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A magyar migráció alakulása az 1800-as évektől 
napjainkig, jövőbeli kitekintéssel

Tanulmányom Magyarország kivándorlási folyamatait vizsgálja az 1800-as évektől 
egészen napjainkig és egy kutatás segítségével kitekintést ad a jelenlegi felsőoktatási 
intézményekben tanulók jövőbeli migrációs szándékára is.

Az 1800-as évektől az I. világháborúig a Nyugat-Európába, illetve az Amerikába irá-
nyuló migráció volt a jellemző, melynek kiváltó okaként gazdasági és politikai tényezők 
egyaránt közrejátszottak. Az I. és II. világháború alatt és között a migrációt a háborús vi-
szonyok és az éppen aktuális politikai tényezők befolyásolták. A szovjet megszállás alatt 
jelentősen szabályozták a migrációs folyamatokat. Ennek ellenére kivándorlási hullám 
ezen időszakokban is volt, gondoljunk csak az 1956-os forradalomra és az azt követő 
megtorlásra. Emellett a német kisebbségek Németországba történő áttelepülését több 
esetben is engedélyezték, támogatták. A restriktív kivándorlási politikának az 1989-ben 
végbemenő rendszerváltozás vetett véget. A migrációs folyamatok ebben az időszakban 
nem változtak meg Magyarországon, a migrációs szándék nem növekedett.

A migrációs folyamatokban a változást a 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozás 
és a munkavállalási korlátok megszűnése hozta el. A kivándorlási folyamat növekedését 
a 2008-as gazdasági világválság is tovább erősítette.

Napjainkban a felsőoktatásban tanulók körében igen magas a kivándorlási szándék. A kuta-
tásban résztvevő egyetemisták vagy főiskolások kevesebb mint fele tervezi, hogy külföldön ta-
nuljon tovább, későbbi munkavállalás miatti kivándorláson azonban már sokan gondolkodnak.

Tanulmányomban Magyarország kivándorlási jellemzőit kívánom bemutatni, vizsgál-
va a migrációs folyamatok történelmi és várható jövőbeli alakulását, továbbá részletesen 
elemzem a jelenkori migráció formáját, a kivándorlók kor és nem szerinti összetételét, és 
a kiutazási célországok változását a történelem során egészen napjainkig, illetve annak 
várható jövőbeli alakulását a kutatáson keresztül. 

Az elemzéshez a magyar (KSH) és a nemzetközi statisztikai hivatalok adatbázisait 
(Eurostat, ENSZ), valamint a 2016 második negyedévében a felsőoktatásban tanulók 
körében végzett saját kutatás eredményeit használom fel.

(Bevezető) Napjaink a népvándorlás kora, mely alatt nem csupán az Európába beáramló, ha-
nem az Európán belüli népességmozgást is értjük. A migráció már az elmúlt évszázadokban 
is igen jelentőssé vált a kontinensen belül. Az 1800-as évektől az I. világháborúig a Nyugat-
Európába, illetve az Amerikába irányuló migráció volt a jellemző, melyek elsődleges okai 
gazdasági tényezők voltak. Az I. és II. világháború között és alatt a migrációt a háborús vi-
szonyok és az éppen aktuális politikai tényezők befolyásolták. A II. világháború után hazánk-
ra a kényszermigráció volt a jellemző, gondoljunk csak a csehszlovák–magyar lakosságcse-
rére. A szovjet megszállás alatt igen erősen szabályozták a migrációs folyamatokat. Ennek 
ellenére kivándorlási hullám ezen időszakban is volt, tömeges kivándorlás azonban csupán 
egy nagyobb történelmi eseményhez köthető, az 1956-os forradalomhoz.

1989 után a migrációs folyamatok belső korlátozása megszűnt, ennek ellenére magas 
migrációs szándék nem volt. A 2004-es EU-csatlakozás, majd azt követően a 2008-as 
gazdasági világválság azonban felerősítette a migrációs folyamatokat.
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E cikkemben Magyarország jelenkori migrációs formáit, a kivándorlók kor és nem 
szerinti összetételét, és a kiutazási célországaikat is vizsgálom. Ehhez a 2016-ban vég-
zett kutatásomat használom fel.

A rendszerváltozás után az országot elhagyó személyeknek már nincsen bejelenté-
si kötelezettsége az állam felé és a kilépőket sem fűzi ehhez semmilyen érdek egyik 
országban sem. A tényleges kivándorlók számbavételére emiatt a befogadó országok 
statisztikáit érdemesebb vizsgálni és ezek alapján meghatározni a kivándorlók számát. 
A célországokban sokkal nagyobb a regisztrált bevándorlók száma, melynek oka, hogy 
a különböző szociális ellátások, illetve a munkavállalási szándék miatt a bevándorlók 
regisztrálnak a különböző rendszerekbe, melyből pontosabban meghatározható a mig-
ránsok száma (Gödri és Tóth 2010).

A magyar statisztikai hivatal módszertani tájékoztatója alapján a kivándorlók számának 
meghatározása 2009-ig a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 
személyiadat- és lakcímnyilvántartása, 2010-től pedig az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Társadalombiztosítási azonosító jel nyilvántartása alapján történik. A statisztikai 
hivatal szerint kivándorló az a magyar állampolgár, aki végleges külföldi letelepedés szán-
dékával vagy ideiglenes külföldi tartózkodás céljából hagyja el Magyarországot.

Egyes kutatók úgy vélik, hogy annak az oka, hogy 2004 után Magyarországon nem 
nőtt meg a kivándorlók száma, az annak köszönhető, hogy a különböző támogatási for-
mák, és jóléti ellátások továbbra is jelentősek maradtak. A különböző szociális juttatások 
Magyarországra jellemző magas szintje lehetett az oka tehát annak, hogy a gazdasági 
helyzet romlása ellenére 2008-ig a kivándorlási hajlandóság alacsony szinten maradt 
(Gödri és Tóth 2010).

A migrációs folyamatokat 2008-tól kezdődően, e folyamatok felerősödése után kívá-
nom vizsgálni a továbbiakban, mivel a 2008 előtti időszakban jelentős migrációról nem 
beszélhetünk Magyarországon.

Az adatok elemzéséhez a nemzetközi statisztikai hivatalok adatbázisait (Eurostat, 
ENSZ), a főbb történelmi és jelenkori célországok statisztikáit, adatbázisait, népesség-
statisztikáit használom fel.

A tanulmány négy fő részből áll. Az első rész a migráció fogalmát és főbb sajátossá-
gait tárja fel. A második rész a múltbeli migrációs folyamatokat foglalja össze az 1800-
as évektől, a nagy, kontinenseken átívelő migrációs folyamatok kezdetétől egészen az 
1989-es rendszerváltozásig. A tanulmány harmadik része a magyarországi migrációs 
folyamatokat tárja fel az 1989-es rendszerváltozástól egészen napjainkig. A negyedik 
rész pedig a felsőoktatásban tanulók körében végzett kutatás eredményét mutatja be.

(A migráció fogalma és főbb jellemzői) A migráció latin szó, amelynek magyar megfe-
lelője a vándorlás, amely „mögött” nem nehéz felismerni a német eredetű „wandern” 
(vándorol) igét. Jelentése: ’megy, költözik, utazik, egyik helyről a másikra vonul, gya-
logol, más tájakra is eljut’ stb. (Tóth 2001).

