani. Ha nem is feltétlenül Skandináviába, de mindenképpen 

érdemes mozdulni otthonról. A világ fejlettebb országaiban nem kell mindenféle 

megaláztatáson átesni, hogy értelmes munkát kapjon az ember, nem éhbérért dolgoztatják a 

kétkezi munkát végzőket (nálunk a cégnél a rakodók keresnek messze a legjobban!). 

http://hataratkelo.blog.hu/media/skins/hataratkelo_1600321/#gallery-1441561184_1
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Az ügyintéző mosolyog, és segíteni próbál, nem mielőbb lerázni, és néha úgy érzi az ember, 

hogy tényleg emberszámba veszik. A szakszervezet nem csak a hírekből ismert, és valóban, 

szinte lehetetlen kirúgni valakit. (Nem is hallottunk még ilyenről, otthon pedig mindennapos 

volt a dolog.) 

Ha valaki hibázik, nincs egyből keresztre feszítve. Persze megdicsérni itt sem fognak, de 

ordítozás és megaláztatás nincsen. Helyette higgadt fejmosás és sokszori figyelmeztetés 

várható. 

Nekünk megérte váltanunk. Nekem abszolút nincs honvágyam, inkább csak a barátaim 

hiányoznak. Az internet segít csökkenteni a távolságot, de eltűntetni nem tudja azt. Havi egy 

hazaút viszont sokat segít a dolgon.” 
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2. történet 

Miért megy el egy fiatal kutató? 

Sokat hallunk a határátkelés kapcsán a diplomások (vagy diploma előtt állók) elvándorlásáról, 

ami jó esetben persze nem mosogatást, vagy takarítást jelent, hanem szakmai megbecsülést. 

Ádám története iskolapéldája annak, hogyan is működik az agyelszívás. A célország ebben az 

esetben Ausztria. 

 
A kép illusztráció 

 

„Szeretném veletek megosztani a történetemet, mivel úgy érzem, tanulságos lehet a hozzám 

hasonló helyzetben lévőknek. Szerintem rávilágít néhány érdekes különbségre a magyar és a 

nyugat-európai munkaerőpiaci hozzáállása között. 

Jelenleg BSc diplomám lezárásához közelítő mérnökhallgató vagyok Budapesten, az egyetem 

„hagyományainak" megfelelően két szemeszter csúszásban. Emellett másfél éve 

távkapcsolatban élek bécsi barátnőmmel. 

Nyári munkát kerestem, mivel szerettem volna elmenni nyaralni és ezt jelenleg nem 

engedhetem meg magamnak. (Ismerős?) Tavaly nyáron, a szakmai gyakorlatom szervezése 

alatt sikerült egy elég átfogó képet kapnom a magyarországi szakmai lehetőségekről 

pályakezdőként, vagyis pályakezdéshez közelítő hallgatóként. 

Fogalmazzunk úgy, hogy a magyar cégek nem voltak elragadtatva tőlem. Épp ezért 

diákmunkákat, adománygyűjtést, szórólapozást, raktári munkákat néztem, most már Bécsben. 

A magyarországi tapasztalataimból kiindulva nem is álmodtam arról, hogy lehetőségem lesz a 

szakmámban elhelyezkedni. 

 

 



 84 

Válaszok 

Szerencsére a barátnőm rábeszélt, próbáljam meg mégis. Elvégre mit veszíthetek vele? 

Elkezdtem tehát magyar és osztrák cégeket bombázni az egyelőre igen rövid szakmai 

önéletrajzommal. 

Az egyetemen teljesített tárgyakon és laborokon kívül valójában egy érettségi bizonyítványt 

és két nyelvvizsgát tudok felmutatni, ez nem hangzik valami soknak, legalább is a magyar 

munkaerő-piacon. Sajnos ezt kicsit későn tettem meg, május elején. 

Ennek ellenére számos pozitív választ kaptam osztrák cégektől, melyekben az szerepelt, hogy 

bár erre a nyárra már nem tudnak nekem helyet biztosítani, jövőre, diplomásként 

mindenképpen vegyem fel velük a kapcsolatot, mert komolyan érdeklődnek utánam. Ez jól 

esett. 

