
Társadalmi mozgások 

Munkaerő migráció 



A migráció jelensége - élethelyváltoztatás 

folyamata és annak következményei... 

- “kitoloncoló tényezők” (elköltözési 

motívumok: gazdasági, kulturális, politikai) és 

“befogadó tényezők” (a tervek, célország 

megválasztása, jövőkép, alkalmazkodási 

készség) 

- 1990 években a világon 80 millió migráns 

ebből 20 millió menekült 

21. század = migrácó százada 

migrációs államok (nyugat, észak) 

emigrációs államok (kelet, dél) 



Migráció vagy vándorlás = településhatárt 
átlépő lakóhely-változtatás 

 

 

1. Belföldi (belső) vándorlás:  

 Országhatáron belüli településhatárokat 
átlépő lakóhely-változtatás. 

 Településen belüli költözés: 
Településhatáron belüli lakásváltoztatás. 

 Ingázás: A lakóhely és a munkahely 
települése közötti időszakos mozgás. 

2. Nemzetközi (külső) vándorlás: 
Országhatárt átszelő lakóhely-változtatás. 



Extern migráció          világjelenség 

 

Migráció = az egyének, családok, vagy 

társadalmi csoportok tartós 

élethelyváltoztatása meghatározatlan időre, 

más helységbe vagy országba. 

 

Migrációs relációk/utak: 

- szegény        gazdag térségek 

- falu       város 

- dél       észak 

- kelet       nyugat 



A gazdasági krízis, a háború, a tranzíció lassúsága 

növeli az emigrációs hajlamot 
 

A migráció fajtái: 
- intern – belső (falu-város, régióközi: dél-észak) 

- extern –  külső (más államba elvándorlás/bevándorlás) 

A vándorlási átmenet Zelinsky-féle 

modellje 

- Faluról a városba 

- Városok közötti, városon belüli 

- Kivándorlás 

- Egyéb térbeli mozgás (cirkuláció) 



Belső migráció Szerbiában  
falu-város reláció 

A mezőgazdasági lakosság részarányának csökkenése 
(50 év alatt 60%-os csökkenés):  

75,0% 1938-ban 

67,2% 1948-ban  

38,2% 1971-ben 

19,9% 1981-ben 

16,3% 1988-ban 

- átalakuló “felemás rétegek“ = kettős életmód = 
tradicionális földhözragaszkodás, háztáji földművelés a 
gyárimunka mellett, de a város peremén él vagy ingázik 

- átmenetek: életmódváltozás, új jövedelemforrás 



 Be(oda)vándorlási arányszám:  

 A bevándorlóknak és az időszak közepi 

népességnek hányadosa. 

 Ki(el)vándorlási arányszám:  

 A kivándorlóknak és az időszak közepi 

népességnek hányadosa. 

 Teljes vándorlási és költözési arányszám:  

Területegységre vetítve azt fejezi ki, hogy a 

vándorlási és költözési mértékek hosszú 

távú állandósulása esetén  egy átlagos 

személy élete folyamán mennyiszer 

vándorolna, költözne. 



 Munkaerő-migráció: Munkavállalási célból 

történő lakóhely-változtatás.    

 Turizmus: A lakóhely és az élményszerzés 

céljából végzett utazással elért célterület 

közötti mozgás. 

 Állampolgárság: Nemzetállam vagy nemzetközi 

integráció joghatósága alá tartozó státusz. 

 Menekült: Nemzetközi egyezményekben 

meghatározott kritériumoknak 

megfelelő,  nemzetállamok által elismert 

sajátos státusszal rendelkező kényszermigráns. 



Legtöbb bevándorló az USA, Kanada, 

Közép-Európa, Ausztrália területeire 

ment 

 

Legtöbb emigráns pedig Kinából, 

Indiából, Mexikóból, Dél –Amerika 

északi részeiről, az afrikai kontinens 

különböző részeiről származik. 

Migrációformák: 

„agyelszívás” és  menekültek. 



Az agyelszívás (emberi tőke áthelyezése) fogalma 
alatt a képzett és tehetséges személyek más országokba 
költözését értjük, a megfelelő munkahely hiánya, 
valamilyen konfliktus, gazdasági, személyes vagy más 
okok miatt. 
Az „agyelszívás” kifejezést először az 50-es években a 
Royal Society egyik londoni képviselője használta, mikor a 
brit lakosság az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadába 
való emigrációjáról beszélt. 