1998-ban az Egyesült Nemzetek szervezete ajánlást adott ki a tagországok számára 
a migráns fogalmának meghatározásához. Azt a személyt tekintik migránsnak, aki leg-
alább 1 teljes évig tartózkodik egy másik országban. Ezzel ellentétben a tartózkodási 
időre vonatkozóan az Európai Unió országaiban általában 3 hónap és 1 év között mozog 
az az időtartam, ahonnan valakit bevándorlónak tekintenek. A migránsok meghatározá-
sánál Ciprus, Svédország és Nagy-Britannia szigorúan tartja az 1 éves időkorlátot, míg 
Németország esetében már a tartózkodás megkezdésétől migránsnak tekintik a beván-
dorló személyt (de Beer–Raymer–van der Erf–van Wissen 2010).
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Az Eurostat megfogalmazása szerint kivándorló az a személy, akinek a szokásos tar-
tózkodási helye legalább 12 hónapra megszűnik az adott országban. Bevándorló az a 
személy, aki a bevándorlásra vállalkozik, míg kivándorló az a személy, aki a kivándor-
lásra vállalkozik. A bevándorlás és a kivándorlás folyamatát pedig egy cselekménynek 
tekinti. Ugyanígy különbséget tesz a migráns és a migráció fogalma között. A migráció 
egy folyamat, míg a migráns az a személy, aki a folyamatot végzi (Poulain 2008).

Póczik és Dunavölgyi meghatározása szerint a migráció fogalma alatt az egyes embe-
reknek, illetve azok kisebb vagy nagyobb csoportjainak egyik országból más országokba 
történő – gazdasági vagy politikai okokból – olyan utazásait értjük, amelyeknek célja a 
végleges, illetve a tartós letelepedés, egyúttal munkavállalás és a befogadó ország mind-
azon infrastruktúrájának igénybevétele, amely a munkavállalással összefüggő hosszabb 
időre szóló berendezkedésnek is előfeltétele (Póczik és Dunavölgyi 2008).

A migráció egy másik megközelítés szerint nem más, mint egy olyan esemény, amely 
során az egyén megváltoztatja szokásos tartózkodási helyét. Szokásos tartózkodási 
helynek azt a helyet tekintjük, ahol az egyén a legtöbb idejét tölti. Nemzetközi migráció 
esetében a szokásos tartózkodási helynek az az ország tekinthető, ahol a legtöbb idejét 
tölti az egyén (Poulain 2008).

A migránsok azok a személyek, családtagok, akik egy másik országba vagy régióba 
költöznek jobb anyagi és társadalmi lehetőségek miatt, maguk és családtagjuk számára. 
A független és a családdal emigrálók célja, hogy jobb életet biztosítanak maguknak és 
családjuknak (Gagnon–Dougherty 2013).

A kivándorlás történelmi alakulásából kiindulva és mivel tanulmányom egyik célja a 
történelmi kivándorlás bemutatása, fontosnak tartom a kivándorlás múltbeli fogalmának 
a megismertetését is.

A Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal 1918-ban kiadott kivándorlásról és 
visszavándorlásról szóló írásában a kivándorlást úgy határozza meg, mint egy egységes 
nagy világáramlat, melynek tömegereje a magyar nép egy részét is magával sodorta, 
melynek okai helyi gazdasági, erkölcsi okok. A kivándorlásnak pedig meglátásuk szerint 
a jövőre nézve káros gazdasági és népesedési hatásai lesznek (Magyar Kir. Központi 
Statisztikai Hivatal 1918).

Ahogy a migráció fogalmát és a hozzá kapcsolódó meghatározásokat, úgy annak faj-
táit is többféle szempont alapján határozza meg a szakirodalom.

Cseresnyés a migrációt négyféle aspektusból közelíti meg. Ez a négy típus a térbeli, 
időtartam, döntés kiváltó okai és a terjedelem szempontjai. Térbeli szempont esetén 
megkülönböztet belső és nemzetközi vándorlást is, nemzetközi vándorlás esetén pedig 
kontinentális és interkontinentális vándorlást. A migráció időtartama alapján lehet tartós 
vagy folyamatos. A döntés kiváltó okokra vonatkozó csoportosítás önkéntes és kénysze-
ren alapuló vándorlási folyamatot határoz meg. A terjedelem szempontjából megkülön-
böztet egyéni és csoportos vándorlást is (Cseresnyés 2005).

Póczik és Dunavölgyi a migráció következő típusait különíti el: legális, ezen belül letelepe-
dési vagy hosszú távú tartózkodási célú migráció, továbbá illegális migráció, és a menekültek. 
Az illegális migráció tovább csoportosítható az okok alapján. Ezen okok lehetnek a gazdasá-
gi-szociális célú, azaz jobb életfeltételek, gazdasági javak megszerzése miatt indult illegális 
migráció, rendkívüli politikai helyzet miatti, amely a határok ideiglenes átlépésére kényszeríti a 
bevándorlókat, lehet továbbá a határok későbbi bűnelkövetés céljával történő illegális átlépése, 
és lehetnek az illegális migrációnak egyéb okai is (Póczik és Dunavölgyi 2008).

Összességében véve a szakirodalom alapján az alábbi migrációs folyamatokat elindí-
tó tényezők határozhatók meg:
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A migráció csoportosítása a főbb okok alapján
Migrációt kiváltó főbb ok csoportok Fajtái

gazdasági és szociális okok

munkavállalás

életszínvonal megtartása és növelése

gazdasági javak szerzése

tanulási szándék

társadalmi okok
családegyesítés

nemzetiségi kérdés – anyaországba történő visszatelepülés

egyén motivációjától független, külső 
befolyásoló tényezők 

negatív politikai és társadalmi hangulat

diszkrimináció

etnikai és vallási üldöztetés

háború

éhínség

klímaváltozás 

természeti katasztrófák
Forrás: Saját összeállítás szakirodalom alapján, 2016

A migráció jelentős hatást gyakorol mind a kibocsátó, mind a befogadó országra egy-
aránt. A 2008 óta folyamatosan növekvő kivándorlás várhatóan hosszú távon hatással 
lesz mind a két ország gazdaságára és társadalomára egyaránt. A kivándorlásnak ugyan-
akkor nemcsak negatív, de pozitív hatásai egyaránt lehetnek.

A kivándorlás pozitív és negatív hatásai a küldő ország szempontjából
Megnevezés Pozitív hatások Negatív hatások

demográfiai és 
társadalmi szem-

pontból

csökkenő munkanélküliség első-
sorban a fiatalok körében

fiatalok elvándorlása

több munkalehetőség aktív korú népesség elvándorlása

hajadon és nőtlen fiatalok kivándorlása, 
negatív népesedési hatás

alacsonyabb szociális kiadások
a szociális ellátórendszer fenntarthatósága 

veszélybe kerülhet,
bérnyomás a munkaerőpiacon

gazdasági termelékenység növe-
kedhet

gazdasági termelékenység csökkenhet

szakmák szerinti megoszlás javul bizonyos szakmákból hiány

Szellemi potenciál 
alapján

„brain gain” – a külföldön dolgo-
zók kint szerzett tapasztalataikat, 

tudásukat idehaza megosztják

„brain drain” – a képzésekbe és az ok-
tatásba befektetett erőforrás elvész, az 

ország versenyképessége csökken

Anyagi-pénzügyi 
szempontból

fizetések hazautalásának fogyasz-
tás serkentő hatása

a hazautalás megnöveli az otthonmaradt 
családtagok munkaerőpiaci passzivitását

Forrás: Bodnár és Szabó 2014, Kaczmarczyk és Tyrowicz 2007, Klos 2006 alapján
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A migrációnak a befogadó országokat nézve is megvannak a negatív és pozitív hatásai is. 
Pozitív hatás a gazdaság működéséhez szükséges képzett munkaerő biztosítása. A bevándorlás 
a népesség összetételére is pozitív hatással van, hiszen a kivándorlók többsége a gazdaságilag 
aktív fiatalok körébe tartozik, akik egészségesek. Negatív hatás lehet a befogadó országra a 
nyelvi és kulturális problémák, etnikai és vallási feszültségek a bevándorlók között (Kiss 2005).