Természetesen emellett számos standard elutasító válasz is érkezett, miszerint: „Köszönjük 

jelentkezését, sajnálattal közöljük, hogy nem tudunk önnek állást kínálni, viszlát." Itt 

megjegyezném, hogy nem az szerepelt a válaszokban hogy majd értesítenek, hanem az hogy 

ne is számítsak rájuk. Az utóbbit sokkal korrektebbnek tartom. 

A magyar cégek részéről viszont semmi. Annyi sem, hogy fogadták volna a jelentkezésemet. 

Egy váratlan telefon 

Egyik hétfő délelőtt viszont egy ismeretlen osztrák szám hívott. A HR-es bemutatkozott 

ugyan, de a cég nevét nem említette, én pedig nem mertem megkérdezni, ennek ellenére 

megbeszéltünk egy interjút csütörtökre. 

Utánanéztem hát, hogy melyik cégnél, milyen pozícióra jelentkeztem és el is szomorodtam. 

Egy színvonalas kutatóintézetről van ugyanis szó, akik technikust keresnek, teljes 

munkaidőre, azonnali kezdéssel. 

Be is ugrott, csak azért jelentkeztem, mert a kutatási terület nagyon szimpatikus volt, de nem 

fűztem hozzá semmi reményt. Remek, én július előtt nem tudok kezdeni, mivel vizsgáim 

vannak, és szeptembertől kezdődik az utolsó aktív félévem. Erről ennyit. Valószínűleg el sem 

olvasták az önéletrajzomat csak mindenkit behívnak, aki jelentkezett, gondoltam legalább is 

én. (Ez többször előfordult már velem.) 

El is kezdtem megfogalmazni az időpontot lemondó, elnézést kérő e-mailt. Párom ennek 

ellenére elzavart az interjúra, félredobva az esélytelenségemet taglaló érveimet, hiszen mi 

vesztenivalóm van? (Mondjuk az, hogy hülyét csinálok magamból egy cég előtt, ahol 

diplomásként talán el tudnék helyezkedni, és megjegyzem: nagyon szívesen dolgoznék ott...?) 
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Meglepetések sora 

Innentől kezdődtek a meglepetések. Amellett, hogy a megbeszélt időpontban egy rendkívül 

modern és jól felszerelt épületben találtam magam (mondjuk erre pont számítottam) egy 

fiatalos és dinamikus csapatot találtam ott. Az átlagéletkor szerintem maximum harminc év. 

A következő meglepetés az volt, hogy nem csak elolvasták az önéletrajzomat, az interjúztató 

kutatásvezető egy oldalnyi kérdéssel érkezett. A szakmai pontokra koncentrált, azt, hogy még 

van egy félévem Budapesten elintézte azzal, hogy húsz vagy harminc órában szeretnék-e 

dolgozni. Ennyi. 

Ez őszintén szólva sokként ért. Rá is kérdeztem, azt hittem, nem értettem jól. Erre a 

következő választ kaptam: "Itt többéves kutatási projektek futnak, ebből kifolyólag senkit sem 

érdekel, hogy kedden vagy csütörtökön végzi el a feladatait." Na, erre nem számítottam. 

Ezek után megbeszéltünk egy próbanapot a következő hétre. Nagyon jó hangulatban 

távoztam. 

Egy hihetetlen beszélgetés 

A próbanap, pontosabban "belekóstoló-nap" ahogy ott nevezik, szintén nagyon jó hangulatban 

telt. Több munkatárssal is együtt dolgoztam számos feladaton és kiderült: nagyon sok szabad 

kapacitás van, ezen belül nekem kell eldöntenem, hogy pontosan mivel is szeretnék 

foglalkozni. Ez sem volt ismerős itthonról. 

A másik meglepetés az intézet vezetőjével való elbeszélgetés volt. Ő ugyanis arra volt 

kíváncsi, hogy én hogy éreztem magam ott, a szakmai felkészültségemről szó sem volt. 