Az agybefogadás -Brain Gain agyelszívással 

ellentétes folyamat, mikor az ország képzett, tehetséges 

személyeket fogad be. 

Megtörténhet, hogy egy ország egyidőben fogad és veszít 

is tanult embereket.  

Ilyenkor agykörforgásról („brain-exchange”) beszélünk. 

Erre Németországban és Kanadában volt példa. 



Imigrációs ország-modellek  

1. Klasszikus modell – az imigránsok számának és 

arculatának korlátozása, változó bevándorláspolitika 

alapján (USA, Kanada, Ausztrália...) 

2. Koloniális modell – különböző kritériumok a volt 

gyarmatállamok bevándorlói és egyéb idegenek felé 

(Franciaország, Nagy-Britannia) 

3. Átmeneti munkavállalók – bevándorló 

munkaengedéllyel (Németország, Svájc, Belgium, 

Svédország...) 

4. Illegális imigránsok - embercsempészet (Mexikóból 

az USA-ba, pakisztánok az EU-ba, román lányok 

Szerbiába...) 



Gyakorlat: a bevándorláshoz 

Németországba szükséges 

 új vízumpolitika (előírt prioritásos szakmák, diploma-
ekvivalencia) 

 „Green Card” (Zöldkártya) program 

 ideiglenes külföldi munkavállalás konkrét munkaajánlat 
– vendégmunkás státus (Guestworkers, Gastarbeiter) 

 Niederlassungserlaubnis = letelepedési engedély 

 A célország hivatalos nyelvének és/vagy más nyelvek 
funkcionális ismerete 

 

 önálló vállalkozók 

 külföldi egyetemisták státusa 



Migráció jövőképe (A. Giddens): 
 

- akceleráció – tömegesedés (megélhetési bevándorlók)  

 

- diverzifikáció – migrációs motívumok kiszélesedése; 

dominál a gazdasági (munkaerő és a tőke költözése), ezt 

követi a menekültek száma (politikai), azilt kérők 

 

- globalizáció – sve zemlje sveta su uključeni ili kao 

zemlje koje se napuštaju ili kao ciljne zemlje 

 

- feminizáció – a nők száma növekszik a vándorlók 

körében; önkéntes (karrierépítés, családegyesítés) vagy 

kényszermigráció (embercsempészet) 



Extern- külső migráció  

 

 

Ellentétes hatótényezők eredője: 

push/taszító és pull/húzó erők együttes 

hatása a vándor döntésére 

  

Taszító erő volt: 
Tito-Jugoszlávia földrajzi és politikai nyitottsága,  

de az embargó/vízum Szerbiában a 90-es években  



   
  Az emigrációs motívumok: 
  
1. Gazdasági okok – egzisztenciális problémák és 
 a munkanélküliség, gazdasági bezártság  
2. Társadalmi-szociális ok – szakemberek 
elvánorlása (“agyelszívás”)- tudás értéktelensége, 
innovációk, patentok, tehetségek elherdálása  
3. Kulturális okok – alacsony életszínvonal, 
 továbbképzési lehetőség hiánya 
4. Politikai hátrányok – rivalitás, elnyomás  
   (ellenzéki, kisebbségi csoportok) 
5. Pszichológiai ok – háborús félelem,   
   kilátástalanság, jövőkép hiánya    



Szerbiában negatív a migrációs szaldó 



Emigrációk Szerbiából 

A jugoszláv lakosok kivándorlása 1965-ben kezdődött, a fejlett 
országokban való ideiglenes munkavállalással.  

A nyolcvanas években gazdasági migráció, a kilencvenes években  a 
kivándorlásnak politikai és pszichológiai motívumai vannak. 

 1981-es népszámlálás adatai szerint 874 966-an dolgoztak 
külföldön,Vajdaságiból pedig 1991-ig 33 957-en. 

A kilencvenes években a háború közelsége miatt, a lakosság 
veszélyeztetettnek érezte magát és tömeges menekülésnek indult 
az országon belül és külföldre. Fő okai: az ország földrajzi-
politikai nyitottsága, szegénység, munkanélküliség, a 
szakemberek kihasználatlansága, egy korszerűbb életmód 
keresése, polgári jogaik veszélyeztetettsége, pszichológiai 
tényezők. 