(A magyar migráció az 1800-as évektől 1989-ig) Magyarországon a migrációs folyama-
tok kezdetéről az 1800-as évektől kezdve beszélhetünk. Korábban a jobbágyok röghöz 
kötöttsége és a lassú, kényelmetlen, fárasztó és veszélyes utazási lehetőségek miatt 
tömeges migrációra nem igazán került sor. Az akkori korban pedig a tömegeket alkotó 
parasztság körében a vándorlás még egyik településről a másikra sem volt jellemző, 
nemhogy a külföldre irányuló migráció. Az 1800-as évek előtt is volt egyfajta vándor-
lás, mint például a céhlegények tanulás miatti vándorlásai különböző tájakra, illetve 
országokba, de számuk elenyésző, továbbá többségük a tanulás után hazatért. A másik 
nagyobb történelmi vándorlási folyamat a különböző háborúk és járványok miatt elnép-
telenedett területekre történő királyi és nemesi betelepítési programok miatt történő mig-
ráció volt, ugyanakkor ezen migrációban résztvevők száma nehezen meghatározható.

Az 1800-as években a technikai újításoknak köszönhetően a távolabbi célországok 
könnyebben elérhetőek lettek, a hajózás fejlődésével pedig már az óceánon való átkelés is 
kevesebb veszélyt hordozott magában. A legtöbb kelet-közép-európai országban az 1800-
as években ment végbe a jobbágyfelszabadítás, aminek hatására a parasztság röghöz kö-
töttsége megszűnt, már szabadon mozoghattak, költözhettek (Niederhauser 1999).

Az 1800-as években a technikai fejlődés és az egészségügy fejlődésének hatására a 
csecsemőhalandóságok, és a járványok száma csökkent, a népesség pedig mindenhol 
jelentős növekedésnek indult. A hirtelen bekövetkezett demográfiai növekedést a gaz-
daság fejlődése nem tudta követni.

A népesség robbanásszerű növekedése, ahogy Európa minden országát, úgy az 
Osztrák–Magyar Monarchiát is érintette. 60 éve alatt a Monarchia népessége közel 6 
millió fővel nőt.

Az Osztrák–Magyar Monarchia népessége 1850–1910 között
Év Népesség ezer főben

1850 13 192

1857 14 349

1869 15 512

1880 15 739

1890 17 578

1900 19 255

1910 20 886
Forrás: International Historical Statistics: Europe 1750–2000

Sok országban megjelent a tömeges munkanélküliség, és az éhezés. Azok, akik saját 
országukban nem találtak munkát, vagy nagyon alacsony életszínvonalon éltek, külföl-
dön kerestek maguknak lehetőséget.
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A magyar emigránsok két társadalmi csoportra bonhatók szét az 1800 évektől 1989-
ig. Ez a két csoport a gazdasági és a politikai migránsok csoportja. Magyarországon 
ebben az időszakban csupán két nagyobb politikai okból bekövetkezett migrációs ese-
ményről beszélhetünk, ez az 1848–49-es szabadságharc leverését követő és az 1956-os 
forradalom utáni migrációs hullám volt. Magyarországra, illetve akkor az Osztrák–
Magyar Monarchia keretében élő magyarokra sokkal inkább a gazdasági indíttatású 
migráció volt a jellemző, semmint a politikai migráció.

Magyarországról a 19. században a becslések szerint közel 2 millió ember vándorolt 
ki. A kivándorlás okai – az 1848–49-es szabadságharcot leszámítva – gazdasági és szo-
ciális okok voltak. A 1800-as évek előtt a kivándorlás legfőbb oka politikai vagy vallási 
ok volt, de ekkor még jelentős migrációs folyamatokról nem beszélhetünk. Az 1800-as 
évek közepétől azonban a magyarországi kivándorlás mozgatórugója az anyagi és gaz-
dasági tényezők lettek, mint a megélhetési nehézség, rossz mezőgazdasági termés, mun-
kanélküliség stb. (Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal 1918). A kivándorlás másik 
oka volt ekkor, hogy a vagyonosabb réteg a vagyonát biztosabbnak látta Amerikába 
vinni. Ezek a családok itthon sem voltak szegények, rendelkeztek földbirtokkal és va-
gyonnal. Többségük inkább a vagyona elvesztése miatti félelem miatt ment Amerikába, 
féltek, hogy itthon elszegényednének. A kivándorlásnak kedvezett, hogy a magyarorszá-
gi alacsony jövedelemhez, magas árakhoz és adókhoz képest kint alacsonyabb árak és 
adók, továbbá ehhez magasabb jövedelem tartozott (Bódi 2008).

A politikai migránsok az 1848–49-es forradalom leverése után az akkori Oszmán-
Török Birodalomba, Nyugat-Európába vagy Ausztráliába vándoroltak ki, de arányuk az 
Amerikába kivándorló politikai és gazdasági migránsokhoz viszonyítva nem túl jelentős 
(Puskás 2009). Arra vonatkozóan, hogy ebben az időszakban hányan települtek át a ma-
gyarlakta területekről az osztrák tartományokba, nem rendelkezünk adatokkal, ugyan-
akkor egyes becslések szerint a számuk jelentős volt (Magyar Kir. Központi Statisztikai 
Hivatal 1918).

A becslések szerint 1871–1913 között az akkori Nagy-Magyarország területét ösz-
szesen 2 millió fő hagyta el (Bódi 2008), ebből 1,3 millió fő az Amerikai Egyesült 
Államokba, 56 ezer Brazíliába, 250 ezren Latin-Amerikába, 60-80 ezren Kanadába 
vándoroltak ki (Bába 2015).

Magyarország területéről – akkor Osztrák-Magyar Monarchia – kivándorlók esetében 
1898-ig minden a Magyar Királyság területéről érkező személyt magyar származásúnak 
jelöltek az Amerikai Bevándorlási Hivatal emberei és csak 1899 után tudjuk pontosan 
meghatározni, hogy az Amerikába kivándorlók közül pontosan hány fő volt ténylegesen 
magyar nemzetiségű személy (Puskás 2009).

Magyar kivándorlók száma az Egyesült Államokba

Időszak

összes kivándorló 
a Magyar Királyság 

területéről 
(Horvátországgal 

együtt)

ebből magyar-
nak vallotta 

magát

Nem magyar-
nak vallotta 

magát

USA-ba ebből kivándo-
rolt (Magyarország és 
Horvátország együtt)

1869–1880 6.312 fő

1881–1890 94.244 fő

1891–1898 124.254 fő
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Időszak

összes kivándorló 
a Magyar Királyság 

területéről 
(Horvátországgal 

együtt)

ebből magyar-
nak vallotta 

magát

Nem magyar-
nak vallotta 

magát

USA-ba ebből kivándo-
rolt (Magyarország és 
Horvátország együtt)

Összesen 1869–
1898 között

224.813 fő

1899–1904 334.458 fő 90.079 fő 244.379 fő 278.310 fő

1905–1907 528.045 fő 154.614 fő 373.431 fő 464.301 fő

1908–1913 528.022 fő 156.430 fő 371.592 fő 454.136 fő

Összesen 1899–
1913 között 

1.390.525 fő 401.123 fő 989.402 fő 1.196.747 fő

Visszavándorló 
1899–1913

290.145 fő

Összes tartós 
emigráns

1.325.193 fő

Saját összeállítás szakirodalom alapján (Puskás 2009; Bába 2015; Magyar Kir. 
Központi Statisztikai Hivatal 1918)

1921 májusában az Egyesült Államok kormánya komoly szigorítást, azaz kvótarend-
szert, vezetett be a bevándorlókkal szemben. Magyarország kvótáját évente 5747 beván-
dorlóban határozta meg, és ezt 1927 után 869 személyre csökkentette (Ludányi 2015). 