Úgy fogalmazott: "Mi a profilunkból adódóan hosszú távra keresünk valakit. Ez csak akkor 

működhet, ha ön is jól érzi magát nálunk, nagyon fontos, hogy a munkatársak között 

meglegyen a megfelelő légkör." 

Továbbra sem értettem, hogy miért van szó az én igényeimről és elvárásaimról. Nem 

gondoltam volna ugyanis, hogy ez a világon bárkit is érdekel. Majd jött a kegyelemdöfés: "Ha 

szeretne továbbtanulni, az is megoldható, nagyon sokan dolgoznak emiatt harminc órában, 

emellett nagyon érdekes kutatási témákat is tudunk biztosítani egy diplomamunkához." Itt 

majdnem elröhögtem magam. 

Aztán folytatta: "Most menjen haza, és gondolja át alaposan, hogy szeretne-e velünk 

dolgozni. A jövő héten várjuk a válaszát." Mikor elkezdtem volna, hogy ezen nincs mit 

átgondolni, belém fojtotta a szót. "Ez nem egy olyan döntés, amit itt helyben meg lehet hozni. 
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A barátnőjével is mindenképp beszélje meg, mivel ez őt is komolyan érinti. Hétfő előtt ne is 

válaszoljon." 

Itt elröhögtem magam, mert egész egyszerűen nem értettem a helyzetet. A tapasztalataim 

alapján ugyanis az álláskeresés nem így működik. Úgy tűnik tévedtem. 

Az utolsó meglepetés akkor ért, mikor megkaptam a munkaszerződésemet. Technikusnak 

jelentkeztem, a hirdetésben megjelölt fizetésért. Junior kutatónak vettek fel, egy jóval 

magasabb bérért. Pedig az alacsonyabbal is nem hogy elégedett, boldog lettem volna. 

Mi szól Ausztria mellett? 

Ennek ellenére nehéz szívvel hagyom el Magyarországot, pedig a karrierem mellett a 

magánéletem is Ausztriába húz. De nem azért tanultam ennyi éven keresztül, hogy csekkeket 

kelljen „tologatnom” és hogy örüljek, ha megengedhetek magamnak egy hetet a Balatonnál. 

Hogy havi százötven-ezer forintért nekem kelljen alkalmazkodni, és örülhetek, ha van 

munkám. 

Ehhez járul még néhány apróság, hogy normálisan működik a tömegközlekedési hálózat, 

hogy ingyenes a felsőoktatás nekem is, szerződések és röghöz kötés nélkül, a 13. és 14. havi 

fizetés, az utazási költség visszatérítése adójóváírásként, hogy mindkét fél tartja magát a 

megkötött megállapodásokhoz. Igen, az Állam is. Továbbá az, hogy nyugaton a munkavállaló 

is ember, az ő igényei is számítanak. 

Valójában arról van szó, hogy ott látom a jövőmet. Látom azt, hogy ha elhivatottan elvégzem 

a munkámat, megkapom, amit elvárok cserébe. Azt, hogy elmehessek nyaralni anélkül, hogy 

legózni kéne a pénzzel. Hogy ne a termékek ára, a minősége lehessen az elsődleges szempont. 

Hogy ne fulladjak bele a hitelekbe. Nem hiszem, hogy ez irreális elvárás. 

Mi lesz az állampolgársággal? 

Magyarország ehhez képest egész egyszerűen nem versenyképes. Ez hosszú távon igen 

komoly problémát jelent, hiszen így a képzett és ambiciózus emberek elmennek innen, 

pusztán azért mert egy normális és fenntartható életet szeretnének maguknak. Ezért pedig nem 

ítélheti el őket senki. 

De akkor ki marad? Mi lesz itt két évtizeden belül? Emiatt nagyon aggódom, és úgy 

gondolom a döntéshozók is aggódhatnának. A röghöz kötés ezt nem oldja meg. A képzésem 

költsége a fizetésemhez képest ugyanis aprópénz. 