Célországokban imigrációs központok, befogadó 

programok: 

1. Európai államok (236.823 vagy 78,3%) – 

Németország, Ausztria, Svájc és Franciaország 

2. Tengeren túli kontinesek (kb. 22%): USA,  

Kanada, Ausztrália  

    

Ma az imigránsok: szakemberek (informatikus, 

márnök, innovátor, programozó, mikrobiológus, 

tudományok doktora, medicus, művész, sportoló),  

idegen nyelvet tud,  kezdő tőkével rendelkezik.  

Hátrányok:  

“agyelszívás” , vállalkozók- és tőkeelvándorlás  



 

Agyelszívás Szerbiából 

 
Egy országnak nagy kárt okoz, ha a nehézségek árán 

kiiskolázott szakemberek a gazdasági és politikai krízis 

miatt eltávoznak a határokon túlra. 

 

Szerbiában 1990 és 1993 között 719 magiszter és 

tudományok doktora hagyta el az országot. 

 

A jugoszláviai háborúk kezdetén mintegy 200 000 fiatal 

hagyta el az országot, a szaktudásuk és diplomájuk 

nagyfokú kihasználtsága reményében. 



Emigráció következményei  
(gazdasági, demográfiai, társadalmi, pszichológiai): 

 

- anyagi veszteség (tőkeelvonás, nem kifizető és 

visszatéríthetetlen képzések/oktatás) 

- emberi veszteség (fiatal férfihiány) 

- szakemberhiány (profilok pótolhatatlansága) 

- demográfiai deformáció: lakosságfogyás 

(falvak elnéptelenedése),  vitalitás, természetes 

szaporulat esése, házasságkötés csökkenése, 

válások növekedése  

- kiskorú delikvencia, alkoholizmus, kábítószer...   



Imigráció 

Menekültkérdés - atrocitások  

Menekülthullámok Szerbiába/Vajdaságba:  

 1990, 1993, 1995-ben 270 ezer menekült 

telepedett le véglegesen 

 az összes szerbiai menekült 40%-a,  

 Vajdaság lakosságának 13%-a  

 A menekültek 92%-a szerb nemzetiségű  

 A menekültek száma Újvidéken 25 000, Rumán 

6-8000, Zomborban, Pancsován, Indijában, 

Szabadkán 6000 fő.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajvid%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruma&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zombor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pancsova
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Indija&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadka


Az UNHCR adatai: 

Szerbiában kb. 
800.000 
menekült 
tartózkodik,  

nagy része 
véglegesen itt 
szeretne 
letelepedni,  

kisebbik hányaduk 
vissza szeretne 
költözni 
szülőföldjére,  

vagy más országba 
kíván emigrálni. 

A menekült lakosság eloszlása 

Vajdaságban  



Az imigránsok beolvadása az új környezetbe –  

nehézkes: a kulturális, nyelvi, ideológiai, értékrendbeli, 
történelmi-genetikai különbségek miatt 

1.  Átmeneti élet = nem igyekszik teljesen átvenni az új 

kulturális szokásokat – elkülönített imigrációs 

gettókban (városi kvart) él; potenciális strájbréker. 

 Nosztalgia, megmaradnak a szülőföldi kapcsolatok 

2. Konformisták = alkalmazkodó fiatal szalemberek, 

modern életfelfogással, nyelvtudással, könnyen köt 

barátságot, házasságot. Elszakad szülőföldjétől.  

3. Revandikativ viselkedés, problematikus egyének – 

defetista hajlamok: elégedettlen, csalódott 

(alkoholista, narkós, maffiózó...); se otthon se itthon... 



Külföldről hazatérők 

- A szülőföld prosperálását várják – a 
reformokat figyelik 

- Kiszámíthatatlan visszatérési hullámok  

- A szakképzettlen, munkanélküli jön vissza 

- Gyermekei, unokái „kinn” maradnak  

- Az újbóli alkalmazkodás problémája 

- Beruházandó tőke elégtelensége, a 
magánvállalkozás bizonytalansága 

- Nem a falujában, hanem nagyvárosban 
telepszik le 



Kérdőívezett fiatalok véleménye - 2002  

(15-24. évesek) az elvándorlás okairól 

Szerbiában 

Nem vándorolna 

17,7% 

munkanélküliség 

9,0% 

Politikai okok 

1,0% 

tovább 
tanulás 

11,0% 

Nincs  

perspektíva 

15,3% 

Biztonságos élet   

 15% 

Alacsony életszínvonal 

31,0% 



 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 