Amerika Egyesült Államokban kivándorló magyar állampolgárok száma 1860–1989
Forrás: Amerikai Egyesült Államok bevándorlási évkönyv, 2014
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Ezen szigorítás vehető észre az Amerika Egyesült Államokban kivándorló magyar ál-
lampolgárok számának alakulásában, illetve igen alacsony szinten való alakulásában az 
1920-as évektől.

Az 1899–1913 között kivándorló magyaroknak több mint ⅔-a férfi volt, s többségük 
a 20–40 év közötti korosztályba tartozott, közel 60%-uk korábban mezőgazdaságban 
dolgozott. Az ipari dolgozók aránya 10% körül mozgott. Földrajzi eloszlás alapján a 
legtöbb Amerikába kivándorló a felvidékről, illetve Torontál és Temes megyéből szár-
mazott. Erre az időszakra ugyanakkor némi visszavándorlás is jellemző volt. A közel 
300 ezer hazatérőnek körülbelül 80%-a férfi volt, és a 20–39 év közötti korosztályba 
tartoztak. A visszavándorlók közel fel ugyanakkor az ipari végzettségűekből került ki 
(Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal 1918).

Az Amerikai Egyesült Államokba irányuló hatalmas migráció természetesen nem 
csak Magyarországra volt jellemző. 1800–1914 között körülbelül 50 millió ember 
vándorolt ki Európából és közülük 32 millió ember az Egyesült Államokban telepedett 
le. A kibocsátó országok között ekkor Európa minden országa szerepelt, éppen úgy a 
fejlett nyugati, mint a fejletlenebb keleti országok (Kovács 1938).

Az I. világháború minden európai ország számára hatalmas emberveszteséget és ez-
által munkaerő-veszteséget jelentett. Az I. világháborút követő versailles-i és trianoni 
béketárgyalás pedig Európa hatalmi, gazdasági és nemzeti átrendeződéséhez vezetett. 
Ez jelentős hatást gyakorolt Magyarország történelmére. Az I. világháborút követően 
sokan az elszakított területekről igyekeztek az anyaországba áttelepülni, ekkor jelen-
tős volt a külföldről Magyarországra irányuló migráció mértéke. Ugyanakkor ezen 
időszakban Magyarországot is sokan hagyták el, akik számára a kis Magyarország már 
nem jelentett akkora lehetőséget, mint a Monarchia volt. A becslések szerint körülbe-
lül 340 ezer ember hagyta el az akkori kis Magyarország területét (Bódi 2008). A ki-
vándorlók többsége jó képzettséggel rendelkező személy volt, vagy az értelmiségi ré-
tegből származott (Hajdu 2008). Mivel az Amerikai Egyesült Államok a betelepülőkre 
kvótát vezetett be, így a magyar kivándorlók számára új célország jelent meg Kanada 
és a Latin-Amerikai országok képében. Ekkor Kanadába mintegy 60-80 ezer magyar 
vándorolt ki (Bába 2015). A két világháború között is volt kivándorlás. A kivándorlók 
közül a magyar ipari dolgozók elsősorban Franciaországot és Belgiumot választották, 
majd főként az 1930-as évek második felétől Németország vált a szezonális migráció 
egyik centrumává (Illés 1997). A növekedés egyik oka, hogy a jobbra tolódó politikai 
nézetek miatt a vagyonosabb zsidó lakosság igyekezett elhagyni az országot. 1930-ig 
a zsidó kivándorlók aránya az összes kivándorlónak a 10%-a alatt maradt, addig 1934 
és 1937 között már 35% körül mozgott, míg 1938 és 1941 között már 58%-a volt zsidó 
származású a kivándorló népességnek (Faragó 2011).

A következő nagy migrációs hullámot a II. világháború eseményei indították el. 
Magyarország jogállami formája 1944. október 15-ig érintetlenül működött, így ezen 
időpontig jelentős migráció nem alakult ki. Magyarországon a világháborút köve-
tő béketárgyalások, lakosságcserék és kitelepítések indítottak be jelentős migrációs 
folyamatokat. A II. világháború után körülbelül 115 ezer zsidó származású személy 
vándorolt el Izraelbe (Pándi 1995), továbbá jelentős német származású magyar ál-
lampolgár kényszerült elhagyni az országot, körülbelül 200 ezer főre becsülhető a 
számuk (Németh 2016). Az 1945-ös cseh Kassai kormányprogram hatására 40 ezer 
magyar nemzetiségű menekült át Magyarországra (Pándi 1995). A csehszlovák kor-
mány és Magyarország között létrejött lakosságcsere következtében rengeteg szlovák 
és cseh nemzetiségűnek vallott személy hagyta el az országot és helyükre kény-
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szerből a Csehszlovák Köztársaság területéről magyar nemzetiségűek érkeztek. A 
becslések szerint ekkor körülbelül 200 ezer magyar származású személy települt át 
Magyarországra a Felvidékről, Csehország területéről, továbbá körülbelül ugyanennyi 
cseh és szlovák nemzetiségű hagyta el az országot. Az 1947-es párizsi békét követően 
pedig újabb 400 ezer magyar költözött vissza a régi trianoni határ mögé. Ezen kikény-
szerített népességmozgásnak a végét körülbelül 1951-re, azaz a Genfi Egyezmény 
elfogadásának időpontjára tehetjük (Bódi 2008).

1955-ben Magyarország is belépett a Varsói Szerződés országai közé, innentől kezdve 
az országot elhagyni szinte lehetetlenné vált, az akkori kormány hatalmilag akadályoz-
ta meg a külföldre irányuló migrációt. Az országot csak illegálisan lehetett elhagyni, 
akik ily módon távoztak, azokat disszidenseknek hívjuk. 1956 ősze és 1957 tavasza 
között a forradalom és az azt követő megtorlások hatására a becslések szerint mintegy 
200 ezer fő hagyta el az országot, akiknek a többsége fiatal volt (Bódi 2008). 1956-
ban Ausztriában 165 361 fő kért menedékjogot (Gecsényi, 2008). 1956 és 1988 között 
a becslések szerint további, mintegy 400 ezer ember hagyta el az országot illegálisan 
(Bódi 2008). Más becslések szerint az illegálisan Magyarországot elhagyók száma 1952 
és 1989 között körülbelül 260 ezer fő volt, a legális és illegális elhagyók száma össze-
sen pedig 350 ezer fő lehetett (Tóth 2001). Más becslések szerint az 1956-os forradalom 
után, a 80-as évekig évente átlagosan 4,3 ezer fő hagyta el Magyarországot, ami össze-
sen körülbelül 100 ezer kivándorlót jelentett (Gödri és Tóth 2010).

Az 1956-os forradalmat követően a nettó vándorlási veszteség Magyarországon 176 ezer 
fő volt. A kivándorlók többsége fiatal, egyetemista, jól képzett szakmunkás és értelmiségi volt.