Hat év munkaviszony után jár az osztrák állampolgárság, osztrák nyugdíjjal. Ehhez viszont 

vissza kell adni a magyart. Ez egy nehéz döntés, nem szívesen hoznám meg most. De ahhoz, 
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ahogy most itthon mennek a dolgok, amerre politikailag, társadalmilag és gazdaságilag 

haladunk, egész egyszerűen nem adom a nevem és a szaktudásom.” 
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3. történet 

„A dolgok, amik otthon elnyomtak, külföldön nincsenek”62 

 

A Brexit alaposan megkavarta az Egyesült Királyságban élő magyarok elképzeléseit is, akad, 

aki az állampolgárság felvételét fontolgatja, mások a hazaköltözést. Utóbbiak közé tartozik 

Csaba is. 

„Rájöttem, hogy kurvára nem érdekel Anglia. Tök jó ott legénykedni, de megismerkedtem a 

barátnőmmel, aki magyar, és úgy döntöttem, hogy Magyarországon mégis jobb lakni” –

 mondta Csaba az Eurológusnak. 

A fiatalember tavaly azért akart brit útlevelet, hogy könnyebb legyen az USA-ba business 

vagy zöldkártyát szereznie, és, hogyha kitalálnák otthon, hogy most már minden magyar 

állampolgárnak „málenkij robot” van, akkor könnyen mondhassa, hogy „mától csak angol 

vagyok”. 

„Rengeteg mindent tanultam, sok új pozíciót kaptam azóta is, és megtanultam elkérni a 

szolgáltatásom árát” – mondta most a hét évet Londonban töltő, ott cégek informatikai 

részlegeinek a működésének újratervezésével foglalkozó fiatalember. Csaba most 

Magyarországon alapítana céget (amihez a magunk részéről sok sikert kívánunk…). 

„Miért van az, hogy Sanyi mosogat Magyarországon, aztán kimegy, és hirtelen 

üzlettulajdonos lesz? Nem azért, mert Angliába ment ki, vagy Németországba, vagy mert 

Thaiföldön szebben mosolyognak a lányok. Hanem azért, mert a dolgok, amik elnyomták 

Magyarországon, külföldön nincsenek” – foglalta össze tapasztalatait. 

„Nem az van kirakva az utcán, hogy rosszabbul élünk, mint négy éve, hanem az, hogy kriksz-

kraksz-kruksz külföldiül, amit nem ért. A problémája, ami elől elköltözött otthonról, 

valószínűleg továbbra is megvan, viszont a környezetváltozás kiüt egy csomó aberrációt, és 

feltölti az embert életkedvvel” – vélte Csaba. 

Hazatérés ide vagy oda, azért reálisan nézi a dolgokat és az Angliában tartózkodásra 

feljogosító vizsgát már tavaly letette: „Bármi is van, ezzel a papírral én ott lehetek, élhetek, 

akkor is, ha felbomlik az unió”. 

 

  

                                                 
62 http://hataratkelo.com/dolgok-amik-otthon-elnyomtak-kulfoldon-nincsenek/  

http://index.hu/kulfold/eurologus/2016/10/26/rajottem_hogy_kurvara_nem_erdekel_anglia/
http://hataratkelo.com/dolgok-amik-otthon-elnyomtak-kulfoldon-nincsenek/
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4. történet 

Mit adott Önnek Magyarország? és Mit adott Önnek az Amerikai Egyesült Államok? 

 

 
Forrás: 
https://www.facebook.com/Amerikaimagyarvagymagyaramerikai/photos/a.623536867747616.1073741

828.620161231418513/785137168254251/?type=3&theater 

 

 

 

 
Forrás: 

https://www.facebook.com/Amerikaimagyarvagymagyaramerikai/photos/a.623536867747616.1073741

828.620161231418513/783790878388880/?type=3&theater 

 

 

  

https://www.facebook.com/Amerikaimagyarvagymagyaramerikai/photos/a.623536867747616.1073741828.620161231418513/785137168254251/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Amerikaimagyarvagymagyaramerikai/photos/a.623536867747616.1073741828.620161231418513/785137168254251/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Amerikaimagyarvagymagyaramerikai/photos/a.623536867747616.1073741828.620161231418513/783790878388880/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Amerikaimagyarvagymagyaramerikai/photos/a.623536867747616.1073741828.620161231418513/783790878388880/?type=3&theater
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