Az 1950-es évek végétől 1989-ig az országot elhagyók okozta vándorlási veszteség 
összesen 141 ezer fő volt, melyből 70 ezer fő legálisan, 71 ezer fő pedig illegálisan tá-
vozott (Faragó 2011). Fontos megemlíteni, hogy az 1960-as évektől kezdődően – bár 
továbbra sem lehetett szabadon elhagyni az országot – engedéllyel lehetőség volt arra, 
hogy a szovjet blokk országaiba, továbbá szintén engedéllyel a kapitalista országokba 
turistaként 3 évenként, rokoni látogatás céljából pedig 2, majd 1 évente kiutazhassanak 
a magyar állampolgárok. Ez lehetőséget biztosított azok számára, akik külföldre akar-
tak menni, hiszen engedéllyel átléphették az országhatárt, és jogellenesen külföldön is 
maradhattak akár. Ezt követően becslések szerint évente körülbelül 5-8 ezer magyar 
állampolgár hagyta el az országot (Tóth Pál Péter 2002).

1980–1990 között Magyarországon is megindult az Aussiedlerek kivándorlása. 1983–
1997 között a becslések szerint körülbelül 6800 fő Aussiedler hagyta el Magyarországot. 
Magyarországról – Kelet-Közép-Európát vizsgálva – nem volt jelentős az Aussiedler-
ként Németországba távozók aránya. Lengyelországból ugyanebben az időszakban 688 
ezer, Romániából 275 ezer Aussiedler távozott (Melegh 2002).

Magyarországról áttelepülő Aussiedlerek 1950–1989
1950–1959 1960–1969 1970–1979 1980–1989

Magyarországról 
áttelepülő 

Aussiedlerek (fő)
4.400 3.815 3.757 6.620

Forrás: Jones–Wild 1992

Magyarország esetében a rendszerváltást követően a kivándorlók száma továbbra sem 
növekedett meg jelentősen (Hárs, Simonovits és Sik 2005).
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(A magyar migráció alakulása 1989-től napjainkig) 1990 és 2007 között a magyar 
Demográfiai évkönyvek alapján a kivándorló magyar állampolgárok száma csupán pár 
száz fő volt és 2008–2013 között is többnyire 20 ezer alatt mozgott. Egyes kutatók ugyan-
akkor úgy vélik, hogy ezen adatok nem fedik a valóságot, csupán a regisztrációs rendszer 
hiányosságából adódnak. Ezen hiányosság abból ered, hogy a rendszerváltozás óta az or-
szágot elhagyó személyeknek már nincsen bejelentési kötelezettsége és a kilépőket sem 
fűzi ehhez semmilyen érdek. Emiatt a magyar statisztikai hivatal adatai egy a népességre-
giszteren alapuló kivándorlási statisztika, mely a távozók számát folyamatosan alulbecsüli. 
A tényleges kivándorlók számbavételére ezért a befogadó országok statisztikáit érdeme-
sebb vizsgálni és ezek alapján meghatározni a kivándorlók számát (Gödri és Tóth 2010). 
A magyar statisztikai hivatal módszertani tájékoztatója alapján a kivándorlók számának 
meghatározása 2009-ig a KEKKH személyiadat- és lakcímnyilvántartása, 2010-től pedig 
az OEP TAJ-nyilvántartása alapján történik. A statisztikai hivatal szerint kivándorló az a 
magyar állampolgár, aki végleges külföldi letelepedés szándékával vagy ideiglenes külföl-
di tartózkodás céljából hagyja el Magyarországot.

A magyar statisztikai hivatal adatai jóval alacsonyabb számban határozzák meg 
a kivándorlókat, mint az Eurostat adatai, az évek közötti arány mégis jól mutatja a 
migrációs folyamatok alakulását. Az 1990–1998 közötti időszakban a migrációs szán-
dék alacsony volt Magyarországon, ugyanakkor 2001-ben egy hullámhegy figyelhető 
meg. A 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozáskor jelentős növekedés nem volt. 
2008-tól, a gazdasági világválság kezdetétől és 2011-ben, a hétéves uniós korlátozá-
sok megszűnésétől kezdve, ugyanakkor a migrációs folyamatok folyamatos növeke-
dése figyelhető meg.

Magyarországról kivándorló magyar állampolgárok a magyar statisztikai hivatal 
adatai szerint 1990–2015

Forrás: Demográfiai évkönyvek, Gödri és Tóth, 2010, Statisztikai tükrök
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A magyar kivándorlási szándék rendszerváltást követő alacsony szinten maradásá-
nak egyik oka, hogy napjainkat megelőzően a magyar lakosságra a migráció egyáltalán 
nem volt jellemző. Egy az 1990-es évek elején végzett kérdőíves felmérés tapasztalatai 
alapján a megkérdezettek döntő többsége nemhogy külföldre nem akart menni, de még 
akkori lakóhelyét sem kívánta elhagyni (Kiss 1992).

További oka lehet annak, hogy a kivándorlás mértéke a rendszerváltás után ala-
csony szinten maradt, az a nyugat-európai országoknak a kelet-közép-európai orszá-
gokkal szemben bevezetett kvótarendszere lehetett. Ezen kvóták elsősorban a befoga-
dó országok hiányszakmáira, illetve a jól kvalifikált munkaerőre vonatkoztak (Ehrlich 
és Révész 1994).

A magyar és az Eurostat statisztikai adatai között 2001-et leszámítva 2008-tól, a migrációs 
folyamatok felerősödésétől figyelhető meg jelentősebb eltérés. 2014-ben a két adatbázis között 
20 ezer fős eltérés tapasztalható, melynek oka a már említett regisztráció szándék közötti eltérés.

Az Eurostat statisztikái is ugyanakkor csak azon személyeket tartják számon, akik az 
Európai Unió valamely országában élnek jelenleg, és nem tartalmazza a további orszá-
gokba, kontinensekre kivándorlók számát, így az Eurostat-adatok is csupán egy becslés, 
és nem tükrözi a Magyarországról ténylegesen kivándorlók számát.

Egyes kutatók úgy vélik, hogy annak oka, hogy 2004 után Magyarországon nem nőtt 
meg a kivándorlók száma, az annak köszönhető, hogy a különböző támogatási formák és 
jóléti ellátások továbbra is jelentősek maradtak. A szociális juttatások Magyarországra 
jellemző magas szintje lehetett az oka tehát annak, hogy a gazdasági helyzet romlása el-
lenére 2008-ig a kivándorlási hajlandóság alacsony szinten maradt (Gödri és Tóth 2010).

A Magyarországról kivándorló magyar állampolgárok száma az Eurostat és a 
magyar statisztikai hivatal adatai szerint 1998–2015

Forrás: Demográfiai évkönyvek, Eurostat
(2015. EUROSTAT nincs adat)
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Emiatt, ahogy említettem, csak 2008-tól kezdődően, a migrációs folyamatok 
felerősödése után kívánom vizsgálni a továbbiakban a kivándorlást, mivel a 2008 
előtti időszakban jelentős migrációról nem beszélhetünk.

Magyarországon a kivándorlás a történelem során elsősorban a férfiakra volt 
jellemző. A kivándorlók között a nők sokkal alacsonyabb számban vettek részt. 
Bár napjainkban a férfi kivándorlók aránya még mindig magasabb a nőknél, a tör-
ténelmi hagyományokkal ellentétben már a nők között is jelentős a kivándorlási 
hajlandóság.

A kivándorlás a történelmi folyamatokhoz hűen elsősorban a fiatal korosztályra 
jellemző folyamat. A magyarországi kivándorlók mind a két nemnél elsősorban a 

25–29 éves korosztályba tartoznak. A KSH-adatok alapján a kivándorlók 44%-a 
30 év alatti, 75%-a pedig még nem éri el a 40 évet (Statisztikai tükör 2016). Míg 
a nőknél a 25–29 éves korosztály után gyorsan visszaesik a kivándorlók száma, 
addig a férfiaknál még a 30–34 éves korosztály tekintetében is magas a kivándor-
lási hajlandóság. A nőknél az alacsonyabb kivándorlási szint elsősorban vélhetően 
a családalapítással és gyermekvállalással állhat szorosabb kapcsolatban, kisebb a 
kalandvágy, jobban tartanak a bizonytalanságtól.

A 2013-ban végzett SEEMIG kutatás szerint a magyar kivándorlók között ma-
gas az érettségivel, a felsőfokú képesítéssel vagy a diplomával rendelkező kiván-
dorlók aránya (KSH 2014).

Európán belül a magyar állampolgárok elsődleges célországa a történelem során 
mindig is Németország volt, melyet Ausztria követett. Mára az előbbi két célor-
szág mellett a magyar kivándorlók körében az Egyesült Királyság is kiemelkedő 
célország lett.

Magyarországi kivándorlók nem szerinti megoszlása 2008–2014
Forrás: Eurostat
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A magyar állampolgárok száma Európa különböző országaiban 2013-ban a 
Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján

Forrás: Demográfiai évkönyv 2013 (A magyar statisztikai hivatal az Egyesült 
Királyságba kivándorlók számáról nem rendelkezik adattal.)

A Németországban élő magyar állampolgárok száma 2008–2015 között
Forrás: Német Statisztika Hivatal – Népesség-nyilvántartás, 2015
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Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 2013. évi demográfiai évkönyve alapján ha-
sonló arány figyelhető meg. A legtöbb magyar 2013-ban elsősorban Németországban, 
az Egyesült Királyságban és Ausztriában élt. A többi ország esetében is hasonló arány 
figyelhető meg, mint a magyar statisztikai hivatal adataiban.

A magyarok esetében az elsődleges célország, mint látható: Németország. 2008-tól 
az ide kivándorló magyarok száma jelentősen nőtt, ami a kint élő magyar állampolgárok 
számában is jól látható. 2008-ban a német statisztikai hivatal még csupán 60 024 magyar 
állampolgárt tartott nyilván, addig 2015-re a számuk 176 221 főre növekedett.

Az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárok száma Németországhoz hason-
lóan folyamatosan nőtt 2008 és 2013 között. Számuk 2008-ról 2013-ra közel meghá-
romszorozódott.

A harmadik fő kivándorlási célországban, Ausztriában 2016-ban 54 262 magyar 
állampolgárt tartottak nyilván, míg 2009-ben a számuk még csupán 36 864 fő volt 
(Osztrák Statisztikai Hivatal 2009; 2016). 2014-ben a magyarok 89%-a Bécs, Alsó-
Ausztria, Burgenland, Felső-Ausztria és Stájerország tartományokban élt (Deák 2015).

A magyar kivándorlók száma Németország esetében folyamatosan nőtt, az Egyesült 
Királyság esetében pedig 2013-ban egy jelentős növekedés volt megfigyelhető.

Mivel a történelem során az Amerikai Egyesült Államokba való kivándorlás is jelen-
tős volt, érdemes annak jelenkori alakulását is megvizsgálni.

A magyar kivándorlók száma 1919-ig igen magas volt, majd 1950–1959 között az 
1956-os forradalom hatására nőtt meg ismét. Azóta jelentős migrációról nem beszélhe-
tünk, ezáltal a jelenkori történelemben az Amerikai Egyesült Államok már elveszítette 
fő kiutazási célország szerepét. 2010–2014 között a magyar kivándorlók száma összesen 
csupán 5042 fő volt.

Az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárok száma 2008–2013 között
Forrás: Egyesült Királyság népszámlálási adatai
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(A magyarországi migráció várható jövőbeli alakulása egy a felsőoktatásban tanulók 
körében végzett felmérés alapján) A felsőoktatási intézményben tanulók körében a kér-
dőívet összesen 363 fő töltötte ki, melyből 357 fő válasza volt a kérdőív elemzéséhez 
felhasználható. A kérdőívet 2016 márciusa és júliusa között töltötték ki a válaszadók. A 
kitöltők közül 123 fő férfi, 224 fő nő volt, 10 fő nem válaszolt a kérdésre. A válaszadók 
átlag életkora 24 év volt. A legfiatalabb válaszadó 18, a legidősebb 55 éves. A válasz-
adók között nappali és levelezős hallgatók egyaránt szerepelnek. A válaszadók közül 14 
fő határon kívül született, Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában vagy Szerbiában. A 
Magyarországon született válaszadók az ország minden megyéjéből származnak.

A válaszadók közül 202 fő Pest megyében, 98 fő Győr-Moson-Sopron megyében, 44 
fő Csongrád megyében, 8 fő Heves megyében, 2 fő Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 
1-1 fő Hajdu-Bihar, Tolna és Fejér megyében tanul.

A megkérdezettek közül 192 fő főiskolai alapképzésben, 79 fő mesterképzésen, 75 fő 
egyetemi osztatlan képzésen, 2 fő doktori képzésen tanul.

A válaszadók közül 120 fő sporttudományi-testnevelő tanári képzésen, 115 fő közgaz-
daságtudományi karon, 36 fő pedagógiai képzésben, 22 fő természettudományi, 14 fő 
társadalomtudományi, 10 fő egészségtudományi, 9 fő bölcsésztudományi, 4 fő jogi, 2 fő 
mérnöki, 1-1 fő hittudományi, informatikai, műszaki, és művészeti képzésben vesz részt.

A két fő doktori tanulmányokat folytató személy mérnöki, illetve közgazdaságtudomá-
nyi tanulmányokat folytat. Az egyetem osztatlan képzésen tanulók közül 57 fő sporttudo-
mányi-testnevelő tanári, 6-6 fő pedagógiai, illetve természettudományi, 2 fő közgazdaság-
tudományi, 1-1 fő pedig egészségtudományi, hittudományi és jogi képzésben tanul.

A mesterképzésben tanulók közül a legtöbben, 26 fő sporttudományi, 16 fő közgaz-
daságtudományi, 9 fő természettudományi, 4-4 fő pedagógiai, bölcsésztudományi és 
társadalomtudományi, 3 fő egészségtudományi, 1 fő pedig mérnök képzésben tanul.

Az Amerika Egyesült Államokba kivándorló magyar állampolgárok száma 2010–2014
Forrás: Amerikai Egyesült Államok bevándorlási évkönyv 2014
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Az alapképzésben tanulóknál 93 fő közgazdaságtudományi, 34 fő sporttudomá-
nyi, 26 fő pedagógiai, 8 fő társadalomtudományi, 7 fő természettudományi, 6 fő 
egészségtudományi, 5 fő bölcsésztudományi, 3 fő jogtudományi, 1-1 fő informati-
kai, mérnöki, és művészeti képzésben tanul.

A felsőoktatásban tanuló között kiemelkedően magas az angol nyelvet beszélők 
aránya. Az angol nyelvet a német nyelv ismerete követi. A felsőoktatásban tanulók 
körében ugyanakkor alacsony az egyéb nyelvet (francia, olasz, spanyol stb.) beszélők 
aránya. Angol nyelven a legtöbben közép-, illetve felsőfokon beszélnek, míg a német 
nyelv esetében a nyelvet beszélők között a legtöbben csupán alapfokon beszélnek. Az 
egyéb nyelvet anyanyelvi szinten beszélők a külföldi születésű válaszadók voltak.

A válaszadók közül a legtöbben gimnáziumban tanultak középiskolai tanulmányaik so-
rán. A gimnáziumot a szakközépiskola, majd a két tanítási nyelvű iskola követi. Csupán 1 fő 
tanult technikumban, 9 fő pedig nem válaszolt a kérdésre. A megkérdezettek korábbi közép-
iskola típusa arra enged következtetni, hogy a legtöbben, akik felsőoktatási intézményben 
tanulnak tovább, gimnáziumban tanultak középiskola alatt. Jelentősen alacsonyabb a szak-
középiskolákban tanulók aránya a gimnáziumban tanultakhoz képest. Véleményem szerint, 
szakiskolai, illetve szakmunkásiskola azért nem szerepel a válaszok között, mert ahhoz, hogy 
ezek a diákok érettségi bizonyítványt szerezzenek nappalin vagy esti/levelező tagozaton, egy 
szakközépiskolában vagy gimnáziumban kellett érettségit szerezniük a főiskolai tanulmá-
nyuk előtt, így ők korábbi iskolaként ezt a helyet jelölték meg.

A válaszadók közül 152 fő tervezi, hogy külföldön tanul, ez a válaszadók 42,6%-át 
jelenti. A három megyében, ahol a legtöbb válaszadó tanul, a külföldi tanulmányokat 
tervezők és nem tervezők aránya között jelentős eltérés tapasztalható. A Győr-Moson-
Sopron megyében tanulók 52%-a, a Csongrád megyében tanulók 43%-a, míg a Pest 
megyében tanulók 39%-a tervezi, hogy külföldön tanulna.

A felsőfokú tanulmányokat végzők nyelvtudása, 2016
Forrás: 2016. évi felmérés
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A külföldi tanulmány lehetősége a válaszadók 49%-ának még csak a gondolataiban 
merült fel, ugyanakkor 38% már utánaérdeklődött a lehetőségeknek, 14% pedig már 
konkrét lépéseket is tett a kiutazás érdekében.

A válaszadók középiskolai tanulmányok alapján, 2016
Forrás: 2016. évi felmérés

A felsőoktatásban tanulók tanulmányi célországai, 2016
Forrás: 2016. évi felmérés
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A tanulmányi célú külföldi kiutazás során az elsődleges célország a válaszadók körében 
az Egyesült Királyság, amit az Amerika Egyesült Államok, valamint Németország követ. A 
felsőoktatásban tanulók közül 7-en jelöltek meg ázsiai célországot, ebből 3 fő Japánt, 2-2 fő 
Thaiföldet, valamint Kínát jelölte meg.

Több válaszadó konkrét egyetemet is megjelölt arra a kérdésre, hogy külföldön hol 
kíván tanulni. Az Egyesült Királyság esetében a London Egyetem, a liverpooli John 
Mocres Egyetem került megnevezésre. Ausztriában többen is a Bécsi Egyetemet, illetve 
1 fő a Grazi Egyetemet jelölte meg. Lengyelországban a Krakkói Egyetemet jelölte meg 
egy válaszadó, mint tanulmányi célintézményt. 1 fő a Mexikói Művészeti Egyetemen 
szeretne tanulni. Olaszországban a Római Egyetemet jelölte meg 1 válaszadó, míg 1 fő 
a Franciaországi Sorbonne Egyetemen szeretne tanulni a jövőben. Németországban a 
Münsteri Egyetem, továbbá a Berlini, Müncheni, Bayreuthi és Mannheimi Egyetem ke-
rült megjelölésre. Az Amerika Egyesült Államokban a Floridai és a Clenvon Egyetemet 
nevezték meg konkrét célként a válaszadók.

Arra a kérdésre, hogy miért kívánnak külföldön tanulni, a válaszok öt fő csoportba oszt-
hatók. A legtöbben nyelvtanulási szándék miatt, a már meglévő nyelvtudásuk fejlesztése, 
esetleg pont az adott nyelv ismerete miatt kívánnak külföldön tanulni. A másik fő ok, hogy 

sok válaszadó úgy látja, hogy külföldön magasabb az oktatás színvonala, illetve a hazaitól 
eltérő oktatási módszereket, technikákat használnak, ami számára jobban megfelel vagy 
hasznosabbnak találja. A harmadik fő csoport az a későbbi munkavállalásra, illetve külföldi 
életre vonatkozott. Ezen válaszadók azért szeretnének kint tanulni, mert később kint szeret-
nének élni és dolgozni. Úgy látják, kint magasabbak a bérek, biztosabbak a munkahelyek és 
nagyobb esélyük van karrier építésére. A negyedig csoportba azok tartoznak, akik a kultúra 
megismerése, illetve a másik ország kultúrája miatt kívánnak kimenni tanulni. Ők úgy látják, 
kint boldogabb élet vár rájuk, nyugodtabb a környezet. Az ötödik csoportba azon válaszadók 
tartoznak, akik fejlődési céllal, vagy tapasztalatszerzés miatt kívánnak kimenni tanulni.

A terrorveszély a válaszadók csupán ¼-ére van hatással, amikor külföldi tanulmá-
nyokat, illetve külföldi munkavállalást terveznek.

A terrorveszély hatása a kiutazásra, 2016
Forrás: 2016. évi felmérés
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A külföldi tanulmányutat tervezők közül a legtöbben ½-1 évet kívánnak külföldön 
tanulni. Ennek oka lehet, hogy általában ilyen időszakra vonatkozóan lehet megpályázni 
az egyetemeknél a külföldi ösztöndíjprogramokat is. Ezt támasztja alá, hogy a második 
helyen azok állnak, akik fél évre tervezik a külföldi tanulmányútjukat. Érdekes ugyan-
akkor, hogy több válaszadó is 2-3 évre vagy akár több mint 3 évre tervezi, hogy kimegy 
külföldre tanulni. Meglátásom szerint, ők vagy kint kívánják befejezni a tanulmányukat, 
vagy ott újabb tanulmányok megkezdését tervezik.

Azok közül, akik külföldön kívánnak tanulni, 62% a későbbiekben haza kíván térni, 
26%-uk bár haza kíván térni, hogy befejezze az iskolát, de később mindenképpen ki 

akar menni külföldre dolgozni. A kérdésre válaszadók 13%-a ugyanakkor nem kíván a 
külföldi tanulmányok befejezése után hazatérni. Vélhetően ők azok, akik az előző kér-
désre úgy válaszoltak, hogy 2-3 évet vagy 3 évnél többet kívánnak külföldön tanulni.

Azok, akik itthon kívánnak dolgozni a tanulmányuk befejezése után, elsősorban 
Budapesten vagy Pest megyében szeretnének munkát vállalni. A válaszadók közül 97 
fő jelölte meg a fővárost és 12 fő Pest megyét, mint ahol a jövőben dolgozni szeret-
ne. A válaszadók jelentős része emellett a Nyugat-Dunántúlon kíván dolgozni. Győr 
városát 26 válaszadó, Sopront 6 fő, továbbá valamelyik nyugat-dunántúli megyét to-
vábbi 17 fő jelölte meg. 15 fő válaszolta, hogy a jövőben Szegeden, 8 fő pedig, hogy 
a Balatonnál szeretne dolgozni. Baranya megyében 5 fő, míg Hajdu-Bihar megyében 
6 fő vállalna munkát. A többi megyét, illetve megyeszékhelyet csupán egy-két fő je-
lölte meg válaszában.

A válaszadók közül a jövőben 175 fő szeretne külföldön dolgozni és 126 fő egyáltalán 
nem kíván külföldön munkát vállalni.

A felsőoktatásban tanuló válaszadóknál a külföldi munkavállalást leginkább a hazai 
alacsony bérszínvonal, a nyelvtanulási szándék és az alacsony életszínvonal befolyásolja.

A következő kérdésre, hogy mely tényezők azok, amik egyáltalán nem befolyásolják 
a kivándorlásukat, első helyen a válaszadók a környezeti okokat, majd a feketefoglal-

A külföldi tanulmányok tervezett ideje, 2016
Forrás: 2016. évi felmérés
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koztatást, harmadik helyen pedig azt jelölték meg, hogy környezetükben már sokan 
mentek ki külföldre. Ez alapján a külföldről jövő információk nincsenek hatással a fiatalokra, 
azok nem befolyásolják döntéseiket.

A válaszadók 42%-a csupán meghatározott időre menne ki külföldre dolgozni, míg 44%-a 
nem tudja még, hogy csak meghatározott időre vagy végleg ki kíván-e menni. A válaszadók 
14%-a ugyanakkor már most úgy nyilatkozott, hogy végleg elhagyná az országot.

A válaszadók körében kimagasló azok aránya, akik családdal, tehát a párjukkal, házastársukkal 
vagy már gyerekeikkel együtt mennének ki külföldre dolgozni. Őket a barátokkal külföldre men-

A külföldi munkavállalási szándék %-ban, 2016
Forrás: 2016. évi felmérés

A külföldi munkavállalást teljes mértékben befolyásoló tényezők, 2016
Forrás: 2016. évi felmérés
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ni akarók követik, akiket érdekes módon nem az ismerősökkel, hanem az egyedül külföldre tá-
vozni szándékozók követnek. Ez azt mutatja, hogy külföldre inkább azon személyekkel kívánnak 
kimenni az emberek, akikkel szorosabb ismeretségi viszonyban vannak. A lazább viszonyt felté-
telező ismerősök helyett akkor már inkább egyedül vág neki a külföldi munkának a válaszadó.

Az első helyen a célországok között az Amerika Egyesült Államok van, és ezt követi az 
Egyesült Királyság. A harmadik helyen ugyanakkor Németország és Ausztria áll továbbra is. A 

felsőoktatásban tanulók munkavállalási célországai között éppúgy, mint a tanulási célországok 
között, Japánt és Kínát leszámítva távol-keleti célország csupán 3 esetben került megjelölésre.

A külföldi munkavállalási szándékot legkevésbé befolyásoló tényezők, 2016
Forrás: 2016 évi felmérés 

A külföldön tartózkodás tervezett ideje, 2016
Forrás: 2016. évi felmérés
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A következő kérdésre, hogy ki miért éppen az adott országot választaná, a válaszok öt fő 
csoportra voltak oszthatók. A válaszadók közül kiemelkedően sokan, 61 fő válaszolt úgy, 
hogy a jobb életszínvonal és a magasabb bérezés miatt választaná az adott országot. Második 
helyen 53 fő válaszadóval az adott ország kultúrája, az ottani életmód, gasztronómia, társa-
dalmi felfogás, az ország szépsége és az infrastruktúra áll. Harmadik helyen 33 fő válaszadó-
val a nyelvtanulás és a nyelvismeret áll. Azért abba az országba mennének ki dolgozni, mert 
azt a nyelvet ismerik vagy azt a nyelvtudásukat szeretnék fejleszteni. Negyedik helyen 17-17 

fő válaszával a több munkalehetőség állt a választás mögött, illetve, hogy az adott országban 
már él kint családtag, rokon vagy ismerős, így könnyebb lenne az ottani életet elkezdeni, 
illetve a családjához költözne már ki a válaszadó. Ötödik helyen 13 fő válaszadó megjelölé-
sével az adott ország hozzánk való közelsége áll a választás indoka között. Ezen személyek 
valószínűleg azon válaszadók lehettek, akik Ausztriát jelölték meg, mint célországot, hiszen 
ez a legközelebbi a megjelölt célországok közül. 7 fő kalandvágyból menne ki csupán az 
adott országba. Az ország választásának megindokolásában egy-egy fő válaszával szerepelt 
még, hogy az adott országban jobb az adózási morál, szakmai fejlődésre több lehetőség van, 
valamint stabilabbnak érzik azt az országot, és úgy vélik ott kisebb a korrupció.

(Összegzés) A történelem során a magyarokra elsősorban a gazdasági indíttatású migráció volt 
a jellemző, politikai okokból bekövetkező migrációra csupán két alakalommal, az 1848–49-es 
szabadságharc és az 1956-os forradalom leverése után került sor. 1914-ig a kivándorlók elsőd-
leges célországa az Amerika Egyesült Államok volt. Az I. világháború Magyarország számára 
jelentős területi veszteséget okozott. Ekkor Magyarországra kettős migráció volt a jellemző, 
az elszakított területekről egyesek az anyaországba települtek, mások pedig kivándoroltak. 
A II. világháborút egész Európában hatalmas migrációs hullám követte (nagyobbrészt ki-
telepítés, kényszermigráció), mely körülbelül az 1951-es genfi egyezmény után ért véget. 
Magyarországon különösen jelentős volt a lakosságcsere miatti kényszermigráció mértéke. 
A II. világháború után 1989-ig az ország szovjet fennhatóság alá került, ekkor az 1956-os for-

Kivel szándékoznak külföldre menni a felsőoktatásban tanulók, 2016
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radalmat leszámítva jelentős migrációról nem beszélhetünk. A rendszerváltás után egészen 
az Európai Unióhoz való csatlakozásig a migrációs szándék alacsony szinten maradt. A hét-
éves szabad munkavállalási korlátozások megszűnése az újonnan csatlakozó tagállamokkal 
szemben, és a 2008-as gazdasági világválság ugyanakkor jelentős migrációs folyamatokat 
generált. A kivándorlók többsége elsősorban a fiatal korosztályba tartozik. A férfiak aránya 
még mindig nagyobb a kivándorlók között. A kivándorlás okai gazdasági okok, mint a ma-
gasabb jövedelem és a több munkalehetőség. Az elsődleges kiutazási célország Németország 
és az Egyesült Királyság. A történelem során jelentős kiutazási célországként megjelentő 
Amerika Egyesült Államok a bevándorlási korlátozások hatására kiszorult a kivándorlók fő 
célországai közül. A 2016-os felmérés alapján a felsőoktatásban tanulók körében közepes 
a tanulási szándékú migráció, ugyanakkor magas a munkavállalási szándékú migráció. A 
jelenleg felsőoktatásban tanulók több mint fele szeretne a későbbiekben külföldön dolgozni. 
A külföldi munkavállalást motiváló tényezők esetükben is gazdasági tényezők. A kivándor-
lási fő szándék-célországok az Egyesült Királyság, Németország, Ausztria és az Amerika 
Egyesült Államok. Az Amerika Egyesült Államok kiemelkedő célországként való újbóli 
megjelenése, illetve a jövőben az oda irányuló migráció mértékének tényleges alakulása 
egy újabb kutatási lehetőséget jelenthet. Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból 
azonban jelentős hatást gyakorolhat a jövőbeli migrációs irányokra, melynek vizsgálata fon-
tos kutatási feladat lehet a közeljövőben.
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